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DANMARKS BiLLIGSTE PRISER...
AMIGA500+
er A500 langt overlegen, med plads til
2Mb CHIPmem, Kickstart/Workbench 2.0,
plus hele det nye chipset. a g ± g \ g \

0099

3.5" AMIGA DREV

,

3.5" Extern
Master 3A-1
AmiTech Silent
m. bl.a. no click
Master 3A-1D
m. track display
Intern t. A500/2000

SPECIAL 1.3/2.0 PAKKE:
Køb din A500+ incl. Kickstart 1.3 og 2.0 med automatisk omskifter. | / | | | L |
Pris incl. montering med fuld 1 års garanti på alle dele. Hos Alcotini I V U l l

699,799,899,999,699,-

INTERSERIEN
Den populære danske serie bestående af:
InterWord, InterSpread, InterBase,
InterSound. Vejl. 899 pr. stk.
Netop nu hos Alcotini
Pr. stk.
Begrænset antal.

RocGen GENLOCK
To nye Genlock af høj kvalitet. Perfekt til
hjemme-video og mindre lokal TV stationer.

io. Prøv
Hrøv den
aen
Kanonsucces på Amiga Expo.
hjemme nu!
Incl. 2 spil.
Vejl. 599,-

399,-

RocGen RG310 Plus
"Fader" for både video og Amiga, keyhole
effect (reverse genlocking),
gennemført RGB port.

RocGen RG300

2499,-

"Fader" for Amiga

KUN
Begge genlocks leveres komplet med
"Hometitler" software, kabler, DK manual.

Amigakabel
(samkøb)
kr. 100,-

CANON BJ10EX

2299,-

Bemærk! Ny EX model med flere finesser. Incl.
Amigadriver, tonerpatron og kabel.
Vejl. 4499,-

Commodore 108 4S........2499,

GVP HARDDISKE
521 ™

>

A 7Q Q

.

vejl. 5999,-

RAMUDVIDELSER
512KB TIL A500 m. ur
1Mb til A500+
MaxiMem 512K
MaxiMem 1.8Mb
2Mb kort til A2000
4Mb til A3000 (8xZlP)

299,749,549,1399,1599,1992,-

120Mb A500,
52Mb A2000,
100Mb A2000,
120Mb A2000,

G-Force, 25 MHz 68030 accelerator
kort til A 2000, incl. SCSI kontroller og
1 Mb FaastRAM

p 30$
m i f f i \if\i

k|

ÅRHUS
Nørre Allé 55. 8000 Arhus C.
Tlf. 86 13 98 22.
(Forsendelse tlf. 86 22 06 11)

l

pi

vejl. 8 9 9 9,-....
vejl. 4 9 9 9 ,-....
vejl. 6 4 9 9 ,-....
vejl. 6 9 9 9 ,-....

68030 25MHz u. HD................
Med 40Mb Quantum H D ......
Med 52Mb Quantum H D ......

6799,3999,5499,5999,6750,8498,9149,-

1

fø-«*

i

L

.‘BORG
Strandvejen 18, 2100 Kbh. 0.
Tlf. 31 20 73 20.
(Forsendelse tlf. 39 27 73 05)

Alle priser er Incl. 25% moms og gælder KUN til 2 5 /6 -9 2

Maren Turis Gade 12,9000 Aalb.
Tlf. 98 12 77 66
(Forsendelse tlf. 86 22 06 11)

Alcotini centrallager
i Lystrup v / Århus

AAfflTECH

Alle Amltech produkter er udviklet/bearbejdet I Danmark a f AmiTechnology A /S. Distributør: MultiGros A/S.

kvalitetsprodukt
SOUND
SAMPLER
Med indbygget "no click" feature så
drevet ikke står og klikker når disket
ten tages ud. Videreført bus som er
"buffered" så flere drev uden proble
mer kan sættes efter hinanden. Afbry
der og langt kabel ( ca. 70 cm!) er en
selvfølge. 100% kompatibel med
Amiga.
OHO

35" Slimfine Extemal

Floppy Disk Dme
for Amign-

tolto»««*

Den eneste fremtidssikre ramudvidelse
til A500! Udvides efter behov. F.eks. fra
512K til 1Mb - 1.5Mb - 1.8Mb - 2.0Mb.
Totalt 2.5Mb! (lMb-1.8Mb kræver Gary
adaptor). A500 kan udbygges til 1Mb
CHIPMEM med CPU adaptoren.
MaxiMem 1.8Mb pakke 1399,MaxiMem 512K
P JA

Suveræn kvalitet til prisen. Ovw lOOKhz samplerate.
Så støjsvag at mikrofon kan tilsluttes direkte. LED
indikatorer viser VU og PEAK niveauet. Omskifter for
mono/stereo sampling. Incl. software, ledninger og
dansk manual.

Automatisk kickstartomskifter med plads til 3
kickstarter. Til A500/A500+. Også den nye
2.0. Skiftet foretages
fra tastaturet.

100% Amiga kompatibel mus i den høje
Amitech kvalitet. Microswitches på
musetasterne og gummibelagt kugle - i
stål! Meget lækkert design, som også i
det lange løb er behagelig at arbejde
med.
O flfl _

Manuel til A2000 299

Automatisk omskifter imellem mus ogjoystick
eller to mus. Omskiftning med musetasten
eller skyde-knappen gør det nemmere og du
slipper for at hive ledninger ud O O Q
og ind og dermed slide
j"
på porten!

2DD til alle Amiga'er. 100% tesi
Vejl. 9 .9 0 .1 0 0 stk.
,■
•r .1 ” 1

Ja tak! Send mig omgående • GRATIS: J Katalog (1991-92)
Brochure på: J AmiTech PC J Andet:

iyUhøjBfli 10, 8820 h y s lm fr
i’olofoiUiO: 0 -17, 00, 'Fi'&dagt 0 - 10,00
Talofnx: 83 22 <)3 33

Prisa? Incl, 25% moms

Ingen detailsalg udenfor Danmark. Forbehold for trykfejl.

Du kan også
vedlægge din
bestilling. Husk
ved forudbetaling,
at pålægge kr. 28.i porto, dog kr. 64.ved køb af monitor
eller computer.
Pr. efterkrav
yderligere kr. 17.-.

Postnr.
Kuponen (eller kopi) sendes i lukket kuvert til
Alcotini, Lyshøjen 10, 8520 Lystrup.

C o m m o d o re A M IG A 3000
Video-grafisk multitasking workstation
med fuld multimedia dækning

- kan det hele.
Bare stil krav.
Kun din egen
fantasi
sætter grænser.

Commodore Amiga 3000
er suveræn til:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

G ra fik
A n im a tio n
T V -p ro d u k tio n
P ræ se n ta tio n
M u sik & lyd
D eskTop P ublishing
C o m p u te r A id e d Design
T e kstb e h a n d lin g
D atabase

Tekniske
specifikationer:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

M o to ro la 68030 CPU sa m t 68882 m a te m a tis k co-processor, 25 M H z
50 M b e lle r 100 M b h a rd d is k (19 ms)
T ils lu tn in g f o r flic k e r fr i skæ rm . G iver k n ivska rp e b ille d e r
M in . 1 M b c h ip RAM o g 1 M b fa s t RAM (m ax. 16 M b på b u n d p rin te t)
Enhanced C hip Set: A g n u s , Paula o g Denise, d e r e r sp ecielt
u d v ik le d e til a t h å n d te re g ra fik o g lyd
M u se styre t
102 ta ste rs ta s ta tu r
F o r n u ftig t p ris/yd e lse sfo rh o ld
C o m m o d ore

Nærmeste Commodore Creative Center anvises på tlf. 86289511

I

I N D H O L D
Ansvorshavende udgiver:

COMputer Hotline '92

Klaus Nordfeld

Overfyldt med nyheder - som altid!
Chefredaktør:

Christian Martensen, DJ

The Show must 30 on
ECTS a dskiller sig fra Amiga Expo på to måder.
Det handler ikke kun om Amiga, og det er ikke
nogen expo. Men hvad er det så?

Spilredaktor:

Christian Sparrevohn
Teknikredaktor:

Lars Jørgen Helbo

Denne måneds abonnementsvinderc!

Øvrige medarbejdere:

Vinderen a f kr. 5 0 0 0 er fundet - er det dig?
Husk - der er også m asser a f andre præmier!

Jesper Steen-Møller. Dorthe B. Poulsen. Søren
Bang Hansen. Jakob Sloth. Gert Sørensen. John
Alex Hvidlykke. Henrik Clausen, Hans Henrik Bang.
Mont Z. Sherar. Marc Friis-Møller. Torben Hammer.
Bo Jørgensen. Marlene D. Sherar, Rasmus Bertel
sen. Sven Bilén, Claus Leth Jeppensen, Emil H.
Pedersen. Jesper Kehlet. Lene Richter, Claus
Arwilk. Thomas Ellegaard. Hemming V. Larsen.
Søren Jensen. Lars H. Olsen. Bjarne Tveskov, Marshal M. Rosenthai

Commodores tekniske afdelins - har kun problemer. Alt det, der virker, hører de aldrig om.
Her kan du også få en "varm linje” til Commodore.

Få hurtis success med ClipArt
Flotte skrifttyper, tegninger og illustrationer
g iv e re t professionelt "lo o k". Er du ikke selv
den fødte tegner, kan du hente hjæ lp i ClipArt.

Abonnements-service:

Telefontid: 11:00-16:15
Telefon: 33 91 28 33
Telefax: 33 9 1 0 1 21
Postgiro: 9 7 1 1 6 00
Årsabonnement kr. 378
1/2-års abonnement kr. 198
Hvis bladet er enten forsinket eller udebliver, bedes
du rette henvendelse til dit lokale postkontor.
Annoncer:

Dansk Selektiv Presse ApS
St. Kongensgade 72
1264 København K
Telefon: 3 3 9 1 2 8 33
Telefax: 33 9 1 0 1 2 1
Salgs- og Marketingchef: Kim Lindsø
Produktionschef: Erik Lennings
Konsulenter: Birgitte Eibye
Anne Riber
Redaktion og udgiver:

Brus din video til backup
Vil du have 8 0 disketter gratis og er du træ t
a f diskettebackup? Så brug en video til backup
a f dine data!

Piratjast 03 dødstrusler i Danmark
Hvad der sta rte d e som e t initiativ fra SuperSoft,
har nu udviklet sig til at blive en regulæ r foreningtil
nedkæ m pelse a f softwarepiratvirksom hed på Amiga.

Gallcry
M arlene Sherar udvælger og kårer m ånedens grafik
ekvilibrister.

Forlaget Audio A/S
St. Kongensgade 72
1264 København K
Telefontid: Torsdage 15-16
Telefon: 33 91 28 33
Telefax: 33 9 1 0 1 2 1

Tips, trix og andet godt til dine yndlingsspil.

Vigtigt:

Vi har igen få e t en stabel breve med tekniske
spørgsm ål, tip s og gode ideer.

Artikler og fotos i "Det Nye COMputer" må ikke
udnyttes i annoncer eller anden kommerciel sammenhpng. uden forlagets skriftlige accept. Citater
med tydelig kildeangivelse accepteres. Forlaget har
ret til at aftrykke og udgive indsendte programmer
på andre medier end i bladet. Forlaget påtager sig
intet ansvar for eventuelle trykfejl.

Secret Service
Teknisk brevkasse

Gam eplay

Verdens bedste anm elderteam slår til igen læ s her før du køber!

Mailbox

Produktion:

Dimensia III GraFX
PrePress
Dansk Heatset Rotation A/S

Brevkassen e r tilbage med endnu en sam ling
spørgsm ål, svar og indlæg.

De fleste redaktionelle sider i “ Det Nye COMputer"
er lavet på en Amiga 3000, med tilhørende soft- og
hardware, af firmaet Dimensia III GraFX.

Games Preview
I ECTS-Showets m agiske lys, kan du idag læ se
om frem tiden imorgen.

Fotos:

Tobisch & Guzzmann
Playground
Japson data

Sådan fordobler du blitterens hastished
Få et godt tip til, hvordan du kan lave
såka ld te "interleaved bitm aps".

Distribution:

Danmark: DCA, Avispostkontoret
Norge: Narvesen

Eletronisk morskab
Elektroniske dingenoter er typisk tin g fra ysten,
der i virkeligheden ikke kan bruges til noget men de er m eget sjove at have...!

Medlem af:

C-skole
Tilmeldt:

ED

Dansk Oplagskontrol, Dansk Media Index, DMI, og 6MI.

Som en efterfø lger til vores C-kursus,
s ta rte r her e t kursus i (C-) programmering af
Amigaens grafiske brugeroverflade: Intuition.

Konkurrence-vindere!
Vi har haft mange konkurrencer på d et sidste,
så her er en kom plet vinderoversigt, så du
straks kan se om du har vundet.

C0M-BBS:_

"Det Nye*COMputer"'s Bulletin Board System
kører 24 tim er i døgnet. 7 dage i ugen. med
1 2 0 0 /2 4 0 0 Baud. 8 databit. 1 stopbit og ingen
paritet. Brug ikke dit abonnementsnummer som
password, men brug et efter eget valg.
Følg instrukserne på basen for at blive registre
ret som bruger.
"COM-BBS". telefon: 3 3 1 3 2 0 0 3
SysOPs: Claus L. Jeppesen & Hans H. Bang

At leve med stratesispil
S trategispil er en blød blanding a f skydespil
og adventures. Her kigger vi lidt på genren,
og kom m er med en lille guide.

Uesermarked
Hvem siger, a t de ting, du køber til din computer,
skal væ re fabriksnye? Køb brugt - og billigt.

68

Salget af Amigaer
stiger fortsat
Det var ikke så længe siden
Commodore runde den magi
ske grænse på 3 mio. Amigaer
på verdensplan. Nu meldes
det fra Commodore, at salget
af Amiga'er er steget med 21
pct., og den 4. mio. Amiga’er
skulle derfor være solgt om
kring årets udgang.

Nye j>rinterdrivere
ra Canon
Canons bubblejet printer også
kaldet BJ-lOe er forståeligt
nok blevet ganske populær til
Amigaen. Nu kan du få tilsendt
en printerdriver ganske gratis
ved at sende en blank disk til
Canon. Modemejere kan få
den lidt hurtigere ved at ringe
op til nummeret 009 44 081669 4586. Adressen til Canon
er:
Canon House
Manor Road
W allington SM 6 OAJ
England

Fakta om
Amiga 600
På C eBit messen i Hanover mødte Commodores Amiga 600 offentligheden for første
gang. Den har h id til her i bladet væ ret kendt
og o m ta lt som Amiga 3 00, men sådan skulle
det altså ikke være. Som du kan se på bille
det ligner en Amiga 6 0 0 en alm indelig Amiga
500 re t meget, b o rtse t fra a t den ikke er nær
så bred. Commodore har nem lig valgt a t udelade det num m eriske tastetur. Prisen på Amiga 60 0 bli
ver nogenlunde den samme som prisen på en Amiga 500 Plus, h v ilk e t i ø je b likke t er ca. 3 6 9 5 kr. Til
den pris inkluderes forbedringer så som indbygget TV m odulator sam t m ulighed for a t gøre brug af
e t hukom m elseskort (ca rtrid g e ) på im ellem 512 til 4 MB. Et sådant hukom m elseskort har in te t
tilfæ lle s med det man tra d itio n e lt fo rstå r ved e t RAM k o rt, i ste d e t er det ideen, a t man kan købe
spil, der ligger på sådanne in d s tik s k o rt. Fordelene ved a t købe spil i denne form er dels den a t man
undgår piratvirksom hed, og dels a t man kan afvikle spil og programmer m eget h u rtig t. Desværre
koster in d s tik s k o rt a f betydeligt mere, end hvis sp ille t lå på alm indelige disketter.
Amiga 6 0 0 kan fås med eller uden harddisk, og med harddisk vil den hedde A600-HD. Harddisken
er intern (dvs. den sidder inde i m askinen), og størrelsen a f tilgæ ngelige harddiske er im ellem 20 til
120 MB. Der kan tils lu tte s e t e kstra harddisk drev.
På siden a f Amiga 6 0 0 finder du IKKE nogen ekspansionsport som det er tilfæ ld e t på Amiga 500.
Ligeledes finder du heller ikke en standard trapdoor, h v ilk e t i praksis vil betyde a t Amiga 6 0 0 bliver
inkom patibel med mange a f de eksisterende Amiga hardware enheder.
Det er stadigvæ k en 1 6 b it M otorola 6 8 0 0 0 CPU der sidder inden i Amiga 6 0 0 , og det er også
værd a t bemærke, a t der som standard sidder 1 MB RAM. O perativsystem et i maskinen er den nye
W orkbench 2.0 4 .
Den ty s k e chef for Commodore har beskrevet Amiga 6 0 0 som verdens stæ rke ste transportable
farvecom puter, idet den h u rtig t kan tils lu tte s e t TV, der norm alt er at finde i e th v e rt hjem.

Kommende Amiga messer
Hvis du snart skal ud og rejse,
så var det måske en idé lige at
undersøge, om du kommer for
bi en interessant Amiga-messe på vejen.
10 til den 12 July 1992
6th International
16 bit Computer show
Tit: 081-549 3444
Sted: Wembley Exhibition Halls.
London
8 1 1 oktober 1992
Amiga Koln
AMI shows Europe
Tit: 010 49 8092 24086
Sted: Koln Messe, Tyskland
26-29 November 1992
World of Commodore ‘92
Organisator: Fairs & tun
010 49 8106 34094
Sted: Frankfurt Exibition
Halls, lyskland
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John Zinck hædret
Commodore holdt reception, da de
skulle fejre direktør John Zinck’ ud
nævnelse til Vice-President hos
Commodore. Med denne titel får
han nu sit eget sæde i den 14
mand store Commodore-bestyrelse. Som beskrevet i sidste nummer
er omsætningen hos Commodore
Danmark blevet så stor, at John
Zinck nu skal stå til regnskab di
rekte overfor Commodores aktio
nærer.
Commodore holdt reception på Planetariet i
København, for a t fejre John Z in c k ’s ud
nævnelse til Vice-President. Her står direk
tøren med en a f gaverne - en Commodorefisk.

Caligaris
efterfølger
Hvis du har leget med 3D modelling a la Real 3D, så kender du måske
også til Caligari. Det har nu fået en efterfølger, Caligari II, og med det er
prisen blevet sat ned fra ca. 25000 kr. til under 5000. Lidt af et prisfald
må man nok sige, men programmet er heller ikke så meget en udbyg
ning, som en hjemmeversion af den oprindelige Caligari. Programmet
indeholder en objekt-editor “ Object Design” , der giver dig mulighed for
at beskrive alskens genstande i 3D. Det kan gøres på forskellige må
der: Enten ved hjælp af "primitiver” dvs. kuber, kugler, cylindre osv. i
valgfri mål, der så kan stykkes sammen til et helt objekt, eller vha. for
skellige værktøjer såsom en fiktiv drejebænk eller ekstruderingsmaskine. Hvad er nu det? Ja, hvis du nogensinde har set en vanillekransma
skine, så ved du, at dejen bliver presset ud gennem et stjerneformet
hul, så du får dej i stjerneformede stænger. Dette er den proces, der
hedder ekstrudering
Ved hjælp af disse værktøjer kan du faktisk lave utroligt mange ting,
selv om det ofte kræver en del arbejde. Desuden er der muligheder for
at sætte flere ob
jekter sammen til
en scene og at
“ mappe” overfla
der på, hvilket gi
ver et raytracer-agtigt look uden at
tage så lang tid.
Caligari vil helst
have en hel bunke
RAM, og et accele
ratorkort er heller
ikke af vejen.

Nye Input/Output muligheder
Fra firmaet Switchsoft kan du nu få en Input/Output port, der kan bruges til at kontrollere robotter,
elektriske motorer, sensorer samt meget andet elektrisk udstyr. Når boksen er tilsluttet får du nemlig
8 outputs og helt op til 13 inputs.
Ud fra boksen går der ledninger ind til Amigaens printer- og joystick-port. Du kan kom
munikere med portene ved brug af stort set
alle programmeringssprog inklusiv basic.
Switchsoft
Tlf: 009 44 0325 482454

High density disk til A300<
Fra Commodore i England forly
der det at man inden længe lan
cerer et high density diskdrev,
som kan rumme hele 1.44 MB
på blot en enkelt high density
disk. På de nuværende Amigadrev kan du som bekendt kun
lagre 880 KB.

Polititræning på Amigaen
Det Amigabaserede Vistrainsystem kan bruges til at op
træne politibetjente i at håndte
re uro og optøjer ved fodbold
kampe og demostrationer. Ud
viklingen
af
undervisnings
systemet er foregået på et poli
tikollegium, hvor man startede
kort tid efter den tragiske Hillsborough-katastrofe (hele 95
fodboldfans døde).
Noget af det mest fascineren
de ved hele historien er
næsten, at Vistrain er lavet ved
hjælp af AmigaVision, hvilket er
et glimrende eksempel på,
hvor stærkt en multimediema
skine Amigaen faktisk er. Folke
ne bag Vistrain lægger især
vægt på at Vistrain på en Amiga
er betydelig billigere end et til
svarende system udviklet på en
IBM kompatibel PC.

Amigaen går mod øst
Commodore har hidtil haft stor
succes i ysteuropa, hvilket har
ført til, at man nu har tæ nkt sig
at åbne nye kontorer i indtil fle
re
østeuropæiske
lande.
Fornyligt har man åbnet konto
rer i Warshawa og Polen, men
det er kun begyndelsen på en
række åbninger som bl.a. inklu
derer lande som Tjekkoslovaki
et og Ungarn, samt flere af de
nye uafhængige stater.
Commodore kan oplyser, at
man især har mødt interesse
for C64'eren og den professio
nelle del af PC markedet. Men
mon ikke de også snart får
øjnene op for Amigaen?

England
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DUSØR
100.000 KR
Nci en jagten gået iodl I Danmark han pn\senne på spil og
seniøse pnognammen Icenge ligget i et kunstigt højt leje. Dette
skyldes de stone mængden ap uautonisenede PIRATKOPIER deR
sælges i "mønket". For a t gøne det muligt, at den også i
pnemtiden skal oæRe et stoRt udoalg ap titlen til dio Araiga
(til Rirailige pRiseR), iodledeR oi na en

KLAPJAGT p å p m a t e n 1.!

SKAL JEG MELDE M IN NABO ???
Selopølgelig en oi ikke ude på at ødelægge dit gode poRboId til
naboen, men keodeR du oa skeægte pinaten ap den oaenste slags,
kan da nu tjene op til 10.000 pn. stk. oi påR dømt pon ulooligt
salg ap piRatkopieR. Vi adlooeR 1 0 . 0 0 0 kR. til huen ap de pera
pøRSte deR bjælpeR os raed at på dørat en SoptcoaRe Pir at! De
næste ti kan boeR tjene 5 0 0 0 kR. pR. dørat SoptcoaRe PiRat.

B E T IN G E L S E R :

{
A n o n y m e aoraeldelseR modtages ikke.
2. Dokumentation pon anmeldelsen skal oedlægges.
3. D a s ø r k a n kun a d b e t a le s nån den anmeldte en dømt pon
salg ap pinatkopien
4. Vi (SAP) poRbeboIdeR os Ret til a t oæige de sagen, hoon oi
skønneR støRSt raaligbed pOR nesultat.
1.

venlig hilsen

Sammenslutningen af Amiga Program Udbydere
SuperSoft, A m iga Warehouse, Digital Vision, Inter Activision & Silverrock Productions

Kontaktadresse:

SuperSoft, Åboulevarden 51, 8000 Århus C

Ny version
af VistaPro

Virtual Reality Laboratories Inc er netop kommet med version
2.0 af deres VistaPro. Programmet laver 3-dimensionelle land
skabsbilleder, med træer, floder, skygger og meget andet. Med
version 2.0 kan du også rende (beregne) billeder til DCTV, HAME og Firecracker 24 bit. I den tidligere version af VistaPro var du
tvunget til at rende tilfældigt skabte billeder. Nu kan du imid
lertid loade IFF billeder ind, og konvertere disse om til landska
ber.
Programmet bruger nu kun tid på at beregne synlige dele af
billedet, og det er af den grund blevet en del hurtigere.
Af andre interessante muligheder i VistaPro 2.0 er en wireframe preview funktion (a la Deluxe Paint ani
mationer), der tillader dig at vurdere dit billede, før du sætter computeren i gang med at regne på det. Du
kan også sætte VistaPro til at lave en hel animation, ved at sætte programmet til at lave en serie af flere
billeder.
Der er desuden kommet nye skyggeeffekter samt forskellige detaljeringsgrader på træer. Prisen på Vis
taPro ligger på ca. 100 dollars, hvilket svarer til ca. 640 kr.
Som en tilføjelse kan vi fortælle, at Arthur C Clarke (forfatteren til 2001) bruger VistaPro til at rende bil
leder til sin kommende bog om terraformning af Mars. Bogens titel bliver: The Snows of Mt. Olympus: A
Garden on Mars.

Ingen virus, tak!
ROClite hedder det nye diskdrev
fra ROCTEC. ROClite er, udover
at være et almindeligt diskdrev,
forsynet med en noclick-funktion, samt en særlig virus-be
skytter, der sørger for at der ik
ke kan komme virus i bootblocken på disketten. ROClite er
samtidig verdens mindste 3 ,5 ”
diskdrev til Amiga 500.
Rombo, der jo er kendt for de
res framegrabbere, kommer nu
alletiders soundsampler til Am
iga. Megamix-master hedder
den nye pakke, der sammen
med selve sampleren indehol
der et samplerprogram med
mange gode funktioner. Her kan
bl.a. nævnes MIDI-kontrol og
indbygget sequencer, samr en
mængde live-effekter. Sample
ren har gennemført stik til paral
lelporten, så printer o.lign. kan
fungere samtidigt.
BMP-Data, 4227 8700

Amiga Expo i Jylland!

A m ig a CDTV system
På Cebitmessen kunne man fornyligt
beskue et helt nyt Amiga CDTV
system, som Commodore har valgt
at kalde Amiga CDTV. Det består af
en CDTV player, et infrarødt keybo
ard, diskdrev, mus samt et Amiga
operativsystem med manual. Alle
herlighederne er designet i sort så
de matcher med CDTV’ens look. En
hederne i systemet kan naturligvis
også købes hver for sig.

Det Nye COMputers kæmpear
rangement, Amiga Expo, er ble
vet så stor en succes, at vi har
besluttet os for også at holde
en tilsvarende udstillling i Jyl
land, til efteråret i år! Nærmere
bestemt Marselisborg-hallen i
Århus, så der skulle være plads
nok til alle interesserede.
DNC’s chefredaktør Christian
Martensen siger det således:
“ Nu har vi holdt Amiga Expo i
København de sidste 4 år - mon
ikke det snart er på tide, at vi
også lavede et tilsvarende show
for vores jyske læsere!”
Og det må vi jo sige ja til, så
sæt kryds af i kalenderen ved
datoerne 26-27 september,
1992, og kom og oplev det sid
ste nye til DIN Commodore!
Vi vil selvfølgelig holde dig
tæ t orienteret her i bladet de
næste par måneder, så - stay
tuned!
Yderligere info: 33 91 28 33,
Att.: Christian Martensen

<►

C S A fordobler
hastigheden
på A2630
CSA er kendt for at lave acceleratorkort til Amigaen, og et af
de seneste skud på stammen er det nye Rocket Launcher.
Det skal siges med det samme, at du kun kan bruge Rocket
Launcher hvis du er den heldige ejer af Commodores A2630
acceleratorkort (med en 25 MHz M68030 processor). Ved
at tilføje Rocket Launcher fordobler du hastigheden, idet der
herved tilføjes en 50 MHz 68030 processor og en 68882
matematisk coprocessor.
CSA oplyser også, at der snart kommer en opgraderet
version af den populære Mega-Midget Racer kaldet 38 Spe
cial. Dette kort er et 38 MHz 68030 kort til Amiga 500,
1500 og 2000. På kortet sidder der 4 eller 8 MB 32-bit dy
namisk RAM, og der er desuden mulighed for at tilføje 2 MB
ekstra superhurtig static RAM.
Et helt nyt 68040 25 MHz kort kommer der også inden
længe fra CSA. Kortet hedder CSA 4 0 /4 , og du kommer ik
ke til at kede dig, for på kortet sidder 1 MB superhurtig sta
tisk RAM, og 4 MB 32-bit dynamisk RAM. På kortet kan der
max. sidde 64 MB RAM.
På CSA 4 0 /4 finder du desuden 2 serielle porte, hvoraf
den ene er af RS422 typen, således at du kan benytte AppleTalk netværk med den rigtige software. Desuden findes
der en ekspansion port for ekstra RAM over de 64 MB, samt
en superhurtig SCSI controller for harddisk tilslutning. CSA
4 0 /4 kan fås til Amiga 1500 eller 2000.<r
Hvis du ikke kan vente til CSA produkterne kommer over
pytten, så skriv eller ring til:

Slørste Amigaprogram

til dato?
Hvis Presentation Master ikke er det bedste Amigaprogram til dato,
så er det i hvert fald det største. Tretten(H) disketter fylder syste
met, og så er mange af filerne endda pakkede.
Umiddelbart er programmet lidt svært at sætte i bås, for det er
faktisk en masse ting på en gang. Det er beregnet til at lave flotte
præsentationer, kaldet slides, og hertil har du et struktureret tegne

CSA
7564 Trade St.
San Diego
CA 92121 USA
Tlf. 009 1 619 566-3911
Fax. 009 1 619 566-0581

program, et lille spreadsheet til at konstruere grafer, en effektiv
fontgenerator samt forskellige moduler til at ordne dine slides i en
passende rækkefølge.

AM IGA

Med sommeren p i vej er der måske
nogen, der v ille mene, af der ikke er
lid t il al sidde inde og spille com
puter. Men nej! Brevbunken er stjrrre
end nogensinde farr, og op af trold
mandens hal blev der i denne måned
frem tryllle t følgende kupon:
David Arnhalm
Grønningen 21
1270 København K
- der er amiga-ejer og har vundet
en spilpakke.

Utolig men sandt: Railroad Tycoon,
over et år gammelt, holder stand på
førstepladsen, men trues af nye kan
didater. Monkey Island er helt ude af
listen. The Godfather er på vej op af
listen, mens Project-X debuterer på
en andenplads:
1. Railroad Tyeoon (1)
2. Project-X (2)
3. The Godfather (5)
4 . Gateway to the Savage Frontier

(ny)

lespillene stadigvæk står stærkt.
1. Creatures (2)
2. Turboeharge (1)
3. Terminator 2 (4)
4 . Ultima VI (3)
5. Death Knights of Krynn (re-entry)
Boblere: Gateway to the Savage

Her min top S over spil til:______Amiga______ C64 (Sæt kryds)

1._
2 ._

5. Lotus II (4)
BOBLERE: Monkey Island, lem 
mings, Thunderhawk.

3._

C-64

5.

Ikke rig tig noget nyt. I deres indbyr
des slagsmål har Creatures atter
overhalet Turboeharge, mens rol

Frontier, Riek Dangerous I I , la st
Ninja I I I .
Dette er, desværre, den sidste h it
liste foreløbig. Vi har lagt hjernerne
i blød, og kommer snart med en af
løser - in d til da må du have tålmo
dighed, og holde øje med bladet!

4. _

Send kuponen til:

Navn:
Adresse:
Postnr./By:_

Det Nye Computer

“H IT LIST Elvi
_St. Kongensgade 72
126-4- København

om året!

Merlin C
Lyjicby. Hø/e Icistiup
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ECTS adskiller sis fra Am iga Expo på to m åd e r
Det handler ikke kun om amioa, o s det er ikke nosen expo«
Men k v a d e r det så?
Af Christian Sparrevohn
af sortklædte, Boheme-inspirere
CTS - de fire små bogstaver
de fotografer og så de skribenter,
har en nærmest magisk klang
der havde slipset stramt bundet,
i ørerne på alverdens compu
terbranche-folk. Det er tydeligvis og ikke så ud til at befinde sig vel.
I denne gruppe var jeg.
stedet, man skal ses, hvis man
da ønsker at VÆRE noget inden
Oceaner af spil
for den mere underholdnings
Turen startede hos Ocean, der
prægede del af computerbran
har mange spændende ting på
chen - eller hvis man bare vil se,
programmet. Mest interessant er
hvad der kommer til at ske det
nok Epic, der har været forsinket
næste halve år...
i mere end to år. Men Susan WilECTS står for Entertainment
ding, PR-coordinator hos Ocean,
Computer Trade Show, og er et
påstod, at NU var ventetiden også
såkaldt Press and Trade-Only
slut. Lad os nu se... Epic er lavet
Show. Det er med andre ord kun
af folkene bag F-29 Retaliator, og
ansatte fra firmaer og en samling
grafikken virker meget overbevi
journalister, der får lov til at kom
sende. Ocean selv kaldte det en
me ind.
milepæl - lad os nu se...
På ECTS fornemmer man
Og før vi får syn for savn, skal vi
meget hurtigt, at computerbran
først have fornøjelsen af Sim Ant,
chens mennesker kan deles op i
der i hvert fald bliver anderledes.
store grupper. Der er udstillerne,
Som dronning i en myrekoloni
der består af smukke(!) PR-kvinskal du sørge for, at dine små
der, brilliantine-fyre i ulastelige
mangebenede fæller spreder sig,
jakkesæt (sælgerne!) og pro
grammørerne. De sidste er karak
indretter en god myretue, finder
mad (i menneskers huse!) og
teristiske med deres lange hår,
udkonkurrerer en fjendtlig myre
deres uldne sweatre, deres fedt
ede briller og temmelig usunde
tue. Vi må bare håbe, at der ikke
udseende.
er bugs i spillet...
Push-Over lyder om muligt end
Indkøberne, der kom til showet
for at lave forretninger, var af alle
nu mere mærkeligt. Ocean har
afskygninger, og pressen bestod
her allieret sig med en stor

E

*

engelsk
snack-producent
(Smiths Crisps for de interesse
rede!), og laver en virkelig massiv
markedsføringskampagne med
præmiekuponer i de knasende
poser. Og spillet-tja, Ocean glem
te helt at fortælle noget om det!
Ellers har vi jo Parasol Stars
(fortsættelsen
af
Rainbow
Islands) og Hook at glæde os til.
Men Ocean er ved at lave nye afta
ler med nye teams - og det bliver
dem, der kommer til at udgive det
spændende Sensible Soccer.
Sensible Soccer er programme
ret af fyrene bag SEUCK, og ser
ud til MÅSKE at kunne nå Kick-OffII højder. Spillerne er mindre, der
er 750K forskellige tilskuer-lydef
fekter, man kan kaste sig frem i
hovedstødene o.s.v.
Forventes ude ijuli.

De gyldne U.S.Gold
U.S.Gold er uden tvivl blandt de
mest produktive i spilbranchen.
Rollespils-fans'ne kan se frem til
følgende S.S.I-titler: Pool of
Darkness, The Dark Queen of
Krynn, Matrix Cubed (Buck
Rogers II), Treasures of Savage
Frontier og naturligvis Eye of the
Beholder II, der skulle være ude,

når du læser dette. Det store
spørgsmål var selvfølgelig, hvor
når de ville udgive Monkey Island
II - Nicola smilede undvigende og
sagde, at det ville blive rigtig
flot...
Det samme kan siges om Links,
der er lavet en preview af i nr. 4 og U.S.Gold tror så meget på den
titel, at de allerede har lavet en
bunke data-disks med forskellige
baner for galf-tilhangere. Derudo
ver kunne U.S.Gold præsentere
andre “ småting" som The Mana
ger (det oversatte Bundesliga
Manager), Might & Magic III, Indiana Jones and the Fate of Atlantis
og naturligvis mængder af lavpri
stitler og kompilationer.
Mere interessant virkede Free
D.C!, der er første del af en ny
serie med fællesbetegnelsen
Cineplay Interactive. Her er tale
om interaktive film af folkene bag
de nu lukkede Cinemaware, og
første del foregår i en uhyggelig
Human Zoo.
Menneskene eksisterer nu kun
i zoologiske haver, med bes nde
maskiner. Din opgave er at ænd
re det billede. Alt sammen godt
nok, men klog af skade fortæller
U.S.Gold os hverken noget om,

hvilke maskiner det udkommer til
eller hvornår.

Microprose
flyver nøjere
Microprose eret meget seriøstfirma - og det gør de alt for at under
strege. Deres "Press Pack” (en
masse materiale, der er produce
ret specielt til os små anmelde
re!) er på samme tykkelse som
telefonbogen, og ikke meget
mere farvefyldt. Til gengæld er
der masser af oplysninger:
Microprose har slået pjalterne
sammen med Spectrum Holobyte
(læs: opkøbt!) og er dermed helt
dominerende på simulations
området. Og det fejrer de med en
række nye udgivelser, den ene
mere avanceret end den anden.
Tag nu f.eks. ATAC. Forkortel
sen dækker over Advanced Tactical Air Combat og er navnet på din
kampgruppe. Dit mål er at
bekæmpe Colombias narkotikak
arteller, og til det formål har du
fire F-22 jager-bombere, 2 helik
optere og 250 agenter og tropper.
Og du styrer det hele! Du bestem
mer selv missionerne, skal få det
hele til at hænge sammen, og får
forhåbentligt brændt nogle mar
ker af...
Mere traditionel er Falcon 3.0,
der allerede er ude til PC, og inde
holder så mange features, at vi
ikke kan have dem med her. Se
Games Preview for detaljer.
Af andre flysimulatorer kan
nævnes B-17 Flying Fortress, der
kommer til at foregå under 2. Ver
denskrig. Spillet kommer i sin
udformning til at ligne det gamle
Destroyer, hvor der er en mæng
de forskellige positioner i flyet,
som du alle kan overtage, hvis
det bliver nødvendigt. Forvent det
ikke før august.
Derudover lancerer Microprose
den første Harrier-simulator, men
detaljerne er sparsomme.
Desuden udgiver Microprose
spil, der er lidt mere fredelige:
Super Tetris, Crisis in the Kremlin
og rollespillet Darklands er alle
på vej. Hold øje med din Games
Preview-sektion.

Kunsten øt være
elektronisk
Electronic Arts var yderst profes
sionelle. Efter en kop kaffe og en
bred orientering, blev jeg vist
rundt af et hold programmører,
der hver havde DERES kæle
dægge...
For en af dem var det den kom
mende stortitel The Lost Files of
Sherlock Holmes: The Case of
the Serrated Scalpel, der meget
vel kan blive det grafiske adven
ture over dem alle. En brutal mor
der er løs i London og får Jack the
Rippertil at ligne en spejderdreng
med en tandstikker. Det er op til
Sherlock, assisteret af sin ven
Watson at finde ham, mens han

rejser rundt i Victoria-tidens tåge
de London. Alle de kendte steder
er med i spillet, og på spørgsmå
let om størrelsen på spillet, blev
der næsten uhørlig hvisket et
svar: 15-20 Megabytes. Skal vi
håbe på en Amiga-konvertering?
Alting blegnede ved siden af
denne mastodont, men der er
andre spændende ting på vej.
Risky Woods er et japansk-inspireret, engelsk-sproget spil fra de
spanske fyre fra Dinamics. Spillet
er det typiske platformspil, der
især satser på flot grafik, men
ellers ikke ser ud til at kunne kla
re sig i konkurrencen med andre
store titler. Siege er derimod
mere originalt, og lignerlidt en
fortsættelse til Castles. Du er
borgherre i et middelalderslot, og
skal modstå en krævende belej
ring. Alle slags væsner vil angri
be, og du skal anbringe soldater,
fylde lagrene og modstå alle
deres sindrige belejringsmaski
ner. Men selv kan du også angri
be, have flere slotte på samme
tid eller selv lave dine scenarier.
Det virker bedre end Castles
(men der skulle heller ikke så
meget til!)
Castles var programmeret af
Interplay, der har en ny titel på vej.
Star Trek: The 25th Anniversary
er ventet med spænding, og ikke
uden grund. I spillet har du kon
trol med alle Enterprises syste
mer og våben, og handlingen er
bygget op som TV-episoder, der
hænger sammen. Og er man glad
for rumfart, er der jo altid Buzz
Aldrins Race Into Space at glæde
sig til. Her simuleres en tur til
månen, og du skal vælge alt
udstyret, træne astronauterne og
vælge hvilken vej, I skal flyve. God
tur!

Microprose havde mange spændende ting med - her er Harrier.

Addams Family fra Ocean tegner lovende!

Et besøg
hos Domark
Den altid-glade Alyson Stroud fra
Domark lod sig ikke mærke med,
at det var 8 timer siden, hun hav
de sit første møde. I sin sædvan
lige, smilende stil præsenterede
hun en række nye produkter.
Mest iøjenfaldende var CDTVudgaven af Trivial Pursuit, som vi
tester så hurtigt som muligt. Den
animerede fugl TP er vært, og
som sine gæster har han Napoleon, Shakespeare, Adonis og
andre, der præsenterer de 2000
spørgsmål. Alt er ledsaget med
tale (på fem sprog) og fremragen
de grafik. Det kan blive den helt
store sællert for Domark!
For dem uden det dyre isen
kram, kan Domark tilbyde sit
bidrag i kapløbet med Micropro
se: Hvem laver den bedste Harri
er-simulator? Harrier Assault ser
lovende ud, og er programmeret
af folkene bag Mig-29-spillene.
Programmørholdet er kendt for
sin originalitet, og har da også
lusket et par spændende ting ind

Core Design fortsætter med at brillere - Premiere er næste skud på stam
men.

i Harrier Assault. Præcis hvad ser
vi først til september.
Men det skal være mere end
godt, hvis det ikke skal blive sat i
skyggen af Domarks Columbus.
Handlingen er sat 500 år tilbage
til tiden, og du har rollen som kon
ge i en af de gamle, store euro
pæiske nationer. Du skal lede
skibsbygning, men du skal også

opdage, finansiere og lede
søslag mod de andre. Er der ikke
penge nok til dine spændende
togter, er piratvirksomheden en
fristende
finansieringskilde!
Blandt de mindre iøjenfaldende
titlerer Euro Football Champ, kon
verteringen Rampart, Rugby 2 og
et mystisk spil med titlen Head to
Head. Vi ved kun, at det er en fly-

< simulator hvor Øst møder Vest,
men mere vil ingen røbe. Nogen
gange spørger man sig selv, om
firmaerne selv ved mere, eller om
de bare slynger en titel ud?

Hjernespind
hos Mindscape
Mindscape er ved at blive et rig
tigt stort firma, især på PC. Udo
ver den fantastiske Ultima-serie
(og tro mig: Ultima VII er det flot
teste, jeg nogensinde har set på
en computer!), er der mange
andre gode ting. Legend er endnu
et rollespil, bygget op på samme
måde som Shadowlands. Det
spændende skulle være, at det
indeholder det mest omfangsrige
magi-system af alle spil og at der
skulle være animerede sekven
ser. Det er nu svært at se, at det
skulle kunne skille sig ud fra
mængden.
Mere interessant er D/Genera
tion, hvor et farligt væsen har
besluttet sig for at hævne sig
mod en samling videnskabsmænd. Væsnet kan forklæde sig
selv som en stol, et gulv eller et
helt rum, og du skal finde spor og
computer-oplysninger, der kan
fortæ lle dig, hvad der gik galt, og
hvad du skal gøre. Men undervejs
skal du slås mod de mest bizarre
livsformer i et landskab, der inde
holder masser af neonfarver.
Hvad de dog ikke gør for at være
originale, de firmaer...

Og alt det løse ♦♦♦
Der var masser af andre firmaer
(over 100!), men mange af dem
fremviste kun få nye ting. En kort
fattet gennemgang.
System
3måtte aflyse vores møde, men
kan endelig præsentere Myth,
der skulle være ude nu. Det sam
me kan siges om et meget mær
keligt spil, Silly Putty, hvor du er
en klat budding i et bizart land. Jo,
programmøren virkede nu også
lidt speciel, ved nærmere efter
tanke...
Team 17 havde kun en lille
stand, men kunne vise noget, der
understreger deres uovertrufne
klasse: Superfrog, et plat
formspil med fantastisk grafik og
gameplay, programmeret af alle
dine favoritter fra Alien Breed og
Project-X. Alien Breed II er på vej,
ligesom et bilspil ved navn
O.H.P.Racing og mere action i
Codename:Assasin. Hvornår bli
ver Team 17 købt op?
Core Design kunne fremvise
deres utrolige Jaguar XJ220 (se
DNC 5-92), Chuck Rock II og et
meget originalt spil ved navn Pre
miere. Du er en filminstruktør, der
bliver fanget i sine egne film, der
inkluderer Horrorfilm, tegnefilm
og sågar en sort/hvid stum-film!
Desuden kan vi glæde os til Core
Designs første grafiske adventu
re, Curse of Enchantia - og grafik
ken er digitaliseret airbrush!

Ikke alle programører er lige unge. Her er en a f Gremlins nyeste kodere, der står bag Plan Nine from Outer
Space - spillet, der er bygget over verdens værste film.

Ingen ved hvor meget det kommer
til at fylde.
Gremlin har masser på pro
grammet, men til gengæld også
meget travlt. Af deres materiale
kan man dog finde ud af, at titler
som Plan Nine from Outer Space,
Flag og sågar en Lotus-the Final
Challenge kommer ud inden sep
tember. Desuden kan vi spændt
afvente Daemonsgate 1: Dorovans Key, der blev demonstreret

afen ridder i rustning! Hvad visse
folk ikke gør for lidt opmærksom
hed...
Det samme kan siges om
Empire, der var meget optagede
af deres Pacific Island (se test i
dette nummer!). Derudover kom
mer endnu en tegnefilm fra Don
Bluth, og denne gang skulle den
indeholde - hold jer fast - Game
play! Guy Spy er navnet, missio
nen er kontraspionage og fjenden

Spil, spil og atter spil. Her er det Virgin, der viser frem.

hedder noget så malerisk som
Von Max. Flere oplysninger ken
dervi ikke!
Desuden kommer strategispil
let Campaign, en rollespilsserie
(endnu en!) med navn Cyberspace, Megatraveller il og meget,
meget mere.

What is the trend?
Meget overvældende var det vir
kelig, og ømme fødder og snur
rende hoveder var fællesnævne
ren for alle de besøgende. Men
der er rigtig gode ting i vente - spe
cielt hvis man kan lide rollespil!
Alle firmaer med respekt for sig
selv har noget på vej på den front,
så forhåbentlig vil de, i et forsøg
på at udkonkurrere hinanden, nå
meget høje standarder. Hører du,
Jakob Sloth?!
Mange demonstrerede også
fodboldspil, der skal lanceres i
forbindelse med EM i Sverige, og
her var spændende bidrag fra Eli
te, Mindscape,
Ocean
og
Domark. Til gengæld kunne flere
firmaer fortælle, at de var færdi
ge
med
at
programmere
Shoot’em-ups - Project-X har
været en stor mundfuld.
Det store spørgsmål som fir
maerne stillede os var: Hvordan
går det med CDTV i Danmark?
Mange firmaer har en enkel eller
to CDTV-titler på bedding, men
har ikke lyst til at udgive dem, før
der virkelig er solgt nogen maski
ner. Det er en svær cirkel at bry
de, for hvem vil købe en maskine
uden god software? Domark viser
et godt initiativ med TP, for
håbentlig følger andre af de store
efter.
Og Commodore brugte showet
til at fremvise deres nye A-600,
en lille fræk sag, der kommer i en

udgave med indbygget 20 Mbyte
harddisk, uden nummerisk tasta
tur og med alle de chips, der sid
der i en A-500+ - samt et par
ekstra detaljer. Den skal blive
spændende at følge.

Dybsodnat
med ECTS
Ligeså professionelt showet var,
ligeså farceagtig var The ECTS
Awards-Night, hvor over 50 blade
fra hele verden (heriblandt os!)
havde afgivet stemmer til noget,
der skulle have svaret til compu
terverdens Oscars. Når jeg skri
ver "skulle’’ skyldes det, atder
næppe er nogen, der ville kalde
det for ærefyldte øjeblikke - selv
ikke dem, der modtog priserne!
Rammerne var ellers sat for en
hyggelig aften - de samme smuk
ke PR-kvinder vartil stede, der var
fri bar og god mad. Men prisover
rækkelserne var en farce, hvorde
ellers så høflige englændere
opførte sig temmelig un-politely.
Man klappede kun af dem, der til
hørte ens eget firma, så når nog
le af de små firmaer vandt, var der
tavshed i hele salen. Arrangører
ne, der ofte blev afbrudt af musik,
der ikke skulle have været der,
måtte flere gange anmode folk

om at KLAPPE. PrøVede vinderne
at holde en lille talp, blev de bru
talt afbrudt No speeches, piease!
We have an extremely strict Sche
dule. Man var forsinket en halv
time, og det tog et kvarter at
udkåre vinderne
Og dermed sluttede en topar
rangeret udstilling med en fiasko
fest. Men mon ikke det er de sam
me, der dukker op til ECTS-showet i efterårsferien? Jeg er der i
hvert fald!

Vindere af
ECTS-awards 1992
Bedste grafik
Wing Commander II
Bedste lyd
Wing Commander II
Bedste RPG/adventure
Eye of the Beholder
Bedste konsol-spil
Sonic the Hedgehog
Bedste grafik-program
Deluxe Paint IV
Bedste hardware-producent
SEGA
Bedste programmør-redskab
AM0S-3D
Bedste spil
Lemmings
Bedste firma
Microprose

Månedens
abonnements
vindere!

Vinderene i vores
fantastiske præ
m ie-udtræ kning
FOR ABONNEN
TER er fundet! Se
også straks, om
DU har vundet!

Niels

T

"Lutter dovenskab”

Således er præmierne fordelt i
denne måned:

på ECTS' pendant til Oscar-prisen.

1000:

Følgende 50 har vundet 1. stk.
“ Top Secret” :
John Hamilton, Nørager, Peter
Hasselriis, Værløse, Morten Niel
sen, Sorø, Sune Nielsen, Esbjerg V.,
Poul Laursen, Kbh. ø., Allan S.
Jensen,
Karise,
M artin
Lave,
Fåborg, ib Hjermitslev, Brønderslev,
Finn Nielsen, Hobro, Søren An
orben Skou Nielsen i Randers er
dersen, Åbyhøj, Svend Grunbaum,
blevet kr. 5000,- rigere! Torben
Egå, Hanne Jensen, Ålborg, Anders
er Det Nye COMputers heldige
vinder, i den spændende præmie-udt Jacobsen, Århus C., Johnny Nielsen,
Søborg, Kenneth Hansen, Lille
rækning blandt abonnenterne! Han
Skensved, Hjortespring Skole, Her
betalte sit abonnement til tiden, og
lev, Morten Kongsted, København
deltog derfor automatisk i udt
K., Claus Jepsen, Kirke Hyllinge,
rækningen. Husk at det skal du og
M artin L. Hansen, Tranekær, Paw
så gøre, for at deltage.
Larsen, Kalundborg, Bjarne Frøberg,
Er du ikke abonnent endnu, kan
Mundelstrup, Jan Mansoor, Nicolai
du indsende kuponen, som du finder
Stok, Sønderborg, Johnny R. Pe
andetsteds her i bladet.
tersen, Hvidovre, Ole Gretlund, Ka
strup, Lene Pedersen, Esbjerg 0.,
Henrik Langer, Brønderslev, Allan
Torben Nielsen har faktisk været
Mikkelsen, Svendborg, Uffe T. Hejleabonnent på DNC i snart 3 år nu, så
sen, Støvring, Jacob Hansen, Røde
det er ikke fordi, at han havde mulig
kro, Per Nielsen, Godthåb, Kjeld
hed for at vinde kr. 5000,- at han
Wangsbøll, København S-, Sven
tegnede abonnement - “ Nej, jeg gjor
Madsen, Hobro, bent Langholm, Gre
de det af lutter dovenskab! Det er så
nå, Kim Andersen, Herlev, Flemming
rart, når bladet bliver bragt direkte
Vinter, Herlev, Benny Nielsen, Al
til døren, istedet for at man skal ned
bertslund, Ryan Fledelius, Skovlun
i en kiosk og købe det - man risike
de, Stig Johannsen, København, N.
rer jo så også, at det er udsolgt!” , si
Finn Laursen, Nakskov, M artin Carl
ger Torben
sen, Gråsten, Kim Kyndesen, Vide
Og det har han jo ret i, plus at alle
bæk, David Arnholm, København K.,
abonnenterne modtager bladet pak
Søren Christensen, Klarup, Simon
ket ind i plast - alt for kunderne.
Holte, Hørsholm, Troels Knak-NielTorben, der fylder 36 til efteråret,
sen, Stenløse, Gert Pedersen, Røn
startede med en Spectrum, gik over
ne, C. Maaløe-Jørgensen, Græsted,
til Commodore 64, og købte så for
Michael Winum, Rødding, T. Adel
1 / 2 år siden en Amiga 500, der er
borg, Give.
blevet kraftigt udvidet i mellemti
den: harddisk, intern 512 KB udvi
O BS! ALLE VINDERE HAR FÅET DI
delse (Commodores egen), plus 2
REKTE BESKED!
MB yderligere RAM. Torben ønsker
sig også 1 MB chipram, for han ar
bejder meget med tegneprogram
mer o.lign. Han store interesse er
bearbejdelse af scannede billeder,
og til det formål har man jo brug for
megen hukommelse.
En del af de kr. 5000,- går nok til
en håndscanner, men ellers ved Tor
ben ikke endnu, hvad pengene skal
bruges til, “ men gavekortet skal
ihvertfald udstedes til Amiga Warehouse” , fortæ ller Torben, der har
handlet mange gange i den århusi
anske butik.
Så tillykke herfra til Torben, der
fluks får tilsendt et gavekort til Amigaware, pålydende kr. 5000,Vi glæder os til at se hvem der bli
ver den heldige i næste måned - DIG
måske...?

Præmie-listen:
MicroProse blev valgt til Årets Software-firm a, og modtager her prisen

Roskilde
3. præmien, kr.
Schumm, Helsingør

1. præmien, kr. 5000: Torben Skou
Nielsen, Randers
2. præmien, kr. 1000: Anja Nielsen,

Sidste måneds vinder af førstepræmi
en kr. 5000,- Karsten Bech, valgte at
få sit gavekort udstedt til Betafon.
Husk, at du selv kan vælge, hvilken
annoncør i DNC gavekortet skal ud
stedes Hl.

/

AM IG A COMPUTERE:
A500
2999.00
A500 plus
3695.00
A2000 UDEN MONITOR
5995.00
A2000 MED MONITOR
8495.00
A3000 25MHz UDEN MONITOR:
MED 50MB HD
16250.00
MED 100MB HD
18625.00

MONITORER: (FORTSAT)
TIL A500 A500+ A2000:
COMMODORE 1084 STEREO:
EXCL. KABEL
INCL. KABEL
MONITOR-TILBEHØR:

2299.00
2399.00

PHILIPS TV-TUNER
TV-MODULATOR
MONITORKABEL

A500 p lu s P AKKER:

995.00
295.00
225.00

"AMIGA COMBI"
KICKSTART 1,3 & 2.0
SAMT OMSKIFTER
"CARTOON CLASSICS"

MUS & T R A C K B A LLS :

4395.00

MEGA MOUSE 280 DPI
OPTISKMUS 300 dpi
TRACKBALL TKB-MT
TRACKBALL TKB-MT-A
INFRARØD MUS
ALFA DATA MUS MED
HOLDER OG MATTE
COMMODORE MUS

TV-MODULATOR,TEGNE
PROGRAMMET DPAINT III.
SAMT SPILLENE:
LEMMINGS,
THE SIMPSONS OG
CAPTAIN PLANET
4495.00
"PERSONAL COMPUTER"
INTERWORD V 1.5,
MINI INTERBASE,
MINI INTERSPREAD,
SAMT SPILLENE:
OUT-RUN & SOCCER

512KB
2MB-KORT UDEN RAM
2MB-KORT MED RAM
4MB-KORT UDEN RAM
A500+ INTERNT
1MB
A1000 INTERNT
1 5MB-KORT U. RAM
A2000 INTERNT

ALLE PRINTERE LEV. M. KABEL
9-NALS:
4495.00

1895.00
1695.00

500.00

STAR LC 20
MPS 1230
9-NALS FARVE:

1995.00
575.00

STAR LC 200 C
MPS 1550 C
24-NÅLS:

2695.00
2695.00

STAR LC 24-20
STAR LC 24-200
24-NALS FARVE:

3250.00
3395.00

STAR LC 24-200 C
INKJET:

3995.00

MPS 1270
BUBBLEJET:

1995.00

299.00
599.00
1399.00
1495.00
749.00
2395.00

8MB-KORT MED 2MB
1599.00
A500 A500 PLUS EXTERNT:
1MB I SMALL SUPRA BOX
MED GENNEMFØRT DMA
PORT OG PLADS TIL
8MB RAM
1295.00

H AR DD ISKE:
LØSE:
20MB 2,5"
42MB 2,5"
64MB 2.5”
52 MB QUANTUM
105 MB QUANTUM
A500/A500+:
20 MB A590 MED PLADS
TIL 2 MB RAM
44MB SYQUEST DRIVE
TIL UDSKIFTELIG DISKS
44MB SYQUEST DISK

395.00
295.00

PRINTERE:

RAM UDVIDELSER:
RAM "LØSE" PR. MB
MEGACHIP TIL 2MB
CHIPMEM UDEN 8372B
FAT AGNUS 8372B
A500 INTERN MED
BATTERIBACKUP & UR:

295.00
595.00
495.00
695.00
795.00

2995.00
4185,00
5350,00
2225.00
3775.00

( A500 TILBEHØR: (FORTSA T)

A500 A500+: (FORTSAT)
SUPRA-DRIVE 500 XP
EKSTERN BOX MED
PLADS TIL 8MB RAM,
GENNEMFØRT DMA-PORT
SAMT SOFTWARE
52MB QUANTUM HD MED
MONTERET 1MB RAM
4695.00
BOXEN UDEN RAM
2095.00
OG 3,5" HD
EKSTERN HD KIT
UDEN 3,5" HD
1395.00
ICD INTER KIT
UDEN 2.5" HD
1195.00
A2000:
20 MB COMMODORE HD 2295.00
50 MB COMMODORE HD 3875.00
52 MB SUPRA QUANTUM
HD INCL. SOFTWARE
3495.00
LØS SCSIcontr.
INCL SOFTWARE
1295.00

A500 TILBEHØ R:
3495.00
3495.00
849.00

EPROMBRÆNDER
EROMKORT1MB
DMA -PORT EXPANDER
RELÆ-KORT
AKTION REPLAY MKIII

1595.00
695.00
585.00
995.00
999.00

STØVLÅG BLØD PLAST
STØVLÅG HÅRD PLAST

98.00
150.00

A2000 TILB E H Ø R :
INTERN GENLOCK
2MB SUPRA RAMKORT
PC XT KIT
PC AT KIT
AKTION REPLAY MK III
BUS OG AFBRYDER

495.00
1599.00
3495.00
4695.00
999.00
699.00

D ISKETTEDREV:
INTERNE DREV TIL:

COMMODORE 1011 3.5"
3.5" MED GENNEMFØRT
BUS OG AFBRYDER
TILBEHØR:

1095.00
699.00

TRACK DISKPLAY
BOOT SELECTOR
DF0: DF1: DF2:

295.00

STAR LS8II, 8 SIDER PR MIN
m. 1 MB RAM
8535.00
STAR LS04, 4 SIDER PR MIN
m. 1 MB RAM
8745.00
STANDARD PARALLEL
■ KABEL
I SPECIAL PARALLEL
I
KABEL TIL A1000
I AUTOMATISKE
I OMSKIFTERBOXE:
I
TIL 2 PRINTERE
I
TIL 4 PRINTERE

195.00
199.00

595.00
885.00

MANUELLE OMSKIFTERBOKSE:
135.00

MONITORER:
4995.00

W

AMIGA

2995.00
850.00

PRINTER TILB E H Ø R :

A500/A500+/A2000
695.00
A3000
1495.00
! EXTERNE DREV TIL AMIGAER:

TIL A3000:
COMMODORE 1960

BJ 10 ex INCL. PRINTER
DRIVER TIL AMIGA
BJ 10 ARKFØDER
LASERPRINTER:

r

AMIGA

TIL 2 PRINTERE
225.00
TIL 4 PRINTERE
295.00
STAR MATRIX SPRINTERE LEVE
RES MED D ANK MANUAL,
OG 2 ARS GARANTI

til bundpriser
IZ I

w
I BRUGERPROGRAMMER:

DISKETTER 10 STK.:
78.00
99.00
46.00
46.00
46.00
46.00
46.00
399.00

■

n

BASF 5.25" DS/DD
ESSELTE 3.5" DS/DD
ESSELTE 5.25" DS/DD
NO NAME 3.5" DS/DD
NO NAME 5.25” DS/DD
TAKE AWAY 3,5" DS/DD
TAKE AWAY 5,25" DS/DD
100 NO NAME 3.5" DS/DD

PRO GRAM M ERING S
SPROG
AMIGA COMAL
AMOS, THE CREATOR
AMOS, THE COMPILER
AMOS, 3D
AMOS, EASY
INTERASM
LATTICE C5.5
LATTICE ++
MODULA 2 M2AMIGA

485.00
695.00
399.00
449.00
479.00
695.00
1875.00
949.00
1995.00

VID EO /G RAFIK:
SHARP JX 100 m.
SCANLAP
HANDSCANNER
INCL SOFTWARE
256 GRÅTONER
SCALA PRÆSENTATION
VIDEON 3.0
DIGI VIEW 4.0
DELUXE PAINT4
DELUXE VIDEO III
PHOTON PAINT 2
DIGI PAINT 3
TV-TEXT PROF.
TV-SHOW
PRO-VIDEO PLUS
GENLOCK 8802

KALKULATION BUDGET
AMIGA TIPS3/LOTTO
HAICALC
THE WORKS
DISKMASTER II
OPUS DIREKTORY
AMIGA DOS TOOLBOX
CROSS-DOS

MUSIK:
PERFECT SOUND
STEREOSAMPLER
TRILOGIC
STEREOSAMPLER
DR. T'S MIDIINTERFACE
DATEL MIDI-INTERFACE
INCL KABLER
INTERSOUND
AUDIOMASTER III

1699.00
4875.00
2995.00
1895.00
999.00
1595.00
695.00
895.00
1895.00
1295.00
3995.00
2995.00

595.00
595.00
695.00
695.00
745.00

695.00
695.00
695.00
1365.00
495.00
595.00
649.00
1395.00
1995.00
495.00
299.00
375.00

Autoriseret

275.00
125.00
174.00
225.00
325.00
495.00

Commodore

værksted

550.00
98.00

A10 STEREO SPEAKERS
385.00
KICKSTART 8 WORKBENCH
995.00 |
2.xx INCL. MANUALER
AUTOMOUSE. OMSKIFTER
229.00
MELLEM JOYSTIK/MUS
MUSEMÅTTE RØD
78.00
MULTI PLAYER KABEL
199.00
KICKSTART OMSKIFTER
295.00
MULTISTART II SPECIEL
KICKSTART OMSKIFTER
550.00
DISKBOX 3.5" 80 STK.
69.00
DISKBOX 3.5" 100 STK.
79.00
DISKBOX 5.25" ESSELTE
79.00
159.00
DISKBOX 3.5" 150 STK.
DISKBOX 3.5" 200 STK.
249.00
DISKETTETASKE 3.5" 10
129.00
DISKETTETASKE" 20
185.00
EDB-RINGBIND
6.99
10 EDB-RINGBIND
49.95

M U LTI-M ED IA:

JO YSTIKS:
BAT HANDLE
BOSS
REDBALL
SUPER 3-WAY
THE ARCADE
SURE SHOT STANDART
MULTI COLOUR
ZIP STICK
TERMINATOR

'

ZIP STICK AUTOFIRE
APACHE 1
PHYTHON 1 AUTOFIRE
MAVERICK AUTOFIRE
MEGA STAR AUTOFIRE
INFRARED JOYSTICK
GRAVIS MOUSESTICK,
ANALOG & PROGRAM
MERBAR
JOYSTICK FORLÆNGER
KABEL 2 M.

DIVERSE TILBEHØ R
795.00

MINI MODEM 1200 BAUD
895.00
SUPRA 2400 BAUD
1195.00
SUPRA 2400+ BAUD
1795.00
SUPRA 9600 BAUD
5250.00
DANCOM 2400 BAUD
1895.00
DANCOM 9600 BAUD
4995.00
DANCOM FAX S
1895.00
DANCOM FAX S/R
2595.00
A LLE MODEMER LEVERES
MED KABEL +MODEM POGRAM
195.00
148.00
195.00
248.00
249.00
199.00
199.00
225.00
295.00

CDTV
5495.00
CDTVKEYBOARD
695.00
CDTV MOUSE
495.00
CDTV TRACKBALL
1075.00
A690 ATTACHMENT
CDTV DREV TIL
A500/A500+
RING OM PRIS!

AMIGA

4HERa
x

w

K11

1

498.00
495.00
395.00
495.00
525.00
449.00
345.00
265.00

MODEMER:
4995.00

BRUGERPROG RAM M ER:
INTERBASE
INTERWORD
INTERSPREAD
MAXIPLAN PLUS
QUARTERBACK 4.3
QUARTERBACK 5.0
QUARTERBACK TOOLS
WORDPERFECT 4.14
EXELLENCE
SUPERBASE PERSONAL
Z BUDGET
BS BUDGET

JOYSTIKS: (FORTSAT)

(FORTSAT)

□

Hermed bestilles:
Vare:___________

1:

Antal:

Pris:

__________________________

(+ forsendelse)
Priserne er gældene fra den 25/4 til den 28/5 1992. Der tages forbehold for trykfejl.

Ta

i\ i

Istedgade 79 • 1650 København V.
Tlf. 31 31 02 73 • Fax. 31 24 19 50

Navn
Adresse
Postnr./by
Evt. tlf.
Kuponen sendes til: BETAFON • Istedgade 79 • 1650 København V.

Commodore bas facaden

Teknisk afdeling
har kun
problemer*««
««« Alt det, der
virker, horer de
aldrig om« Her
kan au også få
en “varm linje"
til Com m odore
o g 4 års total
forsikring«
Af Søren Gudiksen
enne gang besøger vi det
“ allerhelligste” hos Commo
dore: Teknisk afdeling. Nor
male rundvisninger for businessgæster kommer ikke gennem
afdelingen, men vi fik lov at træde
indenfor for et par timer.
Herfra kan vi berette om nye fri
ske tiltag, der kan få betydning for
dig og en masse andre Commodore-kunder. Det lykkedes samti
Netværkssupporter "in action"
dig at snuppe et par fotos og få en
fornemmelse af stemningen i
par kommandoer og avanceret
øvrigt.
testsoftware.

D

"Reparation” med
et par indtastninger
Den tekniske chef, som har været
her siden engang sidst i 7 0 ’erne,
står for afdelingen.
Med sine 35 år er han absolut
alderspræsident her - “ nærmest
et stenalderfund'’, mener de øvri
ge. Der er i alt 8 friske fyre i afde
lingen, men mærkeligt nok slet
ingen piger. Selv om jobbene ikke
kræver “ store muller” , er det sta
dig et mandefag.
Fra at være noget, der mindede
om et almindeligt rad io/TV-re pa
rations værksted for 12 år siden,
er opgaverne nu forandret til total
problemløsning.
Det kræver
meget kendskab til styresyste
mer, netværk og software. Mange
problemer, der tidligere blev løst
med loddekolbe og måleudstyr,
klares nu fra tastaturet med et

Tryk på telefonen
Afdelingen arbejder med support
(støtte) til forhandlere og autori
serede
computer-værksteder.
“Vores primære og fornemste
opgave er at hjælpe alle danske
Commodore forhandlere og servi
cefirmaer" udtaler den tekniske
chef. Ud over hardware-support,
klarer afdelingen også system
software, netværks-support og
aftestning af nye produkter før de
slippes ud på det danske mar
ked.
Der kan være “tryk på” telefon
en, med 9 værksteder og over
400 forhandlere fordelt over hele
landet... og nu også os almindeli
ge brugere.

Det summer
Allerede i korridoren på vej ind til
afdelingen kan man høre, at det

“ summer” af stemmer (og venti
latorstøj fra PC'erne). Supporterne snakker i munden på hinanden
ud i den fri luft... men hvem snak
ker de med - hinanden? Nej, de
taler i telefoner, der er monteret
på hovedet, med headphone ved
det ene øre, og en lille mikrofon
foran. De lyder nærmest som
annonceafdelingen i Den Blå Avis
eller nummeroplysningen på
'0033'. Der må være mange
spørgsmål og problemer, der skal
løses... eller også snakker de i vir
keligheden med hinanden, for at
få “et break” i telefonstormen
udefra.
Sådan har det været hver dag
de sidste 10 år, men der står
også over 400.000 Commodore
computere ude i fædrelandet, og
afdelingen her er sidste station
for danske problemer. Hvis vi
forestiller os, at den enkelte com
puter i løbet af f.eks. 4 år, får bare
ét alvorligt problem, som med

fører en opringning hertil, bliver
det til 400 telefonsamtaler pr.
arbejdsdag. Men helt så galt står
det dog ikke til.

Reservedele til
antikke modeller
Skulle det værst tænkelige ske: din Commodore computer går i
stykker, er der hjælp at hente her
i reservedels-lageret. Det er ikke
stort, nærmest på størrelse med
en almindelig DSB-bus, men hyl
derne rummer alt tænkeligt, lige
fra hele kabinetter og komplette
bundprint ned til små stik, lus og
sikringer.
Sortimentet rækker mindst 5
år tilbage i tiden, men man finder
også reservdele til modeller, der
har mere end 10 år på bagen.
F.eks. kan alle dele til CBM-8296
og de første 64'ere stadig skaf
fes. Ti år er meget i computer
branchen, men er der solgt man
ge maskiner af en model, og fås

der stadig software til den, vil der
også være et behov for reserve
dele.

Reparation eller ej?
Modeller med mindre succes,
f.eks. Plus-4 og SX-64 forsvinder
langt hurtigere fra markedet. Bru
gernes ønske om at vedligeholde
disse, og dermed behovet for
reservedele er minimalt. Det er
ofte for dyrt i forhold til prisen på
en helt ny og smartere computer.
Udviklingen er jo den, at de nye
computere bliver billigere og billi
gere, mens værkstedernes time
pris langsomt går i modsat ret
ning.

"Slagter”
en ny computer
To hurtige ekspedienter sørger
for at sende reservedelene ud til
de danske computer-værksteder
og Commodore forhandlere.
Private kan ikke afgive bestillin
ger her, men mangler du en
stump kan din Commodore-forhandler skaffe den til dig. Bestil
linger, der kommer ind om formid
dagen, sendes ud samme dag.
Løber reservedelslageret tør for
en vigtig reservedel, kan de finde
på at “ slagte” en helt ny compu
ter for at transplantere enkelte
dele til din computer.
De gør alt, hvad de kan for at fin
de stumperne, for selv den mind
ste dims kan være altafgørende
for, om din computer fungerer.
Men nogle gange lyder dommen
"det er desværre dyrere at repa
rere end at købe en ny” .

Ombytnings princip
Når du indleverer din computertil
reparation hos den lokale Commodoreforhandler, reparerer han
den enten selv på eget værksted,
eller sender den videre til et af de
9 autoriserede computer-værk
steder, som alle har nær kontakt
til Commodore.
Værkstederne foretager de
nødvendige udskiftninger af kred
se, drev, harddiske, controllere
og bundprint, og sender compu
teren tilbage til din forhandler.
Den egentlige reparation af f.eks.
et bundprint sker først senere, og
det renoverede bundprint ligger
således klar til den næste
udskiftning. Nogle værksteder
indsender alle defekte dele til
ombytning hos Commodore. Her i
afdelingen kan man så lave repa
rationer "på samlebånd” , hvilket
øger hastigheden, fordi repara
tøren kan koncentrere sig om det
te ene produkt i flere dage. Derfor
ser man enorme stakke af hard
diske, boards og monitorer her i
afdelingen.

Ombytningsboards på stribe - klar til hurtige reparationer.

kan klare, ender også her. Det er
de sjoveste, mener support-tek
nikerne, men samtidig kan de
være lidt "giftige” , fordi compute
ren måske tilhører en efterhånd
en sur kunde, der har haft com
puteren på værksted flere gange.
Hvis problemet heller ikke kan
løses her i Viby, har man den euro
pæiske hovedafdeling og den
amerikanske udviklingsafdeling
at trække på. Begge steder sid
der der i øvrigt danskere, hvoraf
to stammer herfra Commodore's
danske support-afdeling. Men
det er heldigvis uhyre få proble
mer, der kræver behandling på
verdensplan.

Supportbevis giver
varm linie til kl. 19
Førhen blev man som bruger ven
ligt afvist, bortvist og henvist til
en forhandler, men nu kan du
komme til at tale direkte med en

Commodore supporter, vel og
mærke hvis du har købt et sup
port-bevis sammen med compu
teren. Beviset, der dækker de
første tre måneder, koster 345
kroner incl. moms uanset compu
terens størrelse og pris.
Der ydes kun telefonhjælp ved
rørende computeren, monitoren,
styresystemet og evt. medfølgen
de MS Works eller MS Windows
software. Support-abonnemen
tet kan kun tegnes i forbindelse
med købet. Det varer 3 måneder
fra købsdato og kan ikke fornys.
Telefonlinien er åben mandag,
onsdag og fredag fra kl. 14.00 16.30, men tirsdag og torsdag er
der åben helt frem til 19.00.
Ordningen er et godt tiltag fra
Commodore, men samtidig også
en nødvendig foranstaltning her i
90'erne, hvor forhandlerne ikke
har tid (og råd) til at give god gam
meldags gratis service.

Der sættes ingen faste grænser
for, hvor meget du må ringe i de
tre måneder, men som den tekni
ske chef siger “ Brugeren må ger
ne tænke selv, vi er her jo ikke for
at læse højt af brugervejlednin
gen, som nogen tror” , “Vi checker
support-nummeret ved
hver
opringning, og vi supporterer kun
originale Commodore produk
ter” .
"Supportordningen startede
for bare to måneder siden, men er
al lerede en succes for al le parter,
brugerne får hjælp og forhandler
ne fritages" udtaler den tekniske
chef.

4 års totalforsikring
Sammen med Zurich Forsikring
har Commodore skruet et andet
tilbud sammen til nye computer
ejere. Nederst på garanti-beviset
kan du tegne en totalforsikring,
der giver forsikring mod næsten
alt, fire år frem i tiden. Du kan for
sikre hele sæ ttet incl. printer,
ekstra drev, harddiske, net
værkskort, tapestreamere o.lign.
Men som i alle andre forsikrin
ger, er der en masse undtagelser,
der er trykt bagpå blanketten,
oven i købet med ret store bog
staver. Det gælder f.eks. slitage,
manglende
vedligeholdelse,
virus- og software-fejl.

100 % forsikret?

Tyskland og USA
står bag
Særlige problemer, som hverken
forhandleren eller værkstedet

Tænk selv!

N ej, det er ikke en W alkm an, men en kunde han har i øret.

Ved totalskade eller forlis efter 2
år får du ikke et nyt tilsvarende
apparat, men købsprisen minus
20%, og efter 3 år får du købspri
sen minus 40%. Men priserne
rasler som regel nedad over en
periode på 3 år, så du vil sikkert
være up-to-date med dit udstyr
alligevel. I virkeligheden dækker >■

En A 2 0 0 0 "spånplade-model" gør fejlfindingen lettere.

< den almindelige garanti langt det
meste de første 12 måneder. Ved
enhver skade efter de første 12
måneder, skal du altid betale en
selvrisiko på 200 kr. Transport
og forsendelses-omkostninger
skal du også altid selv betale.
'Total” betyder altså ikke, at du
kan være 100% sikker på at slip
pe for udgifter de næste 4 år.

Ca*10 % af prisen
Inden du tegner denne totalfor
sikring, bør du først checke, om
du har andre forsikringer, der
dækker de samme områder.
Husk også at eventuelle fejl i elek
tronik og computerudstyr oftest

Du kan få din personlige Commodore-supporter her.

viser sig indenfor den første uge,
sjældent efter 2 eller 3 år. Og
endelig bør du tage dig tid til at
læse vilkårene bagpå.
Hvis du f.eks. køber udstyr for
10.000 kr. incl. moms, skal du
betale 995 kr. i forsikrings
præmie, én gang for alle 4 år. Er
købsprisen 30.000 kr. incl.
moms, bliver præmien 2.895 kr.
Når du tegner en totalforsikring,
får du ovenstående 3 måneders
support-bevis gratis, ogdeterjo i
sig selv 345 kr. værd.

1,5 timer eller 4 år
"4 års totalforsikringen er lavet til
private og mindre virksomheder,

mens virksomheder med størrenetværks-installationer, i stedet
skal tænke på service-kontrakter
med tilkaldeservice og erstat
ningscomputer, og så er prisen
noget højere” siger den tekniske
chef.
Skal et servicefirma lave repa
rationer efter regning, er prisen
omkring 650,- kr. pr. time. Det vil
altså sige, at 1,5 times reparati
on koster det samme som 4 års
totalforsikring af 10.000 kroners
udstyr (incl. 3 måneders telefon
support).
Set i det lys er den nye 4 års
totalforsikring et meget godt til
bud til brugeren.

Telefonen ringer
Det var spændende at besøge en
afdeling, hvor man lever med og
af problemer. Gutterne tager dem
med et smil, selv om de aldrig når
helt til bunds i bunkerne, for tele
fonen er jo vigtigst af alt... og lige
nu ringer den igen!
Hermed slutter vi vores lille
rundtur bag Commodore's faca
de, men vender tilbage, når der
sker spændende ting, der kan få
betydning for alle os “ udenfor
murerne".
_

Nyhed! Kursus i VECTOR
YDERLIGERE INFORMATION PÅ TLF. 49 18 00 77

Ja!
M ASKINKO DE OG C- PÅ AMIGA
Nu kan du få et kursus i at programmere din

► AM IG A. Kurset giver dig færdigheder i at udnyt
te A M IG A 's fantastiske muligheder. Behersk
DMA-kanaler, C O PPER, BU TT ER, OVERSCAN,
IN TERRUPTS, BOBS, SPR IT ES, H A M og meget mere.

LAV DINE EGNE PROGRAMMER

^ H v e r t kursus består af 12 breve og 2 disketter.

Du får tilsendt et brev om måneden, medmindre
V

andet er aftalt. Bliver du i tvivl om noget i ku rsus
forløbet, får du G R A T IS vejledning.

RISIKOFRIT - FULD RETURRET!
H vis du returnerer det første brev inden 10 dage
efter modtagelsen, udmeldes du automatisk og
får refunderet brevets pris. Du kan melde dig ud
af DataSkolen, når du selv ønsker det.

Jeg vil gerne benytte mig af DataSkolens
gode tilbud og ønsker at modtage
brevkursus i:

> Maskinkodeprogrammering på AMIGA
» C-programmering
> Diskette med programeksempler

Sendes
ufrankeret

kr. 133,-pr. brev

DataSkolen
betaler portoen

kr. 133,-pr. brev
kr. 76,- pr. disk

(kun ved bestilling af kursus)

» C-64 maskinkode programmering

kr. 98,- pr. brev

Jeg betaler mit første brev således:

» Forudbetaling vedlagt på check
Forudbetaling indsat på giro 7 24 23 44

Navn:____
Adresse: _
Postnr./By:

Efterkrav. Beløbet betales
ved modtagelsen samt
efterkravsgebyr på kr. 30,-

Data Sk o l e n
Postboks 62
+++ 309 +++
DK-2980 Kokkedal

Vi har fået
so lstik . . .

GARANTI:
8 dages returret
30 dages ombytningsret
Mindst 1 års garanti

så nu får du masser af GAK-GAK-priser, men stadig med vores gode, velkendte service!
ROCHARD K valitetsharddisk

The Complete Colour Solution

—
Lynhurtig og stabil p.g.a.
-■<<■8*1 ^ 1 sin ind byg ge d e blæ ser

Overfører FARVE-billeJ S fG j^ E S é
der fra video-kamera
e ller-båndoptager
■ p p jjp ’w
direkte til din Amiga på tfff
kun 1 sek. Billederne kanfrfc*
anvendes i tegnepro^\S
gram m ero.lign. og
printes ud. Med Vidi$
Grab kan du REALTIME ^
optage små animerede s/h-FILM.
The Com plete Colour Solution er en
kom plet pakke, der indeholder både
digitizer og elektronisk RGB-splitter
samt alt nødvendigt software + Photon
Paint tegneprogram.
før 2998,Samlet værdi kr. 4294,j QQ O
Køb hele pakken for kun kr. 15/5/0,- Rekvirér gratis informationsmateriale!

og externe strø m forsy-

r . ning. M ulighed fo r RAM
f / udvidelse i trin a f 2, 4 og
' 8 M B. 2 års garanti.
G A K -G A K -pris:
52 M B (QUANTUM)
120 M B (CONNER)
175 M B (CONNER)

4498,5998,6998,2 MB RAM med 1 MB CHIPMEM
Komplet sæt til Amiga500 med
både GARY- og CPU-adaptor
og alle RAM-kredse monteret.
2 års garanti. GAK-GAK-pris:

Normalpris 1698,Nu kun

flMfe

AAQQ

3,5" DISKDRIVE TIL AMIGA
I m inistørrelse m ed g en 
nem ført bus og afbryder.
G A K -G A K -pris:

~___ J
ZYDEC
KVALITET

o n o DISCOUNT CtCkQ

kr.0570 DREV kr.0570
ROCLITE NYT SUPERDREV

Extra lille drev i læ kkert alu-kabinet. M ed
virusdetektor og N o-click-funktion. Testet
til m arkedets hurtigste
G A K -G A K -p ris
kr. 9 9 8 , “

512 kB RAMudvidelser til A500
Z Y D E C -kva lite t!
GAK-GAK-pris:
med
afbryder
og ur kr.

r\CMG
cX 7 0 , "

r \r tQ
^ O O ,-

ZYDEC-kvalitet!
fé Giver 2 MB CHIPMEM ialt. UnderL k stotter det indbyggede ur. Med

n jp ^ iu iv m afbryder. GAK-GAK-pris:
FØR 998,- NU KUN 7

4 8 ,-

AMIGA ACTION REPLAY MK3
Ny PO W ER på din AM IG A !
Evigt liv i spil, 50 nye kom m andoer,
slow m otio n og s to r m askinkodem onitor.
B U R S T N IB B LE R og FR E E Z E -knap til
kopiering af ALT! M asser af andre fu n k 
tioner, ring og bestil en brochure!
G A K -G A K -pris:
For A500 kr. 9 9 8
For A2000 kr.

ROCGEN+

.,
k
\
kr.

med
afbryder
u/ur
kr.

1 MB RAMudvidelse til A500plus
j

ROCGEN Genlock

Med ROCGEN kan du
/
mixe levende videofilm / p * *' L 4
med AMIGA’ens grafik.
^/
Baggrundsfarven erstattes a t ^ v ^
/
videofilmen og således kan du te k s te "--/
dine videofilm, sætte figurer ind på hjemmevideoen å la "Roger Rabbit", eller blot
få optaget dine animationer på video.
Slutresultatet er så flot kvalitet, at Roegen
allerede bruges på flere lokal-TV stationer.
ROCGEN har fadekontrol for grafik, mens
Rocgen+ har både til grafik og video.

11 9 8 ,- 0 0 0

Med DANSK manual

Begge incl.
tekstningsprg.
“Hometitler"

-5JØL.

2 4 9 8 ,-

kr

K

^

1 5 9 8 ,-

Overfører al slags lyd direkte fra stereoanlæg el.lign. til din Amiga, hvor den via det
medfølgende Intersound-program (Itd) kan
laves helt om. Lav et HIT,
snak som Anders And
eller noget helt andet.
Samplefrekvens op til
'S S r
110 kHz.
Komplet pakke med
kabel og software kun

3 9 8 ,"

N Y S A M P LE R P A K K E

MEGA-MIX Master

Stereosampler med gennemført stik til prin
ter, leveres med KOMPLET version af ROMBO's fantastiske samplerprogram med MIDIkontrol og sequencer.
Normal pris for software alene kr. 998,-.
Køb både sampler og software for kr.
GAK-GAK-pris:

STAR SJ48 SUPER INKJET PRINTER
Skriver som en laserprinter.
360 DPI.Med 64 blækdyser.
Svarer til Canon BJ10ex.
Incl. tonerpatron, driver,
papir og kabel.
ooO O
GAK-GAK-pris kr. £ 9 9 0

, — (2 års garanti)

STAR LC200 FARVEPRINTER
PAKKETILBUD
Alletiders farveprinter. Laver utroligt flotte
farveudskrifter af både grafik og tekst fra
Amiga. Komplet pakke med farvebånd,
250 ark papir, kabel
og driverdisk.
GAK-GAK-pris
for hele pakken.
kr.

2698,-

(2 års garanti)

ZY-FI Stereosystem

Få ordentlig lyd på din AMIGA. Komplet sæt
med to stk. 3-vejs højttalere og indbygget
forstærker. Komplet pakke incl. DK-netdel

ROCGEN

“

SMARTSOUND STEREOSAMPLER

kr.

C O M M O D O R E 1084S
Den originale FARVE-monitor,
der giver perfekt billede og
stereolyd. Kabel kr. 100,G A K -G A K -pris: kr. 2 2 9 8 , -

598,"

GAK-GAK-pris

kr. 4 9 8 , -

AMIGA 500 PLUS
Langt bedre end A500. Med det nye hurti
ge Kickstart/WB 2.0 system indbygget.
Nyt chipset, der bl.a. tillader 2 MB chipmem, 1 MB medfølger. Bedre grafik og
mulighed for tilslutning af VGA-skærm.
Nu kun 3 6 9 8 , ”

K ick-pakketilbud:

Få din nye AMIGA 500 PLUS
leveret med indbygget
omskifter mellem
Kick-start 1.3 og 2.0
M erpris kun kr. 5 9 8 , -

INTERNT A500 diskdrev
Vil du selv skifte d revet er her et g o d t
tilb u d . C itizen stø jsvagt drev ko m p le t
m ed a fsta n d sstykke r og skruer.
HELE PAKKEN
G A K -G A K -p ris kun

kr. 0 5 7 0 , -

Hos os kan du finde alt til din Amiga: Masser af printere fra 1498,-, 25 forskellige joystick modeller fra 98,-,
masser af spil, kæmpe udvalg af alle typer elektronisk tilbehør og meget mere
RING IDAG OG BESTIL DET NYE '92 KATALOG! - GRATIS
A lle p ris e r i denne an n o n ce e r in c l. 25% m om s. D er ta g e s fo rb e h o ld fo r try k fe jl o g p ris æ n d rin g e r s a m t evt. u d s o lg te varer.

BUTIK

City-Data Shop ApS
Peder Hvitfeldts
Stræde 4
1173 København K
Til. 33 33 07 27
Mellem Rundetårn i

ÅBNRIGSTIDER:
Man.-tor*.:
10.30 -17.30
Fredag*
10.30 19.00
Lardag'
10.00 13.00

Daells Varehus

POST
ORDRE

^ 42 28 87 00
o ? = B fT lP - D 8 T 8 § =
Industrivej 19,3320 Skævinge
Postordretelefon e r åben
man.-fre. kl. 9.00-16.30

Ring og bestil
eller send din
bestilling pr. brev.
Vi sepder til dig
OMGÅENDE!
Porto lor for
sendelse kr. 25,uanset vagt
Efterkravsgebyr kr.

Zi

Få hurtis success \
med ClipArt
os flotte fonte!
som opstår ved forstørring af bitm ap-grafi k (IFF-grafi k). Sel v om d u
kun har en lille 9-nåls matrix prin
ter, vil du kunne se forbedringer
ved at vælge vektor-grafik frem
for bitmap grafik i dine DTP-dokumenter. På skærmen er der ikke
den store forskel.
Professional Draw 2.0 er et
fremragende vektor-grafik pro
gram, men det er slet ikke så let
og ligetil at bruge som f.eks. bitmap-grafik programmet DeluxePaint. Med PDraw følger et ’Trace’-program, der kræver en del
træning for at ramme plet i første
forsøg. Det kan altså lade sig
gøre at fremstille sine egne CliAf Søren Gudiksen
pArts, men det er en tung pro
ces... og det er rigtig surt, hvis du
enne gang kommer du med
bagefter opdager, at der på en bil
på en rundtur i muligheder
lig ClipArt disk findes en færdig
indenfor ClipArt og ekstra
tegning, der er endnu flottere.
fonte til Professional Page 2.1DK
Prisen på sådanne ClipArts er
(PPage) og Professional Draw 2.0
ofte nede på 2 - 3 kroner pr. teg
(PDraw).
ning, men i et sæt er der sikkert
Artiklen her, der en blanding af
mange tegninger, du aldrig vil fin
kursus og produktgennemgang,
de anvendelse for.
giver dig ny inspiration til at skabe
De fleste ClipArt disks leveres i
flottere tryksager og flyveblade,
vektor-grafik, men der findes
uden at du skal investere tusind
også nogle stykker med bitmapvis af kroner... eller timer.
grafik.
I virkeligheden er det de færre
ste, der er født med “ en mus i
Vektor grafik
hånden" og tegne-evner som Jør
Den største fordel er, at billeder
gen Clevin. Men vi prøver alle
ne kan frit skaleres op og ned
sammen at skabe tegninger alli
uden at miste kvalitet. En vektor
gevel... og det tager timer, uger
grafik tegning optegnes på
eller måneder. Nogle søger hjælp
med andre redskaber f.eks.
musepen, lyspen, trackball og
tegnebrædt. Men har man ikke
fået “tegnegaver’’ med fra
fødslen, er det stadig lige svært.
En del nemmere (og dyrere) ville
det være at anskaffe sig en videodigitizer eller en farve-scanner, og
med disse "indfange" bitmap-grafikbilleder til lagring på Amiga’ens
disk.

Flotte
tegnin
ger, skrifttyper,
og
illustratio
ner giveret pro
fessionelt look«
Er du ike selv
den fødte teg
ner. kan du hen
te hjælp i ClipArt.

skærm eller printer ud fra mål,
linietykkelser og koordinater,
dvs. det der er gemmes på disk,
er ikke selve tegningen, men en
"geometrisk opskrift” til den.
Enkle tegninger fylder derfor kun
ganske lidt og er hurtige at ind
læse. Ulempen ved vektor grafik,
er at det er mindre frihånds-betonet og dermed sværere at tegne
og rette i.
Vektor-grafik fra PDraw hentes
ind i PPage via A + [d]
(Projekt/Im porter/Professional
Draw Clip) - se fig. 1.

D

Figur 1 / 1a. Indlæsning a f vektor
grafik i PPage.

Tegningen kan skaleres og pla
ceres helt som du ønsker, på to

Her ses (CG)Tim
Her ses (CG)Trii
H er ses Arneric

Pixel- eller,
streg-grafik
Dernæst kunne man køre disse
indscannede IFF-bitmap-billeder
gennem en såkaldt “tracing” , der
rentegner til streg-grafik (vektor
grafik). Denne form for grafik fyl
der gennemsnitlig langt mindre
og er meget flottere i kanterne,
helt uden takker og grove pixels,

Her ses AvantC
Her se s Bengu
Vektor-fonte har altid optimalt udseende på skærm og papir.

Fig. 2: Vi vælger skalering...

forskellige måder:
1. Tryk [Alt] tasten ned, mens
du flytter motivet rundt med
musen indenfor feltet. Flermed
indstiller du afstanden vandret og
lodret. Derefter kan du forstørre
eller formindske billedet, igen
med[Alt]
tasten
nedtrykket,
mens felt-størrelsen justeres ved
hjælp af musen.
2. Dobbeltklik i feltet og indstil
afstand X, Y og skalering ved ind
tastning a fta l. Denne metode er
mere nøjagtig, men det kan være
svært at ramme de rigtige pro
center og afstande i første forsøg.
I fig. 2 er skaleringen valgt til
91,2% vandret og 91,0% lodret.
Afstanden fra venstre kant er ind
stillet til 0,05 cm og 0,1 cm fra
top.

Structured ClipArt
Gold Disk selv fremstiller en
diskette, kaldet "Structured Clip
Art” , med ikke mindre end 150
tegninger i vektor-baseret ClipArt
med farver. Disse clips kan
anvendes direkte i PDraw, PPage
og PageSetterll.
På disketten finder du også et
program, ClipMap, der kan kon
vertere PDraw clips til bitmap-grafik (IFF-grafik), hvis du f.eks. skul
le få lyst til at bruge tegningerne i
DeluxePaint eller til videotekst
ning.
På ClipArt disketten finder du
tegninger delt op i følgende områ
der: rammer, erhverv, fest, føde
varer, landkort, musik, skilte,
sport, symboler, rejser og blan
det. Enkelte motiver bærer præg
af de amerikanske/ canadiske
traditioner, men størstedelen er
anvendelige her i DK.
Der medfølger en pæn folde-ud
oversigt i farver, hvor du kan se
alle tegninger og filnavne på den
ene side og brugervejledningen

på den anden side.
Prisen ligger på omkring 450
kroner - ca. 3 kr. pr. tegning. Det
er ikke det billigste der er set,
men til gengæld får du jo et kon
verteringsprogram, der også kan
bruges til tegninger, som du selv
har lavet i PDraw, eller som stam
mer fra andre ClipArts.

E-Clips
Fra firmaet AlohaFonts i USA kom
mer ClipArt-sættet E-Clips, der
også er vektor-grafik lavet i
PDraw. E-Clips indeholder ikke
mindre end 4 disketter, hvorpå
der ligger over 300 PDraw clips,
alfabetisk ordnet i 14 skuffer.
Alle tegninger er i sort/hvid
eller gråtoner. Motivet med dette
skulle ifølge manualen være, at
de fleste brugere anvender PPage uden farver.... nå!
Derfor er alle E-Clips designet
således, at de fremtræder bedst
muligt i sort/hvid, i modsætning
til mange farveclips. Hvis du alli
gevel er en af de heldige, der har
en god farveprinter, som du
benytter i forbindelse med PPage,
kan du gå en tur omkring PDraw
og farvelægge E-Clips’ene, før du
anvender disse.
I den medfølgende vejledning
på 30 sider er alle tegninger vist
med tilhørende disknummer,
skuffenavn og filnavn. Uden den
ne vejledning ville det være ret
svært at finde rundt i.
Emnerne spænder vidt fra kon
tor og computer-ting til fest,
musik og talebobler. Et stort
udvalg af rammer og kasser kan
give dine DTP-dokumenter et
ekstra løft. En ny E-Clips II er på
vej ud, og den vil også indeholde
4 disketter med vektor-baseret
grafik. Hvis kvaliteten er ligeså
god som første sæt, kommer den
på ønskesedlen hos mange
desktoppere.

Bitmap grafik
Går også under navnet IFF-grafik
eller pixel-grafik. Den umiddelba
re fordel ved bitmap grafik er, at
det er meget let at arbejde med i
et paint-program, f.eks. DeluxePaint IV. De første clipart disks,
der kom på markedet var i bitmap
grafik. Det gælder f.eks. “ MediaLine ClipArt disk 1 ” fra Free Spirit.
Den største ulempe er, at der
kræves meget høje opløsninger,
før tegningerne kan sammenlig
nes med vektor-grafik på laser
printer eller fotosats. Grundet de
mange punkter vil billederne fylde
meget på disk, især hvis antallet
af farver også er højt.
I PPage indlæses bitmap grafik
via A + [g] (Projekt/Importer/ Bit
map grafik)-Se fig. 3.

Softelips
- er navnet på en bred serie af cli
part i bitmap grafik med ret høje
opløsninger.

Serien består af 4 sæt, der hver
er på 4 disketter. Serierne hedder
Animal Softelips, Classic Softclips, People Softelips, Collectors Softelips. Selv om opløsnin
gerne er meget høje, vil de enkel
te pixels kunne ses, hvis et bille
de "blæses op” til en hel side.
Men har du samtidig et andet for
mål, f.eks. videotekstning, hvor
bitmap grafik er nødvendig, kan
Softelips være sagen. Prisen er
kr. 525,- pr. sæt.

Prisen for Outline CG Fonts er
ca. kr. 1.200,- Der er i alt 35 fon
te (hvis alle skriftsnit tælles
med... og det gør de !)

Gold Disk ‘Type’
Som sæt • 3 fonte kan du købe
ekstra fontsæt til PPage, PDraw
og Amiga programmer, der bruger
bitmap fonte.

Flere fonte
Alternative skrifttyper (fonte) kan
give dine DTP-dokumenter en helt
ny og anderledes stil. Bruger du
alt andet end PostScript printer,
er der i realiteten kun to skriftty
per, der ser virkelig godt ud på
skærm og udskrift, nemlig
(CG)Times og CG(Triumvirate).
Hemmeligheden ligger i, at disse
skrifttyper er vektor-baserede.

Fonte i løse pakker

"CreateFont" og "Download" fra
Gold Disk's "Type"-sæt.

Fig. 3: I PPage kan du hente bitm ap-grafik fra bl.a. DeluxePaint
IV.

PPage udregner således selv
skrifttypens udseende i den
ønskede punktstørrelse til skær
men og senere til printeren (der
oftest har højere opløsning).
Metoden sikrer, at du altid har det
bedst mulige udseende på
skærm og papir.
De andre skrifttyper derimod,
ligger kun som bitmap fonte i
faste punktstørrelser, f.eks. 12,
14, 18 og 24. Vælger du en
anden punktstørrelse, beregnes
den ud fra nærmeste størrelse,
og det kan give grimme takkede
kanter. I værste fald er den helt
ulæselig, og bedre bliver det des
værre ikke på udskriften, med
mindre du haren PostScript laser
printer, som selv har skrifttypen
indbygget. Så bliver resultatet
derimod i top.

Outline CG Fonts
Er navnet på et ekstra fontsæt fra
Gold Disk. Indholdet er faktisk
det, der mangler i PPage, nemlig
vektor-fonte til de resterende
skrifttyper.
Outline CG Fonts giver dig fak
tisk ikke flere nye skrifttyper, men
dem der fulgte med PPage, bliver
flottere på skærmen og på ikkePostScript printere, f.eks. matrixog inkjet-printere.
Et hjælpeprogram kan konver
tere til standard Amiga bitmap
fonte, som kan anvendes andre
steder, f.eks. i paint-og video-pro
grammer.

Med det lille hjælpeprogram
“ PPage_Any_Font ", der følger
med PPage, kan du selv lave de
nødvendige PPage bredde-tabel
ler (.metric-filer) til alle bitmap
Amiga-fonte.
Således kan du få enhver bitmap-font ind i PPage, men kvali
teten kan være svingende med
takkede kanter, og udskrivning
kan ikke ske på PostScript prin
ter, med mindre den tilfældigvis
har samme font indbygget.
Kvaliteten på matrix- og inkjetprinter bliver omtrent som på
skærmen. Men det væsentlige
er, at du kan arbejde med skrif
terne i PPage, eventuelt kun til
skitse-forslag.

På det danske marked føres 4
gængse ‘Type’ sæt, men Amiga
Warehouse kan skaffe flere hjem
på bestilling. De fire sæt indehol
der følgende skrifttyper:
Publisher series: Garamond
Antiqua, Futura Book II ogAntique
Olive.
Video series: FuturaBold II, Clarendon og Dom Casual.
Designer series: Bodoni Book,
Microstyle Ext, Park Avenue.
Decorative series: Brush, Cooper Black, Letraset Rev.Shadow.
Sammen med hvert enkelt font
sæt, får du leveret to programmer
‘CreateFont’ og ‘Download’.
‘Createfont’ kan, ud fra de
medfølgende .dat-filer, selv frem
stille Amiga bitmap, PDraw og
PostScript fonte. Programmet
‘Download’ kan lægge PostScript
fonte over i din PostScript laser
printer. De vil så ligge i printeren
indtil den slukkes eller nulstilles.
Flere fonte kan “downloades” i én
arbejdsgang.

Bitmap fonte
Går ofte under navnet “Amigafonte", fordi de altid har været
anvendt af WorkBench og langt
de fleste grafik-, tekstbehand
lingsog video-programmer.
Kendte programmer som Deluxe
Paint, TV*Text og Scala Videotit
ler bruger disse fonte.
t>ica fra Zuma fonts

Swiss fra Zuma fonts
G o u d y B f r a S c a la _
BetonC fra Sc«u|rr ; ; —
Franklin fra S | j

DPaint Font
^apphire fra JD35‘
O pal

f o n f f r a ULB

Fonte, der dannes ud fra en stor
original størrelse, tager sig bedst
ud, f.eks. "Franklin".

Løse bitmap-fonte kan købes
under navne som ProFonts vol. 1
(Prof.serien) og ProFonts vol. 2
(Deco.serien), der indeholder
henholdsvis 10 og 29 fonte. Pri
sen er ca. kr. 250,- pr. sæt.
Fra Zuma Group fås Zuma
Fonts volume 1 - 6 med ia lt 1 8 for
skellige fonte, fremstillet til vide
otekstning, men det er mest sto
re fonte, der også er anvendelige
i DTP. Prisen er omkring kr. 300
pr. disk, hvilket vil sige ca. 100 kr.
pr. font, - dyrt nok, hvis du ikke har
andre formål end DTP. Kvaliteten
er jo trods alt begrænset.
i Eks. fra G o ld D isk T y pe*:

Futura Bold II 40 punkt
F u tu ra B o o k 4 0 p u n k t
D tm Casual 4 0 punkt

&TM4Å40
1 rv lic rostyle Extended <40 p

| l<3&fa3<aS Rawaa 331^14viv
.z^fvetute 40 fut lift t

Cooper-Black 40 punkt

Fig. 4: Eksempler fra Gold Disk's
"type"-fontserie

PostScript fonte
Efterhånden kan du på forskellige
disketteformater, bl.a. Amiga og
PC, erhverve et hav af PostScript
fonte til downloading i din PostS
cript printer (eller fotosætter).
Men er du ikke i besiddelse af til
svarende skærm-fonte til din
Amiga (bitmap + .metricfiler), kan
det være ret svært at lave DTPopsætninger i PPage med disse
PS-fonte.
Problemet her er lige modsat
tilfæ ldet ovenfor, hvor vi omtalte
bitmap-fonte, hvortil der ikke
fandtes PostScript udgaver.
I næste nummer bringer vi
mere desktop-kræs for dig, der
arbejder seriøst med PPage. Vi
kigger nærmere på fremstilling af
tryksager og annoncer til 4-farve
tryk. Er du på desktoppen så læs
med her i bladet!

Brus din video
til backup
på din video for eksem
Hvad nu med
Vil du have 80 pel!Backup
Don’t fear-Help is here!
min Betamax?
disketter gratis
Tja, så har du nok et problem. En
Hvad så - er der
af forudsætningerne for din video
o g er du træt af gods
i det?
er, at den skal have SCART-stik
d is k e t t e b a c k - Durch die tur kam System VBS eller noget tilsvarende til overfør
firma Rossmoeller - et tysk
sel af CVBS eller MONOCHROME
up? Vil du have vom
firma, bortset fra det! Frygt ikke signaler, hvilket Betamax og
findes en dansk importør..
andre ældre videosystemer sjæl
yderligere 201 der
Pakken, som var på størrelse
dent har. Almindelige antennes
Fred Fish PD med et videobånd, indeholdt - et tik er NO CAN DO! Dernæst skal
Wauv! Selvfølgelig
du gøre dig klart, om du vil kunne
disketter? Har videobånd!
akkompagneret af et par lednin
udnytte de 201 Frede Fisk disket
et styk diskette og en
ter, der følger med pakken - så
du absolut ikke ger/stik,
manual. Og så på tysk! Skeptisk
der snakkes VHS-video. For
råd til en tape- var man, men efter gennem skal
nu at sikre fejlfri backups må du
af manualen gik man
nok også hellere konferere med
streamer? Så læsning
igang. Dårlige stik og kabler skul
din video omkring VHS-HQ! Alle
le da ikke forhindre nogen i at kry
nyere videoer skulle kunne følge
læs videre!
be på udfordringen med sindsro!

Af Jesper Kehlet

Em, zwei, drei ♦♦♦

med her! En MovieBox er døds
dømt på forhånd! S-VHS videoer
skulle give bedre backups
Gamen, jeg har da ikke opdaget
nogen verify-errors endnu!), men
det er ABSOLUT ikke påkrævet!
Lad os nu gå ud fra undertegne
des VHS-HQ video og træde et
skridt videre.
Under testen benyttedes kun
Extra og Super High Grade bånd,
hvilket, som før nævnt, ikke har
givet andet end gode backups. Alt
er lykkedes - byte by byte.

Kerne hexerei!
vis du, ligesom mange
andre, har investeret i en for
Føj, hvor er den nem at tilslutte holdsvis dyr harddisk til din
og bruge! Programmet er på tysk,
Amiga, så er du givetvis klar over,men de fleste bør kunne forstå og
at du bør tage sikkerhedskopier
bruge de meste elementære
med jævne mellemrum. Du vil sik
funktioner uden at kunne et klap
kert på et eller andet tidspunkt
af sproget. Ellers spørg din far,
komme ud for tab af data - helt
mor, bror, søster, børn, kone eller
kæreste! En af dem MÅ da kunne
eller delvist. Specielt “ hurtige"
mennesker og programmører er
LIDT tysk! Kan du få en til at over
HELT inde i farezonen. De “ hurti
sætte sætningerne i de forskelle
ge” , som bare en enkelt gang har
gadgets og i menubar'en - ja, så
Så kører vi♦♦♦
skrevet DHO: i stedet for DFO:,
er det såmænd ret logisk, hvad
30-35 minutter pr. 20 MB! Det er
når der skulle formatteres disket
du skal gøre.
rimeligt. Min tapestreamer (150
ter, vil være meget glade for en
Dog må man håbe, at impor
MB) tager sig 15 minutter pr. 100
backup af disken.
tøren laver en oversættelse af
MB, men diskettebackup taget i
manualen og evt. programmet
Programmørerne er som regel
betragtning er det hurtigt med
mere forsigtige, når de skal prøve
ved lejlighed.
programmer, der leger direkte
Video Backup Ssisten - C opyright 19'
med lagringsmedia, men helt fri
for brølere kan de dog ikke se sig.
B a n dve rze ich nisd a tei:
F lo p p y -B a ck u p
Nok er du klar over, at det nem
ADF AquarnuuØØ-488
meste og sikreste er en tapestre
Aquariun-FS
Flo p p y -R e sto re
F A nisa Lib D isk2 8 8
amer - men kun et fåtal har råd til
F A m saLib D isk281
ADF Anisr.xLibDisk282
en sådan efter lige at have brugt
D a te ie n ADF A nigaLibDisk283
Backup
de sidste sparepenge på harddi
ADF A m s.\LibDisk284
ADF Amg<iLibDisk285
D a te ie n sken, såeh... Du går altså ud og
ADF A m sa Lib D isk2 8 6
R estore
ADF A m gaLibDisk287
investerer dine penge i et antal
ADF A nigaLibDisk288
D ate ie n
ADF AtiisaLibD isk289
disketter, mellem 50 og ??, spe
ADF A nigaLibDisk298
v e rifiz ie re n
ADF A n iS «LibDisk291
cielt til backup af din harddisk og
ADF A nigjL ib D isk 29 2
Kein Bandverzeichn.
får dig et rimelig godt stykke soft
ADF A m S aLibDisk293
ADF A nigaLibDisk294
Z
e
ile
loschen
ware til backup, f.eks. QuarterADF A m sa Lib D isk2 9 5
ADF A m gaLibDisk296
Verz. a k tu a lisie re n
back.
ADF A n igsL ib D isk2 9 7
ADF A m gaLib D isk298
Hvis du, som man bør gøre,
Bandverz. e rs te lle n
ADF A m g a U b D isk2 9 9
ADF A nigaLib D isk380
tager backup ret ofte, vil du vide,
Ende VBS
hvor irriterende det er at skifte
disketter hele tiden, alt imens du
tænker over de penge, du kunne
Med i pakken følge
have sparet på disketter, hvis der
såkaldte AmigaLibDisk 2 8 0 til 4 8 0 - rent public domain og Shareware
fandtes en billigere metode end
lige ned i posen. Hjælpeprogrammer, spil, programmeringssprog, demlige netop en tapestreamer.

H

video. Har du flere partitioner,
skal du lave en særskilt backup af
hver. Dertil skal lægges den tid
det tager at spole båndet tilbage
og verificere så du er sikker på, at
alt er gået godt - altså yderligere
35-40 minutter pr. 20 MB. Alt i alt
ca. 2 timer og 15 minutter for en
40 MB harddisk. Undlad aldrig en
verify! Har du realtime tæller på
din video, vil programmet desu
den fortæ lle dig præcist hvortil
på båndet du skal spole tilbage
ved verify og restore. Dette er et
ganske positivt træk ved pro
grammet, som har nogle virkelig
gode menuer og oplyser godt om
alting!
Det er muligt at hente data ind
delvist, som det bør kunne lade
sig gøre. Har du derimod et pro
gram, fx. DHO:DPaintlV/DPaint,
som skal refresh’es, skal du først
slette det fra harddisken, før du
kan hente det ind fra videoen. Pro
grammet er desværre ikke intelli
gent nok til at spørge om du vil
overskrive. Ind mellem sidebene
ne skal det siges, at programmet
ikke laver backup af file comments, hvilket kan være lidt gene
rende, hvis det hele skulle ryge
sig en tur på harddisken. Endvi
dere er der problemer med visse
filnavne, som f.eks. filnavne, der
alene består af mellemrum eller
andre sjove karakterer. Disse
skal vælges fra inde i program
met inde backup påbegyndes, da
der ellers, i værste fald, hilses på
Guru’en.

Backup
af disketter?
Det er muligt, men synes overf
lødigt, at lave backup af disketter
på videoen. Ikke desto mindre er
det gjort fra Rossmoellers side tænk blot på de 201 Fish disket
ter, som ligger på det medfølgen
de videobånd. Det blev prøvet,
men forløb ikke uden BAD
TRACKS, at lave backup og resto
re af disketter, så er det sagt!
Selvfølgelig kan det lade sig gøre,
men fejlfri backup af sådanne stil
ler langt højere krav til systemet
end ved backup af harddisk. En
større diskbuffer er desværre
ikke løsningen på problemet, da
det foregår på track-by-track
basis, men har du derimod RAM
nok til at lave en fuld RAD: på 80
spor, kan du mount’e den og
restore hertil. Så kan du bruge
DiskCopy til at få det ned på
disketter bagefter - fejlfrit! Ellers
kan du tage to disketter og bruge
X-Copy til at udveksle gode spor
med, da det erfaringsmæssigt
sjældent er de samme spor, der
meldes fejl i. Er der fx. fejl i spor
25 og 32 på den ene disk, kopie
rer du blot disse to spor over fra
den anden vha. X-Copy eller et til
svarende program, der kan kopie
re spor enkeltvis - DiskCopy er
UDELUKKET!

En underlig fisk
- 201 af dem ♦♦♦
Som nævnt følger der et video
bånd med Fish-disketter med i
pakken. Dette er de såkaldte
AmigaLibDisk 280 til 480 - rent
public domain og Shareware lige
ned i posen. Hjælpeprogrammer,
spil, programmeringssprog, dem
oer, alt, hvad hjertet kan begære.
Sågar en brødkasse-emulator gode gamle Commodore 64!
Videobåndet synes dog elen
digt - måske det er kopieringen af
det, men med lidt tålmodighed får
man alle disketter hele ud! Brug
evt. X-Copy tricket, som beskre
vet ovenfor.

Video Backup S y s t e n - Copyri gh t 1991 Hugo Lyppens

F1oppy-Backup

u im

B a n d v e r z e i c h n i s d a t e i : Keine

F 1o p p y -R esto n e
D ateien Backup
D ateien R estore
D ateien
v eri f i zi eren
Bandverzeichnis. . .
Z e i l e l osc hen
Ver z. a k t u a l i s i e r e n
Bandverz. e r s t e l l e n

For pilfingre
Bvadr! Ledningerne ertynde. Stik
kene er dårlige og ikke aflastede.
Selv et let træk ved et uheld flår
ledningerne ud af stikkene!
Importøren anbefaler, at man
selv lodder ledningerne på igen,
hvis det sker. Jeg anbefaler at lod
de helt andre ledninger og stik på!
Det er dog ikke for amatører udi
lodningens ædle kunst, da de
små printplader let kortsluttes af
for store klattertin. Vi håber på, at
næste sending er med mere soli
de forbindelser.

Ende

V BS

Brug din video til backup a f dine Am iga-programmer, med programm et Video Backup System og et par kab 
ler.

Video Backup S y s t e n - Copyri ght 1991 Hugo Lyppens

—
—

Må vi konkludere ♦♦♦
Prisen taget i betragtning er det et
godt køb. For kr. 1085,- får man et
særdeles fornuftigt alternativ til
de meget dyrere tapestreamere blot man indregner ekstra kr.
150,- til nye stik og ledninger.
Sidstnævnte er et MUST for at
undgå problemer og irritations
momenter i al fremtid.
Sikkerheden er fin ved harddiskbackup - ingen fejl er opstået
under testen og checker man
sine backups med verify er man
godt sikret mod jordskælv. Pro
blemerne med disketterne er
småting, da det er sjældent, man
får brug for diskettebackup! Glæ
den ved at se frem til en mere
solid version, med bedre stik og
ledninger, skal dog ikke skjules,
men mon ikke den kommer?
Og så skal det lige nævnes: de
disketter du sparer ved at købe
dette system, kan du jo bruge til
Fred Fish disketterne! Aha!

Det bedste medie at lave en backup fra, er en harddisk. Men man kan også gøre det fra et eksternt drev, såsom
DFO: - her er kvaliteten dog noget svingende.

Fakta:
Video Backup System,
prisca. kr. 1100.
Importør: Amiga Warehouse,
tlf. 86 166 111
Består af: 4 stik forbundet af diverse
kabler. Stikkene er, på Amigasiden,
til serielport og CVBS udgang, hvilket
eliminerer A1000- og A2000A-ejerne. På videosiden er det et SCARTstik samt et ekstra monitorstik
(phono CVBS). De aktive komponen
ter sidder i serielstikket. Desuden
medfølger der en diskette (program),
manual (tysk) og et styk VHS video
bånd (Fred Fish disketter).

VBS har et godt og overskueligt menu-system - desværre er det på tysk!

CDTV. Det største teknologiske gennembrud
siden TV'et, videoen og CD-afspilleren.

er den geniale

avancerede videospil, undervisning,

navigerer du selv rundt på den valgte

kombination af TV,

dokumentation, præsentation, musik

CD'er og finder de spil, informationer

video, CD - og computeren! Verdens

værksted, opslagsværk, illustrerede

eller billeder, som du ønsker.

første interaktive multimedia-maskine,

børnebøger og meget, meget mere.

Prøv den selv!

som spiller musik, viser grafik, billeder
og film - eller fungerer som elektronisk

Enkelt og logisk

Bliv selv overbevist om CDTV's fantasti

billedbog! Én enkelt CD-skive rummer

CDTV bruges sammen med dit TV

ske muligheder. Kontakt nærmeste

op til 300.000 A4 sider! Og denne

og/eller dit stereoanlæg. Ved hjælp af

forhandler. Vi ønsker dig velkommen i

enorme kapacitet kan bruges til

den enkle og logiske fjernbetjening

CDTV's utrolige verden!

Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 86 28 95 11

Piratjagt i Bruxelles

o g dødstrusler
i Danmark
piratvirksomhed. Og der er
Hvad der star joderes
tale om penge, som går lige ned
i foret, sort. Så Told- og
tede som et ini Skattevæsenet
vil nok være
tiativ fra Super- mere end almindeligt interesse
rede i at tale med d’herrer (hvis
Soft. har nu der
ellers er mere tilbage efter en
udviklet sig til retssag).
at blive en regu Silverrock venter
kulissen
lær forening til iBlandt
de firmaer, som endnu
n e d k æ m p e lse ikke har tilmeldt sig SAPU-inier Silverrock Productions i
af
software- tiativet
København og Sofiech i Århus.
"Vi vil utrolig gerne følge med i
ir a t v ir k s o m det initiativ, der er taget, men vi
ed på Amiga«
har endnu ikke fået nogen hen

R

vendelse fra SuperSoft", siger
distributionschef Bo Tuxen hos
Silverrock. De første tilnærmel
miga Warehouse var de
ser er imidlertid gjort. For emnet
første til at tilslutte sig jag
blev drøftet, da Bo Tuxen og
ten. Og siden har flere meldt
Michael Svinth mødtes på Amiga
sig under fanerne. Organisatio
Expo.
nen, som har fået navnet SAPU
"Vores berøring med problemet
(Sammenslutningen af Amigaerm indreendSuperSofts.davijo
Programudbydere), tæller nu
kun distribuerer vores egne pro
SuperSoft, Amiga Warehouse,
grammer. Men vi ved, at de er
Interactivision og Digital Vision.
utroligt udbredte i piratkopier, så
Ud over de firmaer, som udgør
vi er meget interesserede i at
SAPU, overvejer flere i øjeblikket
være med” , siger Bo Tuxen.
at deltage - eller venter blot på, at
SuperSoft henvender sig til dem
SuperSoft er den
og siger "kom så, venner!” .

Af John Alex Hvidlykke

A

udfarende kraft

Truet på livet af
softwarepirater
Og piraterne tager SAPU særde
les alvorligt. Dødsens alvorligt.
Det har Michael Svinth, salgs- og
marketingschef hos SuperSoft,
måttet sande. Siden han i april
nummeret af DNC (og siden i
både radio, TV og aviser) tog kam
pen op mod pi rateriet, har han
modtaget flere trusler på livet - fra
pirater, som ikke ønsker deres
indbringende “virksomhed" spo
leret af lov og orden. SAPU er ikke
i tvivl om, at der tjenes endog
meget store penge på salg af
ulovligt kopieret software her
hjemme. Flere storpirater menes
at sidde med indtægter på over
100.000 kroner om året i kraft af

Hos Amiga Warehouse og Intera
ctivision har man ikke meget nyt
at tilføje, hvad der allerede er ble
vet sagt om piratjagten. Begge
steder er man interesserede i at
medvirke til, at der bliver sat en
stopper for den piraternes ulovli
ge virksomhed. Men det er Super
Soft, som er den udfarende kraft.

Sofiech satser på
EF-lobbyisme
Også hos Sofiech er man positive
overfor ideen, men afventer en
officiel henvendelse fra SuperS
oft. Det betyder dog ikke, at fir
maet ligger på den lade side.
”Vi har i flere år været medlem
mer af ELSPA, som er en organi
sation, der er arbejder for en fæl
les
lovgivning
imod
soft-

warepirateri indenfor
netop
spil",
siger
administrerende direk
tør Henrik Sonne, Sofi
ech.
ELSPA står for Europ
ean Leisure Software
Publisher Association.
Organisationen er den
største af sin art i Euro
pa, og den arbejder på
EF-plan ved hjælp af
flere af de såkaldte
lobbyister, som arbej
der for at overbevise
EF-politikerne om, at
der skal slås hårdt ned
på piratkopiering.

Udløber af
verdens
organisation
ELSPA er en udløber af
SPA (Software Publis
her Association), som
tæller alle de be
tydelige navne inden
for verdens software
udgivere (herunder også Commodores internationale afdeling).
Mens SAPU-initiativet hurtigt har
skabt røre i andedammen her
hjemme, med mordtrusler til føl
ge, skrider arbejdet på de bonede
korridorer i Bruxelles kun lang
somt frem.
Derfor priser Henrik Sonne
SAPU velkomment - men han er
samtidig spændt på udfaldet af
den første større retssag. “ Den
første “ rigtige” pirat-retssag vil
komme til at danne retspraksis
for de øvrige sager fremover. Så
jeg håber, at det bliver en rigtig
grim sag med en hård dom” , siger
Henrik Sonne.

Risikerer fc
o r blød
retspraksis
I modsat fald - hvis det ikke lykkes
at overbevise dommeren om, at
softwarekopiering og piratsalg er
en alvorlig forbrydelse - kan
resultatet blive noget nær en
legalisering
af
pirat
virksomheden, fordi fremtidens

domme kan ventes at blive lige så
milde som den første.
Det er den slags problemer,
som ELSPA prøver at undgå ved at
arbejde for en fælles, hård euro
pæisk holdning til piratvirksom
hed.

Vejen til kriminalitet
Endelig frygter Henrik Sonne, at
der kan blive problemer på grund
af de midler, som er valgt i pirat
jagten. "Dem, man vil til livs, er jo
de store fisk - de professionelle
pirater. Det er ikke så meget Ole
og Peters indbyrdes bytteri i sko
len. Og det er også den rigtige
måde at gøre det på” , siger Hen
rik Sonne. Han fortsætter:
"Men når man ser de indslag,
der er lavet om piratjagten, kan
man nemt få det indtryk, at det er
vejen til en kriminel løbebane,
hvis man som forældre giver sit
barn er hjemmecomputer."

GA LLERy
A f Marlene Diemar Sherar

" G ira f"
iraf-billedet kommer fra Jakob B. Andersen,
Refsnæsgade 52, 2200 København N. Jeg
blev virkelig betaget af den detaljerende stil.
Det ligner jo næsten et fotografi. Men! Jakob
kommer også ind på andenpladsen med billedet "Fo
rår" som er en helt anden kategori. Valget var meget
svært og jeg lægger ikke så meget i hvad der er num
mer 1 og 2. De er flotte på hver sin måde og viser al
sidheden og kreativiteten fra een af Gallerys læsere.
"Teir er lavet af John Nielsen, Ingefærhaven 55,
2730 Herlev, og bliver denne måneds nummer tre.
Der er en der har skulet lidt til den spanske maler
Salvador Dali, hvilket der intet fordækt ligger i. John
skriver han har brugt lang tid på at lave billedet, men
jeg mangler ligesom den sidste finish. Jeg kan ikke
sætte en finger på noget specielt, måske er det den
lave opløsning eller muligvis skulle dette billede have
• været skudt op i størrelsen. Det er tit svært at be7*<*ømme billeder der måler 5cm x 6cm. Et billede som
'T eir kunne jeg sagtens forestille mig i plakatstørrel
se.

Martin Pedersen er endnu en af de utrolig dygtige
tegnere der har fundet vejen frem til Gallery. Billedet
"Love Story” har det ældgamle motiv om det forel
skede par der kører imod solnedgangen. Martin har
holdt det i gråtoner hvilket giver en fin effekt
Smooth værktøjet har været flittigt i brug. Det vir
ker som om mange læsere er glade for dette værktøj
som i dette tilfælde lever fuldt op til forventningerne,
men mange bruger dette redskab som UNDO-redskab. Altså de fortryder noget henad vejen og prøver
så at smatte det hele sammen. Den går ikke! Jeg kan
godt gennemskue jer når der har været en smutter!
Nu skal jeg jo heller ikke gøre mig til dommer for hvil
ke redskaber i må bruge og hvornår. Men i tilfældet
med "smooth"- effekten gentager det sig lidt for ofte
at det beviser dens uskyld.
Vivi Fæster
Anderupvænget 15
5270 Odense N
har tegnet billedet "Høst" i DPaint III. Meget enkel og
sød lille tegning som på grund af sin enkelhed giver

den rette stemning om naturens smukke farver og
former. Desuden er Vivi ikke kommet sovende til det
te billede. Skygger er lagt på meget forsigtigt og med
nogle velovervejede farver.
Skulle jeg endelig komme med indvendinger ville
det blive en bemærkning om kurvens perspektiv!
Peter E Paulsen (alias PEP)
Fausbjergvej 5
4470 Svebølle
- er manden bag "Shame." Et billede der viser relatio
nerne mellem dyr og mennesker. En utrolig flot pels
Peter har fået frem, men det virker som om han blev
træt da han kom til halen? Motiv og komposition er
også fin og så hjælper det altid at sende dyretegninger ind. Jeg er simpelthen viillld med store katte.
Med Rasmus Fløe, Åbakken 10, 8362 Hørning,
runder vi af for denne gang. "Space Marine" er et me
get dystert billede, men meget vellykket i farvevalg
og belysning.
Alle vindere får tilsendt præmier.

Endnu engang nogle fine bidrag fra læserne,
samt flotte præmier fra DNC«

"Love Story"

"Høst"

"Space Marine"

på skuden, ikke? Gå til savegame-valget i begyndelsen afspil
let (den med valget af egenska
ber). Når du får at vide, at du skal
indsætte din diskette med et
gemt spil, clicker du på “ no" ogdu
vil være tilbage til Items-skærm
billedet med alt, hvad du havde
før du blev dræbt!

POPULOUS II
Vi har besluttet os for at gå lidt
hurtigere frem end tidligere, så
her følger koderne til hver femte
bane, fra nr. 100
100 - ADPEAT 105 - UXUBAG 110
- FEAMAG 115 - TTOWAB 120 PIABAF 125 - LUI 130 - LOLYAD
135 - AGPIAT 140 - UBNGAC 145
- ETETAG 150 - MMUPAB 155 -

IMALAF 160 - LDOO 165 - OWACAK 1 7 0 -ALDOAT 175-UHDDAC
180 - EGTIAB 185 - NECCAB 190
- JIERAF 195 - ACUH 200 - OPEMAK 205 - HEOPAT 210 - TUADAD
215 - SIMOAG 220 - DDLLAB 225
- MOISAF 230 - AFMN 235 - UNNEAK 240 - PEQUAT 245 - CCMEAD
250 - ISUXAG 255 - THAKAC 260
- OMLOAF 265 - AMTH 270 - UGIMAK275- NEVEAT 280 - VEEGAD
285 - WISUAG 290 - ABFEAC 295
- QOUMAF 300 - MEASAB
Taktil Allan Laursen og Jan Rise
Vi fortsæ tter gennemgangen
næste måned, men skulle du få
lyst til SELV at løse nogle baner,
er her et par tips fra Jens Chr. Hoff
fra Aabenraa.
Er din Gud ikke andet end en

CRUISE FOR
ACORPSE
Vi har modtaget utallige løsninger til dette
flotte Cinematique-spil, og vi siger tak for
dem alle - især for Jepser Jørgensens, der
står bag denne gennemgang:
Tag det stykke papir, der ligger ved siden
af askebægeret. Udfold papiret og læs det.
(8 :10 )

Din følgesvend i den evige kamp
mod (fender o g spilprogram 
mørers overmenneskelige udfor
dringer«
RISE OF THE DRAGON
Her følger så sidste del af løsningen til dette flotte, men disketteslu
gende spil. Vi er kommet til dag 5...
Tag pistolen under hovedpuden. Kig på Videophonen. Tag til City-Hall.
Gå ind til politiet. Vis dit pas til vagtmanden. Tag våbnet i våbendepo
tet. Gå til højre ved blomsterdamen. Mød The Jake kl. 20:30. Skyd alle
de onde. Tag til reservoiret. Skyd alle de onde med dit gevær (tsk, tsk Red.) Gå ind i hovercar’en. Flyv til Deng Hwang’s. Snak med receptio
nisten (3-1-3-1). Gå ind i Security-rummet. Kig nærmere på securitypanelet. Prøv at trække i security-håndtaget. Indsæt det I.D.-kort i rev
nen, som du fik af the Jake.
Gentag farvekombinationerne (et tilfælde er: Rød-gul-lille-gul-hvid *
Rød-gul-lille-gul-hvid-gul-rød-lilla hvid * Rød-gul-lilla-gul-hvid-lilla-gul-rødlilla-hvid-rød-gul-lilla-blå-hvid).
Slå security-systemet fra. Tryk på knappen, der er mærket med II den sidder over farvetasterne. Gentag farvekombinationerne fra lyk
kekagen. Tryk nu på den lille off-knap, der er placeret i midten.
Gå ud til receptionisten og gå igennem laserdøren. Gå ind af den
første dør på højre hånd. »ben de to kasser på endevæggen. Træk i
håndtaget. Tag skruetrækkeren fra vasken og stik den i den nederste
kasse. Tag ledningerne. Gå ind af den næste dør på højre hånd. Placer
ledningerne på Karyn. Kig nærmere på hende og tag de tre ledninger
af. Skyd alle de onde og................. du har vundet!
Endnu engang tak til David Arnholm.

SILKWORM
Ikke ligefrem det nyeste spil, men stadigvæk en klassiker. Martin Ste
phan fra Næstved har fundet et smart tip:
I slutningen af hver anden bane kommer der en tank. Undgå dens
uhyggelige portion af missiler og bomber og flyv op bagtanken, hvordu
ikke kan blive ramt. Missilerne vil danne en bue omkring dig. Du kan
skyde alle de missiler du vil. Hurtigt vil du få ekstraliv, og din score skul
le gerne komme derop, hvor du tvinger dine kammerater til at sidde
længe op om natten!

HEIMDALL
Per Jacobsen fra Glostrup vinder en spilpræmie for dette elegante tip
til Core Designs flotte rollespil.
Hvis du lige er blevet dræbt og på forhånd undlod at gemme spillet,
ville det da være rart at beholde dine våben, din magi og dit mandskab

Gå til baren, vis papiret til bartenderen,
og han giver dig noget brugbart.
( 8 :20 )

Læs bønnebogen. Tag det brev du finder
og læs det. Gå til Father Fabiani's kahyt og
tag den venstre kuffert, »ben den.
(8:30)
Luk kufferten og skub den på plads. Gå
op på øverste dæk og snak med Suzanne.
Spørg hende om alt
(8:40)
Gå til Smoking Lounge og snak med
Tom. Spørg ham om alt
(8:50)
Gå til hoveddækket, venstre side og
åben den første dør. Spørg Julio om alt
(9:10)
Gå til Dining Room og spørg Father Fabi.
ani om alt.
(9:30)
Gå til Smoking Lounge. Tag det stykke
papir, der ligger under den stol, som Tom
sad på.
(9:40)
Læs det stykke papir, du fandt, gå til ven
stre og snak med Suzanne. Spørg hende
om alt nyt.
(9:50)
Find Tom i hans kahyt, og spørg ham om
alt nyt
( 10 :00 )

Gå til Raouls kahyt. Tag nøglen, der lig
ger på gulvet.
( 10 : 10 )

Gå til kontoret. Sæt nøglen i skrivebor
det og åben jalousi skabet. Der skulle du
gerne finde en juvelæske. Undersøg
hængslet på armbåndet
( 10 :20 )

Tag takkesedlen
(10:30)
Læs takkesedlen og gå til spisestuen.
Åben skuffen på den venstre side af skabet
og undersøg skuffen. Tag invitationen
(10:40)
Gå til hoveddækket bagbord side og gå
ned, ud af skærmen
(10:50)
Gå til baren og snak med Suzanne. Stil
hende alle nye spørgsmål om Tom. Gå til
Rear Hall og spørg Dick om alt
( 11 :00 )

Gå til vaskerummet og undersøg den
venstre kurv. Du finder en halskæde undersøg den.
( 11 :10 )

Gå til Rear Hall og spørg Dick om
halskæden og Agnes
( 11 :20 )

Gå til det øverste toilet og tag sæben. Gå

til hoveddækket, bagbord side og bank på
den sidste dør. Åben døren og spørg om
takkesedlen og alle de andre nye emner.
(11:30)
Gå til Raouls kahyt og snak med Julio.
Spørg ham om klokketårnet og Agnes.
(11:40)
Gå til Suzannes Kahyt og åben det ven
stre klædeskab. Undersøg kosmetikskuf.
fen og tag recepten.
(11:50)
Læs recepten og gå til baren. Tag fla
sken og glasset
( 12 :00 )

Gå op på det øverste dæk og snak med
Suzanne. Skænken drink
( 12 :10 )

Spørg hende om alle nye emner
(

12 : 20 )

Gå til butlerens kahyt (vent til han er fær
dig), stil ham alle tænkelige spørgsmål. Gå
til Smoking Lounge og snak med Tom. Stil
ham alle spørgsmålene om Agnes. Gå til
hoveddækeet, bagbord side og bank på
den sidste dør. Åben døren og stil manden
alle spørgsmål om Agnes (enjoy the scre
en)
(12:30)
Gå ned af skærmen og kig igennem
koøjet
(12:40)
Gå til Suzannes kahyt, åben det højre
klædeskab, undersøg vasketøjsbunken.
(12:50)
Gå til det øverste dæk og snak med
Rose. stil hende alle de spørgsmål, du kan.
Gå til baren og snak med Suzanne, spørg
hende om Toms forretninger og om Agnes.
Gå til Rebeccas kahyt og spørg hende
(korrekt gættet!) om alt.
(13:00)
Gå til Father Fabianis kahyt, -ben det
andet skab (fra venstre) og tag lommeuret
(13:10)
Gå til vaskerummet og undersøg krukken (i ordets oprindelige forstand!). Du
skulle nu gerne få en nøgle. Gå til Dining
Room og snak med Father Fabiani. Spørg
om Rose og Rebecca. Gå til hoveddækket,
bagbord side og snak med Julio. Spørg om
lommeuret (enjoy the screen).
(13:20)
Hvis du endnu ikke kender morderens
navn, er der vel ikke noget at sige til det.
Men vil du have mere af løsningen, må du
vente til næste måned. God jagt, Sherlock!

svag lille ånd, kunne du jo forsøge
med
kodeordet ADKITCKBVNZERIWK, der skulle dig den
stærkeste Gud af dem alle.
(hvem det så end er! - Red.)
Et smart tip er brugbart til at
gøre det hurtigt af med dine fjen
der. Du starter med at plante
træer omkring de vantros huse,
og når du synes, at der er til
strækkelig med brænde, sætter
du ild til det hele med en ildsøjle.
Se dem syde!
Hvis din fjendes jordskælv ikke
skal gøre for meget skade, bør du
ikke bygge i det samme niveau
hele tiden.
Benytter du dig selv af
jordskælv, skal du selvfølgelig
passe på, at det ikke breder sig
for meget. Hvis du føler dig i sik
kerhed, kan du imidlertid få det til
at blive endnu mere omfangsrigt
ved at fjerne bakker, før revnen
udvider sig.
Et smart tip til at gøre det af
med din fjendes “ helte". Omgiv
dine huse med mure, og når fjol
set kommer tæ t nok på, bygger
du en mur uden om ham, så han
for alvor bliver fanget. Placer så
en sump eller en døbefont i hans
lille rum, og se dit problem for
svinde! Ildsøjler kan slukkes ved
at fjerne den jord, den brænder
på.
Til sidst redaktørens yndlingstrick. Placer en døbefont på din
fjendes land, og brug de tilhæn
gere, der gerne skulle komme ud
af det, til at skabe en lille sø. Her
placerer du nu en hvirvelstrøm,
læner dig tilbage, og ser hvordan
din fjendes land bliver spist op...

ANOTHER WORLD
Vi fortsæ tter løsningen fra sidst,
og denne gang overtages der af
en anonym læser. For at gøre det
en smule sværrere, har vi undladt
at skrive koderne - dette spil BØR
ses!
Bane 6: Gå tilbage igen igen
nem alle fælderne. Men når du
kommer til stedet med de nedfal
dende sten, går du op ad bjerget
og venter på, at flagermusen fly
ver ind i næste billede. Følg efter
og afvent at “ Hængeplanten"
tager fra i den. Hop nu over mod
drypstenen og hold fast. Du kan
nu hoppe fra sten til sten, indtil du
springer ind i næste billede. Gå til
venstre og lad dig falde ned, skyd
så på den omvendte pyramide
formede sten med en laser. Den
vil knække, og du kan løbe opad
stenen. Nu hvor du er oppe igen,
går turen til højre. Spring over alle
hullerne og skyd på søjlen, der
holder vandmasserne tilbage.
Løb derefter hurtigt mod venstre
over hullerne og stil dig på den fin
slebne sten. Du skulle nu blive
skudt op til
Bane 7: Nu hvor du er oppe,
løber du mod højre (skyd muren
på vejen). Når du når trapperne,

skal du lave en mur. Nu skulle en
uskyldig vagt gerne komme, men
hav intet til overs for ham - udover
en laserstråle, naturligvis! Skyd
også lampen i loftet. Fortsæt
mod højre i to billeder, spark din
fjende i maven og få fat i din
pistol. Skyd ham og løb mod høj
re, hvor to vagter skal elimineres.
Gå ud af billedet, og kom til...
Se næste nummer!

ACTION REPLAY
Nye koder til dem, der er hurtige
på “freeze"-knappen, takket
være bl.a. Jakob Halskov, Nøra
ger og Henrik Jørgensen fra Vir
um:
Apprentice
01C358
Black Tiger
01F5DD
Cabal
039DDA
Dragon Breed
02A337
Fire & Brimstone 000277
Flood
017E77
Flying Shark
0130F9
James Pond
008178
License to Kill
010727
Switchblade II
00261F
Videokid
03028E
Mega Lo Mania
017ED7
UN Squadron
006857
Men vær advaret: Disse koder
fjerner ENHVER sjov!

LEANDER
Hvorfor skulle man dog skrive
LTUS istedet for koden, gå ud af
“ options” og så skrive den rigtige
kode? For at få evige liv!

RAILROAD TYCOON
Hardu ikke penge nok i dette spil,
er der en simpel løsning på det
problem: Shift + 4 er svaret på
hvordan du for evigt holder dam
pen oppe!

CASTLES
Henning Jørgensen vinder en spil
præmie for sine særdeles anven
delige tips til Castles på Kinglevel.
Vi gør opmærksom på at
enhver lighed med finansloven er
utilsigtet og tilfældig...
OPBYGNING: Penge er det
største problem i starten, så sørg
for at holde lønningerne lave.
Arbejdere skal altid hyres i hold af
90, da det er det højeste antal
arbejdere pr. borg-stykke. Start
med at hyre 360, indtil økonomi
en bliver bedre. Så kan du forhøje
til 540, der skulle give et rimeligt
tempo til en løn, der kan over
kommes. Da ens status i spillet
aldrig bliver højere end “dårlig"
(!), kan man roligt brandbeskatte
med det højest mulige skatteni
veau, samtidig med at man hiver
200 hjem pr. måned - hvis man
har brug for dem. Hvis der er vand
i nærheden, kan der bygges en
voldgrav, men vent til hele borgen
er designet. En voldgrav der løber
ud og ind af borgen er sjov at se
på, men pokkers besværlig at bo
i.

ROBIN HOOD
Her er et par tips fra Uffe Skel
mose, Varde til dette sjove lille
spil.
1. Lad være med at gøre noget
kriminelt i starten af spillet.
2. Start altid med at gå op til
troldmanden i øverste højre
hjørne af Nottingham. Snak lidt
med ham, og han vil give dig en nyttig krystalkugle, der gør dig istand
til at overskue hele kortet og holde styr på alle personerne!
3. Gå derefter ned til huset på øen. Her vil du møde en mand, der
spærrer din vej. Angrib ham med dit sværd, og selvom han besejrer
dig, skal du ikke være ked af det: DeterLittle John, og nu er han med
i din bande.
4. Nu skal du finde en ring med hvide svampe, der kan bruges til at
genoplive de døde. Husk bare at gøre det inden de bliver begrave
de...
5. Lige før det bliver sommer skal du gå op til galgen. En vagt vil kom
me gående med en mand, der er på vej til en lidt ophængt tilværel
se. Bestik vagten med alle dine penge, og Will Scarlet (offeret!) vil
give dig et nyttigt horn.
6. Opgiv at dræbe dragen, hvis den angriber-du har alligevel ikke
en chance.
7. Om vinteren ligger dragen i hi. Her kan du enten snakke med
den og hjælpe den, eller du kan forsøge at dræbe den. Det sidste
gøres ved, at du stiller der foran hulen, men i bunden af skærmen,
så du kan nå at løbe væk efter at du har skudt på den. Gentag meto
den et par gange, og det forvoksede firben skulle være dødt.8. She
riffen er lettest at dræbe, når han er ude for borgen.
9. Skyd altid dit offer, når du har røvet ham, da han ellers vil tilkal
de hjælp.
10. Bliver du fanget, bør du ikke angribe soldaten før du er kom
met ud af borgen.
11. Husk at der er mad på kroen!

Selve inderborgen skal bygges
med tykke mure, og det samme
gælder ALLE de sydvendte - det er
her, der hyppigst bliver angrebet
fra. Resten laves med mure på 9,
bortset fra de bagerste, der kan
nøjes med 6 - så skulle det gerne
gå hurtigere. Placer altid oliegry
der på muren og design borgen så
fjenderne skal forbi flest mulig
gryder, før han kan nå inderbor
gen. Den bedste kombination af
de forskellige arbejdertyper er 95
100 115 95 90 25 og 20 (regnet
fra toppen af skemaet). Benyt dig
kun af eksperter.
KAMP: Borgen er mest sårbar i
starten, så når de to første tårne
og den mellemliggende mur er
designet, bør du hoppe hen i military-menuen og hyre de 25 mænd
du kan. Du bør hele tiden sætte
antallet af tropper op, i takt med
at byggeriet skrider frem. For hur
tigt at få soldater, skal deres løn
fra starten ligge på maksimum.
Den bedste måde at dræbe
fjender på, er ved hjælp af olie
gryder, som kan fjerne en hel fjen
deenhed ad gangen. Derfor skal
dine soldater deles op i så store
enheder som mulig, helst med 50
i hver. Det nytter ikke at nøjes
med at svække en fjendeenhed alting skal kastes frem, ellers er
dine ofre spildt.
I den endelige kamp, der
udspiller sig når din borg er fær
digbygget, er der over 2500

mand. Dem kan du ikke bekæm
pe alene, men må satse på olie
gryderne. Der må trods alt ikke
være for mange fjender pr. olie
gryde, da de så bare river muren
ned før olien får lov til at flyde.
Den bedste taktik er derfor at pla
cere 2-3 af sine enheder bag de
yderste mure, og på samme
måde helt ind til inderborgen. På
den måde får du holdt dem i skak
i tilstrækkelig lang tid. Når en
kamp startes, så sæt hastighedentil “ laboured” , hvis du da ikke
vil sidde og vente i flere måneder.
Afslut aldrig et castle i oktober
eller november, da der altid kom
mer et angreb den 30. november
(de er så præcise, at du kan sæt
te din kalender efter dem!)

TIP OG VIND!
Hvis du sidder inde med tips eller
losninger til tidens populære spil,
så ville det være godt dumt ikke
at sende dem til "Secret Servi
ce". Alle, der få r deres tips try k t
her i bladet, deltager nemlig i
konkurrencen om masser af nye
spil. Husk derfor også at skrive
hvilken computer du har, når du
sender dine tips til:
Secret Service
Det Nye COMputer
St. Kongensgade 72
1264 København K.

(

Første lektion: Libraries

Ren intuition
Som en efterfølger til eller fortsættelse af C-kursus,
starter her et kursus i (C-)programmering af Am igaens
grafiske brugeroverflade: Intuition«
Af Lars Jørgen Helbo
den sidste tid har vi her i DNC
haft et kursus i C-programmering. C regnes jo normalt for at
være særlig velegnet til program
mering af Amigaen. En stor del af
Amiga-DOS er skrevet i C.
Netop derfor har det måske
undret nogle, at de viste eksem
pler var så lidt “Amiga-typiske” .
Der var ikke ret meget med vindu
er, mus og farver. Men sådan skal
det være. C er nemlig et univer
selt sprog, som kan bruges på
alle computere.
C er imidlertid også et fleksi
belt sprog. Det kan udvides med
nye funktioner, som udnytter en
bestemt computer. I dette kursus
vil vi se på, hvordan man med C
kan styre Amigaen, specielt bru
geroverfladen Intuition.

I

Intuition
Amigaen har ikke mindre end tre
forskellige
brugeroverflader:
Shell, ARexx og den grafiske bru
geroverflade. Den sidste består
af to dele: Intuition og Workbench. Intuition er den del af opera
tivsystemet, som danner grund
lag for Workbench. Her finder
man bl.a. alle de procedurer, som
bruges til at lave vinduer, screens
o.s.v.
Som (C-)programmør kan man

bruge de samme procedurer i
egne programmer. På den måde
kan man relativt nemt udstyre
programmerne med en grafisk
brugeroverflade.

Librarics
Procedurerne findes i såkaldte
libraries, eller på dansk bibliote
ker. De fleste og vigtigste finder
man i Kickstart. Andre ligger deri
mod som filer i kataloget libs på
Workbench-disketten. Fordelen
ved bibliotekerne er, at systemet
er fleksibelt. De nyere DOS-versioner indeholder flere biblioteker,
og man kan endda lave sine egne.
Det vigtigste bibliotek er
exec.library. Det indeholder bl.a.
funktioner til forvaltning af ramlageret, processtyring og styring
af de øvrige biblioteker. Vigtigt er
også dos.library med funktioner
til styring af diskettedrev og hard
disk.
Men i forbindelse med Intuition
er det naturligt nok intuition.libra
ry, der er mest interessant. Her
finder man funktioner til styring af
screens, vinduer, menuer, gadgets og requester. Interessant er
også graphics.library, som inde
holder de mere grundlæggende
grafikfunktioner.

Biblioteket åbnes

Demoprogrammet

Man kan selvfølgelig kun låne i et
bibliotek, som holder åbent.
Ethvert forsøg på det modsatte
straffes med en tur til Indien. Det
eneste bibliotek, som altid er
åbent, er Exec.
På adressen 0x000004 findes
en pointer til begyndelsen af
exec.library. Det er den eneste
faste adresse i hele Amiga-systemet. Når man arbejder med C,
kan man umiddelbart bruge funk
tionerne i exec.library. Ud fra
ovenstående adresse vil compileren automatisk finde den ønske
de funktion.
I exec.library finder man bl.a.
funktionen OpenLibrary, hvormed
de andre biblioteker kan lukkes
op. Funktionen kræver som argu
menter navnet på biblioteket og
et versions-nummer. Funktionen
vil kun åbne et bibliotek med det
te eller et højere versionsnum
mer. Normalt bruges versions
nummeret 33. Det er nemlig de
ældste libraries som Commodore stadig understøtter offi
cieltimen ved at skrive 37, kan
man sikre at programmet kun
kører med DOS 2.0. Som resultat
leverer funktionen en pointer til
begyndelsen af biblioteket. Kan
biblioteket ikke åbnes, leveres 0.

Programmet i boks 1 viser, hvor
dan man åbner et bibliotek. Læg
mærke til typerne på de pointere,
som 0penLibrary() leverer tilba
ge. Ved intuition.library oggraphics.library er det pointere til to
strukturer, henholdsvis IntuitionBase og GfxBase. Definitionerne
på disse strukturer finder man i
include-filerne intuitionbase.h og
gfxbase.h. Ved alle andre biblio
teker er typen ULONG.
Som altid skal man rydde pænt
op efter sig. Det betyder, at alle
biblioteker skal lukkes, inden pro
grammet afsluttes. Det gøres
med funktionen CloseLibrary().
Som argument bruger funktionen
den pointer, som OpenLibraryQ
har leveret. Både dette program
og eksemplerne i de følgende lek
tioner er lavet med Dice C-compileren, som stadig kan bestilles
hos DNC.
_

Boks 1: Library-demo
#include <amiga20/intuition/intuition.h>
/ * Hermed importeres indirekte flere andre include-filer, bl.a. intuitionBase.h, Screens.h og View.h. * /
struct IntuitionBase *IBase;
struct GfxBase *GBase;
ULONG DosLib;
mainQ
{
IBase=(struct IntuitionBase*) OpenLibrary("intuition.library",33);
if(IBase==NULL)exit(l);
GBase=(struct GfxBase*)OpenLibrary(“graphics.library” ,33);
if(GrafikBase==NULL)exit(l);
DosLib=OpenLibrary(“dos. library” ,33);
if(DosLib==NULL)exit(l);
/ * Her kan man kalde funktionerne fra intuition-, graphics- og dos-library * /
CloseLibrary(IBase);
CloseLibrary(GBase);
CloseLibraryj DosLib);

Intuition-kursus:
Lektion 1: Libraries
Lektion 2: Screens
Lektion 3: Vinduer
Lektion 4: Menuer
Lektion 5: Gadgets
Lektion 6: Intuition-messages

Boks 2: Bøger
Forlaget Addison-Wesley har af
Commodore fået eneret på at
udgive dokumentationen til
biblioteksfunktionerne.
Bogen hedder “Amiga ROM
Kernal Reference Manual:
Libraries". Den er på engelsk
og indeholder en meget præcis
beskrivelse af samtlige libraryfunktioner.
Hvis man kan læse tysk, kan
man istedet købe bogen
“Amiga Intern" bind 2 fra Data
Becker. Den indeholder stort
set det samme; men er lidt bil
ligere. (Der var da ikke nogen
der sagde piratkopi, vel?).

%

%

•fe

Postordre telefon (+45) 86 16 61 11
D e r fo r e r A m ig a W a re h o u s e anderledes:
Vi giver dig op til 2 års garanti på udvalgte produkter
Vi giver dig 8 dages returret og 30 dages om bytningsret
Vi lagerfører altid mere end 2000 produkter til din Am iga

Hvis du kan finde et af vore produkter
billigere matcher vi prisen.**
'Gælder varer annonceret i dette blad. der lagerføres og ikke er p i ophørsudsalg. Gælder max 14 dage tra fakturadato.

Byg din A500 om til en CDTV!
Med det nye A690 CD-ROM
drev kan du nu afspille alm.
CD’er på din Amiga, samt

Navn:

Å hva’ så ? ? ?
Med en lagerkapacitet på
over 500MB, er der åbnet
op for et hav af muligheder.
Tænk på, at et spil der
udnytter kapaciteten på CDTV drevet, ville fylde flere end 4 POSSE
diskette boxe (over 600 floppy’er) hvis det var på almindelige

AW Pris kun:

Sådan gør du: Ring og få de aktuelle priser, påfør dem på
denne ordre (eller en kopi) og send den til: Amiga Warehouse,
Postboks 1059, Finlandsgade 25,8200 Århus N
Evt. kunde nr:

benytte de mange fede spil
der er lavet til CDTV.

floppy’er.

B E S T IL L IN G S L IS T E

3 .9 9 5

_______________

__________________________________

Adresse:

__________________________________

Po og by:

__________________________________

Land:

__________________________________

Tlf. nr:
Betaling:

O Check

O Efterkrav

Produkt:

A n t.

Pris

Total

Skynd dig - vi har kun fået et begrænset antal!

S e lvfø lge lig behøver det ikke at gå så galt, men...
Er uheldet alligevel ude, klarer vores autoriserede
værksted enhver Am iga reparation!

Indenlands forsendelser:
Vægt 0-5Kg.
28Kr
Vægt over 5Kg.
64Kr
o Efterkrav
+ i7K r
o værdi

+ 35Kr

Produkter ialt
r

Forsendelse,

Beløb ialt:

H u s k v e d fo r u d b e ta lin g
a t læ g g e p o r t o

til v a r e n s

p ris

AMIGA WAREHOUSE FORRETNINGSPOLITIK:
K U N D ES E R V IC E :D u kan kontakte vores teknikere på 86 16 61 11 for teknisk support fra kl. 11.0 0 til 17.00 på hverdage. Oplysninger om forsendelse, leveringstid, aktuelle priser o.lign. får du på 86 16 61 11.
O M B YTN IN G S V A R ER : Ønsker du at ombytte et produkt, ringer du på 86 16 61 11 for godkendelse. Varer uden godkendelses nummer (GNR#) modtages ikke. Forat en vare kan ombyttes. S KAL den være ubeskadiget, i
original ubeskadiget indpakning samt være returneret inden 30 dage fra fakturadato. Defekte varer kan ikke byttes. Ved ombytning til anden vare, tillader vi os at beregne op til 10 % af varens salgspris for ombytning. Spørg
efter nøjagtig pris.
R E T U R V A R ER : Indtil 8 dage efter fakturadato kan du returnere en vare, og få pengene retur. For at en vare kan returneres, S KA L den være ubeskadiget, i original ubeskadiget indpakning. Defekte varer kan ikke returneres.
Ved returnering tillader vi os at beregne op til 10 % af varens salgspris for klargøring.
F O R B E H O L D : software kan kun returneres/ombyttes, såfremt plomberingen er ubrudt. Priser og specifikationer kan ændres uden varsel.

Tilbud gælder fra 280592 til 280692 ■ Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

"Den TUNGE side". Som de eneste i Danmark
lagerfører AW alt det spændende til din Amiga!
GVP G-Force 040
V e rd e ns hurtigste!
B road cast kvalitet!

GVP Impact Vision 24
•

24B it R ealtim e Frame Grabber.
Indlæser 24Bit billerder fra levende
videokilde, fx. kamera eller bånd.
24B it Frame buffer (display). Viser
24Bit billeder fra fx. Caligari
A nalogt Genlock og D ig ita lt Genlock
Giver mulighed for overlægning af tekst
og grafik med fx. Scala
Composite ind/ud • Y/C ind/ud • RGB
ind/ud, 15.625KHz eller 31 KHz
F licker Fixer, også på 24Bit
Overscan i 768 x 566 punkter
Picture In Picture funktion. Se TV i et
hjørne af din Amiga skærm mens du
arbejder!

•
•

•
•
•
•

Kun til Amiga 3000. Med GVP’s GForce 68040 kort får du verdens hurtig
ste Amiga 3000.
22 MIPS perform ance. GVP’s 040 kort
er bestykket med lynhurtig GVP 40ns.
32Bit RAM, arbejder det uden waitstates, selv på 28MHz.
G-Foice 040 kopierer hele Kickstart 2.0
ROM’en over i RAM fo r ekstra høj per
formance.
G-Force 040 leveres med 2MB GVP
SIMM32 40ns. RAM

Nem og hurtig montering af RAM udvi
delse til 4, 6 eller 8MB. Ved at benytte
GVP SIMM 32 moduler er monteringen
gjort særdeles brugervenlig.
Mulighed fo r op til 24MB RAM. GForce 040 udnytter selvfølgelig de op til
16MB der kan monteres pa bundkortet
i A3000.

M e dfølge n de so ftw a re :

AW pris 20.650,00

Scala IV-24
Macro Paint IV-24
C aligari IV-24

AW pris 17.475,00

GVP G-Force 030
V e rd e n s bedste!
GVP har nu lavet verdens bedste og
hurtigste 030 kort til A2000!

■ G-Force 030 leveres som 25, 40 eller
det nye 50MHz. Med et 50MHz kort
opnås stort set samm e perform ance
som med et 28MHz PP&S 040 kort.
• G-Foice 030 kan kopiere hele Kickstart
ROM’en over i RAM = top performance.
■ Alle G-Force kort kan leveres med 52,
120 eller 240MB Quantum harddisk.
• Verdens hurtigste SCSI controller.
Med 240MB disken opnås overførsels
hastigheder på over 2.2M B/sek.
• Nem og hurtig m ontering af RAM når
du har brug for mere end de fabriks
monterede 4MB (25 Mhz: 1MB).
Udvidelse til 8(5), 12(9) eller 16(13)MB
er særdeles brugervenlig.
• Har du langsom 16Bit RAM i din A2000
i forvejen, udnytter G-Force kortene
autom atisk denne når der ikke er mere
af den hurtige 32Bit RAM.
> Med G-Force 030 og harddisk monteret
har du stadig alle 5 Zorro II slots samt
"DF1 /'pladsen fri.

25M Hz

6.750.00

1M B 32Bit R A M , 0MB HD

Facts om Motorola
68040 og 68030
•

•

•
•

•

68040 processoren har 4096 bytes
data cache og 4096 bytes instruction
cache, 68030 har 2x256 bytes.
68040 har Indbygget Co-processor,
68030 kræver en extern 68882
Co-processor (leveres med alle GVP
Combo 68030 kort).
68040 har 2 nye Cache modes,
Copyback og W rite-Through.
F orat understøtte 68040
processorens nye Cache modes
kræves OS 2.04 eller nyere. 68030 er
kompatibelt med samtlige Amiga
operativsystemer.
En 2 8M H z 68040 har ca. samme
ydelse som en 50MHz 68030/68882

4 0 M H z 11.275.00
4M B 32Bit R A M , 0MB HD

Progressive 68040
På Amiga 2000 modellen kan der
monteres 4 ,8 ,1 6 eller 32MB RAM.
Dette foregår nemt vha. standard 8Bit
SIMM moduler.
M otorola opgivet hastighed: 19MIPS.
Nem montering af RAM til 4, 8 ,1 6
eller 32MB på Amiga 2000 modellen.
(A3000 mod. kan ikke mont. m. RAM)
Kan også leveres til A3000, på dette
kort er der dog ikke plads til RAM

Pris fra 16.795,00

5 0 M H z 14.995.00
4M B 32Bit R A M , 0MB HD

4 M B R A M 2.495,00
G V P Chipak 32Bit/60 ns.
Tillæg for harddisk:

5 2 M B 2.750,00
12m S Quantum harddsisk

1 2 0 M B 3.775,00
12m S Quantum harddsisk

Tilbud gælder fra 280592 til 280692 - Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

B e sø g v o re s Su p e rb u tik i Å rh u s - Vi har D a n m a rk s største udvalg!
Finlandsgade 25, 8200 Århus N • Mandag - Fredag 9.00 til 1 7.0 0 • Fax 86 16 61 02 - Telefon 86 16 61 11 (10 - 17 )

G V P Im pact A 5 3 0 -H D 8 +

G V P Im pact A 2 0 0 0 -H C 8 +
**■

■*

Leveres 100% køreklar, med
W orkbench in sta lle re t
A530 g ive r dig højere perform ance
end A m iga 3000! Med et 40MHz
68030/68882 processorsæ t er du
sikret o ptim al ydelse.
A530 leveres med Quantum
(lynhurtig - 1 2 ms.) 5 2 ,1 2 0 eller 240
MB harddisk. Med 240MB Quantum
harddisk overføres nemt over
2MB/sek. på SCSI bussen!!
Nem og hurtig montering af 32Bit
RAM-udvidelse - 4, 8 eller 32MB. Ved
at benytte GVP SIMM 32 RAM, har
GVP gjort det let fo r dig selv at
installere 32Bit RAM i A530-HD8+
A530-HD8 leveres med egen
strøm forsyning og overbelaster ikke
din Amiga 500 strøm forsyning forhindrer derfor ikke andre ting i at
benytte den.

Pris fra 9.950,00

Leveres 100% køreklar, med
Workbench in sta lle re t
HC8 kan leveres med Quantum
(lynhurtig -1 2 ms.) eller Maxtor
harddisk på 5 2 ,1 2 0 , 240, 340 eller
500 MB 3 1/2" harddisk.

G V P Im pact A 5 0 0 -H D 8 +
Leveres 100% køreklar, med
W orkbench in sta lle re t
HD8 kan leveres med Quantum
(lynhurtig -1 2 ms.) 5 2 ,1 2 0 eller 240
MB harddisk.
Nem og hurtig montering af RAM - 2,
4 eller 8MB. Ved at benytte SIMM
RAM moduler, har GVP gjort det let
fo r dig selv at installere 2 ,4 eller 8
MB FAST RAM i A500-HD8+
A500-HD8 leveres med egen
strøm forsyning og belaster ikke din
Amiga 500 strøm forsyning forhindrer derfor ikke andre ting (fx.
68030 kort) i at benytte den.

Series II HC8
Nem og hurtig montering af
RAM-udvidelse - 2 ,4 ,6 eller 8MB.
Ved at benytte SIMM RAM moduler,
har GVP gjort det let fo r dig selv at
installere 2, 4, 6 eller 8 MB FAST RAM
i A2000-HC8. Med 6MB konfiguratio
nen opnås optimal konfiguration fo r
A2088 & A2286 brugere.

A m iga W arehouse tilbud i Juni maned:
A2000-HC8/52Q

3.995,00

A500-HD8/52Q

4 .79 5 ,0 0

A2000-HC8/105Q

4.495,00

A500-HD8/120Q

6 .79 5 ,0 0

A2000-HC8/240Q

6.995,00

A500-HD8/240Q

8.995,00

Der er ingen konkurrenter til verdens hurtigste S C S I produkter:
Nu m ed ny og endnu bedre INTUITION KOMPATIBEL SCSI in s ta lla tio n og 'tuning' utilitity. Indeholder bla: ICON og GADGET baseret
intuition brugerflade. Bad Block Remap af harddiske. Autom atisk eller manuel partitionering og AmigaDOS form attering.
Nem og brugervenlig in sta lla tio n sso ftw a re , nu med illustreret dansk manual
De hurtigste! Selv med 1 ,2M B/sek. (A530 >2.2MB/sek.) har din Amiga stadig 95% power tilbage til andre jobs. Den utrolige
performance er opnået ved hjælp af GVP’s frem tidssikrede 'VLSI' design. Dette design tillader DMA performance via unik ’Dual Port
M em ory’direkte til FAST RAM, uden de typiske DMA problem er ved f.eks. OverScan. Controlleren kan overføre op til 5.5MB/Sek på
SCSI bussen.
*+ ■ S tate-of-the-A rt inte g ra tio n pakker en højtydende SCSI controller, 8 MB Fast RAM og en 3.5" harddisk på indtil 500MB (HD8: 240MB)
på et enkelt kort. O verflade-m onterede kom ponenter sikrer stor stabilitet og lang levetid.
**■ GVP’s nye FAAASTR0MV4 SCSI-II d riv e r giver den højeste performance på markedet og inkluderer bla. følgende features:
U nderstøtter stort set a lle SCSI enheder, inclusive: CD-ROM, TapeStreamer, Ricoh disk med udskifteligt medie.....

**■

**

Im plem enterer SCSI Disconnect /Reconnect protokollen, hvilket tillader overlappende SCSI komm andoer at blive udført.
Im plem enterer fuldt ud Commodores Rigid Disk Block (RDB) standard sam t den nye DIRECT SCSI standard.
U nderstøtter u d s k ifte lig t m edie. Controlleren registrerer udskiftning af mediet, og inform erer AmigaDOS herom. Herved sikres sikker
og pålidelig d rift af SCSI enheder med udskifteligt medie.
M a rke d e ts h u rtig s te AutoBoot direkte fra Fast File System = Større kapacitet
Nu med udvidet garanti. Ud over den normale 1 års danske garanti, giver GVP i USA dig nu 1 års ekstra fabriksgaranti på
kom ponenter og harddisk.

RING OG BESTIL EN VED DIN FO R H A N D LER IDAG, E L L E R RING TIL Amiga Warehouse

Tilbud gælder fra 280592 til 280692 ■ Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

275.00

ZYDEC stereo forst7HT med votume kont. 395,00

Harddisk-kit til A500:
Eksterne harddisk-kabinetter:
Deluxe kabinet 2x5.25*

895.00

Leveres uden HD
Supra XP500 SCSI KIT
Roctec AT KIT

Advanced Gravis er verdens bedsteli!
2095.00
2495.00

Ekstra porte til din Amiga:
2050,00

ASOG Dual Serial Board

Harddiske, restlager:
Mulb-Evohrbon 52MB

Emulatorer til A500:

A500 Plus Cartoon Classic pakke
A2000 uden skarm
A2000 mel 1084S farve monrtor

5995.00
8495.00

A3000 m. 52MB Quantum hd
A3000 m. 105MB Quantum hd

16250.00
18625.00

HARDWARE:

Int. accelerator kort til Am iga 500:
VXL30 25MHz Econ.
VXL30 40MHz Econ.
VXL30 2MB FastRam pack
VXL30 2MB BurstRam pack
VXL30 25MHz Co-processor

3075.00
4825.00
2295.00
2950.00
1495.00

5495.00
695.00
395.00

Ext. accelerator/HD kort til Amiga 500:
GVPA530 40MHz 68030 52MB LPS
GVP A530 40MHz 68030 120MB LPS
GVP A530 40MHz 68030 240MB LPS
A530 Chipak/4MB 60ns RAM

9995.00
11275.00
15475,00
2495.00

Acc. kort til m. S C SI til Am iga 2000:
GVP Combo kort 25MHz/x MB Ram
GVP Combo kort 40MHZ/4MB Ram
GVP Gombo kort 50MHZ/4MB Ram
Combo Chipak/4MB 60n$. RAM
Combo monteringsbøjle I. harddisk

6750.00
11275.00
14995.00
2495.00
295.00

Acc. kort uden SC8I til Am iga 2000:
Progressive 25MHz 68040 kort. OMB
16795.00
Progressive 25MHz 68040 kort. 4MB
17995.00
Progressive 25MHz 68040 kort. 8MB
19595.00
Progressive 040 RAM 4MB
1575.00
Progressive 040 RAM 1MB
549.00
Fusion Forty 68040 25 MHz. OMB
19550.00
Fusion Forty RAM 4MB
2295.00
Accelerator kort til Am iga 3000:
GVP G-Force 04(V28MHz - 2MB RAM
GVP G-Force RAM (40n$)
pr. MB
Progressive 25MHz 68040 kort A3000

20850.00
1875.00
15325.00

99.00

Am iga Computere:
A500 standard model
A500 0uck-TaJ«s pakke
A500 Starter kit
A500F19 pakke
A500 Plus 1MB chip. kick 2.0

Disketter
GokfeUr 3.5* mærkevare v. 100 stk.
Noname disketter v. 100 stk.

595.00
399.00

Diskettestationer/Floppy drev:
AmiTech SilentOrive NoClick

895,00

2995.00
3245.00
3795.00
3795.00
3695.00

575,00
1295,00
1499.00
2595.00
2995.00
Ring

64 Emulator
575.00
A-Max II Macintosh Emulator
1295.00
A-Max H+ Macintosh Emulator
3195.00
AT-Once Adaptor A2000
695.00
CBM A2286 8 MHZ AT-kort m. diskdrev 4695.00
C8M A2088 XT-kort med dtskdrev
2855.00

Hardcards A20Q0:,
2 A R S GARANTI PÅ GVP HARDClARDSl
GVP HC8/0 52M8 Quantum
GVP HC8/0 105MB Quantum
GVP HC8/0 240MB Quantum
GVPSimm 1MB
Supra Wordsync 32MB
Supra Wordsync 52MB Quantum
Supra Wordsync 105MB Quantum

3995.00
5995.00
6995.00
400,00
2495.00
3495.00
4495.00

Harddiske, løse Quantum drev:
Quantum 12ms. 52MB SCSI
Quantum 12ms. 120MB SCSI
Quantum 12ms. 240MB SCSI
Monteringsbøjle f. COMBO kort

2750.00
3775.00
6275.00
295.00

Framebuffere/Vldeokort:

Cutbng Edge Mac drev
Internt A3000 Drev
Internt A2000 drev
Intern A500 Drev
3.5" Extemt ZYDEC diskdrev
3.5* Extemt slimline Roctec drev •
Kåret bl markedets hurbgste
3.5' eksternt Golem med trackdisplay
5.25* eksternt SuperSJim diskdrev

1295.00
690.00
690.00
690.00
675.00
875.00
1095,00
1475.00

Diskette tilbehør:
Diskettebox 3.5* 40 stk.
Diskettebox 3.5* 100 stk.
Diskettebox 5.25* 100 stk.
Posso 3.5* Diskette Rack 150 stk.
Posso 5.25* Diskette Rack 150 stk.
500 stk. <ksk labels i endeløse baner
3.5* rens« diskette
5.25* rense diskette

55.00
55.00
65.00
149.00
169.00
150.00
59.00
59.00

Diverse hardware:

Amiaa Fan Klub saoer:
Amiga fredes dok beder t-shirt
fås i: small - medium - large - extra-large

64 Emulator II
A Max II Macintosh Emulator
AT-Once Board A500
AT-Once plus A500
GVP 16MHz AT-kort hl H0500*
Medusa Atari emulator

Emulatorer til A2000:

COTV:
CDTV m. 1 MB ram. fjernbetjening
Separat tastatur bl COTV
Joystick adaptor for aim joystick

3995.00

AmiTech Kick-omskifter
A10 CBM stereo højtalers®* med forst.
Action Replay MK lllm . Dansk manual
Bootselector DFO. DF1. DF2
Trackdisplay A2000
DKB aut. kickstart omskifter 3 kickst.
Mulbplayer kabel 5m
Mutbplayer kabel lOm
Securekey få password på din Amiga

Switch joystick. programmerbar,
autofire. variabel fasthed i grebet
285.00
Mousestick. kombineret K>ystick og mus. kan pro
grammeres bl f.eks fty simulatorer. Der medfølger
microprocessor box.
550.00

359.00
385.00
995.00
175.00
495,00
525.00
148.00
198.00
875.00

Andre S C SI enheder:

12Bit Framenufler til A500:
Archos 12B«. incl software

4395.00

8 (24IBIT 60MHz grafik pro.
A200D/A3000:
DMI The Resolver

Harddiske med udskiftelig disk:
12475.00

24 Bit Videokort til A2000 & A3000:
DCTV
Rrecracker 2 meg.
Harlequin 4000 4MB
GVP Impact Vision 24 (A3000)
GVP Impact Vision 24 (A2000)
Archos 248it, incl. software

5250.00
9050.00
22995.00
17475.00
17975.00
4395.00

Genlocks:
CBM A2300 Internt A2000
Neriki Desktop Master
Neriki Image Master
Harlequin
Magm broadeast
Vidtech Videomasier
Supergen 2000S Genkxk

495.00
15250.00
30500.00
5800.00
19995.00
9975.00
12895.00

Harddiske til A500,(se også acc. kort):
2 A R S GARANTI PA G V P lfA R D D ISK E l
ICO Novia 60MB internt
ICO Novia 85MB internt
GVP HDBr- 52MB Quantum
GVPHD8+ 120MB Quantum
GVP HD84- 240MB
GVPSimm 1MB

Interserien har solidt indta
get markedet som de dan
ske programmer der bruges
af alle. Nyeste skud på
stammen er databasen
Interbase, med mange
avancerede søgefunktioner..

A W Special deal: Kun 3 9 5 ,-!!!!!

20MB Ropbcal Orev. læser også ahn. disk 6025.00
Wangtek TapeStreamer 150MB
6625.00

2550.00
3695.00
4495.00
6495.00
8995.00
400.00

SyQuest 44MB udskiftelig
Syquest Cartridge 44MB
Syquest 88MB Udskiftelig
Syquest Cartndge 88MB
Syquest Rense sart

3425.00
849.00
4775,00
1175.00
325.00

Joystick:
3m forlængerkabel bl joystick
4 Spiller adaptor til joystick
Aleix spil bl tyspistol
Rre Star spil bl lyspistol
Joymaster Aut. omsk. imellem mus/Joy
Lyspistol med 2 spil
Quickshot-127 Starlighter sæt
Quekshot-128 Maverick
Quckshot-129 Rightgrip
Quickshot-130 Python
Quickshot-131 Apache
Suncom 'Tastatur' joystick

The Arcade
The Arcade Compebton Prof.
The enforcer spil hl lyspistol
Wico Bathandle
Wico Ergo Shck
Wico Redbail
Wico Super3 Way
Wico The Boss

512KB RAM til
Amiga 5 0 0
Incl. ur med batteri backup
og afbryder. Topkvalitet!
Ved

Amiga Warehouse

95.00
119.00
249.00
249.00
229.00
595.00
499.00
225.00
148.00
148.00
95.00
137.00
249.00
295.00
249.00
195.00
175.00
195.00
248.00
148.00

Keyboards med Midi in/out:
Kawai MS-710
Kawai WK-40
Kawai Funlab keyboard og midi sæt
Dr.T Level IIKCS 3.5

1595.00
2250.00
2495.00
1995.00

Midi interface:
Dr.T Phantom (Midi & SMPTE)
Eurotech Midi Interface
MidiGold internt A2000 (Midi Interface)
2 stk. mkMrabier

2075.00
495.00
725.00
150.00

Modemer:
DataLink 2000 MNP5 internt modem
1595.00
Datalmk Exp. MNP5 eksternt Modem
2175.00
2 Ars GARANTI PA alle SUPRA MODEMI
Supra 2400
795.00
Supra 2400* V.42.MNP5(9600bps)
1295.00
Supra 2400zi internt
1075,00
Supra 24002i plus internt
1525,00
Supra 9600 V.32.V.42.MNP5 (38400)
5150.00
U.S. Robotics HST Courier
5695.00
Bemærk: til alle vore modemer medfelger
de nødvendige kabler, samt et PD modem prg.

Monitorer I TV moduiator / TV Tuner.
CBM 1084s I. ind. kabel
CBM 1960 Multisync (Ny model)
Phillips CM 8833 II
Phillips VGA Monitor
Phillips SVGA Monrtor
Eizo 9060 14* multisync
Eizo 9070 16* Multisync
TV Moduiator
Philips TV Tuner
Scart kabel fra Amiga bl TV
Scart omskifter få 2 scart sbk
Antenne omskifter bl Tv/Computer
Monitorfod MS1212 universial
Monitorfod AMS-101 untversial

2395.00
4995.00
2395.00
3395.00
3895.00
9995.00
14995.00
295.00
795.00
295.00
225.00
35.00
135.00
150.00

M us, Trackballs & Tilbehør
Beefle Mus i fede farver
Champ Mouse - deluxe Iwes mus
Golden Image trådløs Trackball
Golden Image Moosepen
Golden Image mus
Golden Image trådløs mus

295.00
375.00
495.00
295.00
225.00
595.00

DigiView Gold
DV Gold 4.0 er m arkedets bedste
V ideo-D igitizer. Den d ig ita lis e re r
i a lle opløsninger, in cl. 640x512
HAM. Pris in c l. fa rv e filte r og
software:
_
—

9 9 5 ,-

forkun 2 9 5 ,-

Så er den her! Med fæ rdigudviklingen af Proffes

u engang pla
ceret sig som de førende indenfor Desktop Publishing. PPage 3.0 indeholder over 70 nye og spæ n
dende funktioner, bla: Undo knap, Drop Caps, ADPro Hotlink, PDraw Hotlink, U nderstøttelse af
Adobe Type 1 fonte (dem fra PC/Mac), Im porter tekst fra bla. Excellence & ProWrite.

Synes du at DTP er sv ært? PPagø
3.0 indeholder funktioner der auto
m atisk laver dine sidelayout for dig!!

rar.

J id o fi in

køb/fitøage2.1 DK? • Send os"Sn^originaldisket^,
så opdaterer vi gratis til 3.0!

Tilbud gælder fra 280592 til 280692 - Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

Besøg vores Superbutik i Århus - Vi har Danmarks største udvalg!
Finlandsgade 25, 8200 Århus N • Mandag - Fredag 9.00 til 17.0 0 • Fax 86 16 61 02 • Telefon 86 16 61 11 (10 - 17)

Jin Mouse
Joymaster aut. omsk.mus/Joy
MusehoWer
Musemåtte
Upgrade alm. mus
Zydec mus

225.00
229.00
38.00
38.00
395.00
225.00

Omskifterbokse, man. til par./ser. porte:
1 computer • 2 enheder
1 computer • 3 enheder
Kabel W omskifterboks

195.00
250.00
125.00

Printere:
Canon BubbleJet - BJ10ex
BJlOAridøder
CBM 1230 Amiga.C64
C8M 1550C Amiga.C64
CBM 1270 Inkjet
CBM 1224C
StarLC20
Star LC200 cotor
Star LC24-200
Star LC24-200 Color
Laser printere alle mærker
Andre printere alle mærker
Bemærk: der falger altid kabler
og driver med til alle voret printere.

2995.00
850.00
1695.00
2595.00
1995.00
4995.00
1870.00
2660.00
3120.00
3995.00
Rmg
Ring

Printer tilbehør:
Pnnterstand i røgfarvet plast
Pnnterstand i trådnet

225.00
50,00

Printer papir:
250 ark pap<r i endeløse baner
1000 ark Papir i endeløse baner
2500 ark Papir i endeløse baner
2000 ark Miljøpapir

40.00
160.00
365.00
270.00

Strømforsyninger:

3195.00

Original Amiga 500
Kawai Keyboard adaptor
Supra XP500

RAM udvidelser til A3000:
ProRAM 3000. max 64MB.

Combo Chipak 22/1
Combo Chipak 33/4
GVPSimm 1MB
GVP Smirn 2x4MB(8MB)
512Kb til Maximem. Supra A2000 osv.
1MB i 4x1 Mb til Supra RX500
1MB i 4x256Kb til Supra RX500
2MBbl A3000

995.00
2495.00
400.00
3995.00
Dagspris
Dagspris
Dagspris
Dagspns

Reservedele, diverse kredse:
85201/0 kreds
fat Agnus
Denise
ECS Agnus
ECS Denise
68000 processor
68882 25MHz Math Co processo

695.00
150,00
475.00

Støvhætter og beskyttelseskapper:

RAM kredse og moduler:

140.00
395.00
365.00
595.00
495.00
200.00
1495.00

SafeSkin bl A500 keyboard
SafeSkin bl A2000 keyboard
Støvhætte bl A500 1røgfarvet plast
Støvhætte bl A500 i stof
Støvhætte til A2000 i kunstlæder

175.00
175.00
95.00
88.00
99.00

Tegnebrædt (digitizere):
Summasketch A4
Summasketch A3
SketehMaster A4
SkeichMaster A3

6395.00
9895.00
3850.00
5090.00

Udvidelses-kabinetter A500:
8odegabay Kabinet
Bodegabay med Malibu Board
MalibuBoard
Tower kabinet stort
Separat tastatur

2450.00
3650.00
1225,00
1600.00
695.00

Sound Samplere:
8 Bit A500. A2000. (A3000):
GVP OSS8 Digita soond sampler
Amitech Sound sampler
Smartsound sampler
Højkvalitets mkrofon til din Sampler

Udvidelses-kabinetter A2000:
995.00
645.00
398.00
245.00

Tower kabinet stort

1600.00

Video Digitizere:
Digwiew 4.0 Gold

995.00

12 & 16 bit Studie kvalitet A2000/3000:

Videoudstyr (se også Framebuffere):

Sunrize Industries 12 bit sampler
Sonrize Industries 16 bit sampler

ICD Reker Rxer bl alle Amigaer
RGB Spktter Aut VHS & SVHS
Color Coder
P4P Realbme Color framegrabber
Uve! A2000

Ring
Ring

16 bit (OAT/CO) A2000/3000:
Maestro

295.00
895.00
Ring
599.00
1399.00
1295.00
1875.00
1775.00

Gråtone håndscannere:
Golden Image Håndscanner
Migraph Håndscanner
ZYDEC håndscanner

1525.00
1595.00
1875.00
949.00
1749.00
2549.00
3349.00
4095.00

S C S I Controllere:

RAM udvidelser til A2000:
BattDisk 2/0 M8 ram udv med bat
Golden Image 2MB op bl 8MB
Supra 0/8 MB ramkort med 2MB
GVP 0/8 MB ramkort uden RAM
GVP 2/8 MB ramkort med 2MB
GVP 4/8 MB ramkort med 4MB
GVP 6/8 MB ramkort med 6MB
GVP 8/8 MB ramkort med 8M8

1775.00

1395.00

Scannere:

RAM udvidelser til A500:
512Kb RAM udv. m. ur. bat og afbr.
Baseboard A500 4MB (u.RAM)
Baseboard A500 4MB (4M8 RAM)
MaxiMem 512K8
Maximem 1 8MB ind. gary adaptor
Supra RX500 m.lMB optil 8MB
Supra RX5O0 m.2M8 optil 8MB
Megachip få 2MB chipram

Megachip få 2 MB chipram

PROF. SOFTWARE:

Billedbehandling:
2395.00
2550.00
1699.00

Farve flatbed scannere:
Sharp JX-100 200dpi. 18bét
Sharp JX-300 300dpi. 24txt
Epson GT 6000 600dpi.24bit

GVP HC8/0 A2000
Oataftyer 2000 (IDE/SCSI)
Dataftyer 1000 (IDE/SCSI)
Malibu Board A2000
Nexus 2000 Controller 8«
Supra Wordsync A2000

2495.00
2395.00
9500.00
5695.00
3295.00

4995.00
28795.00
Ring

1895.00
1150.00
Ring
1225.00
2050.00
1295.00

Art Department
Art Department Professional II
ADPRO Converswn pack
ADPRO Sharp JX-100 scan
AOPRO Sharp JX-300 scan
Rastertink

525.00
1495.00
649.00
825.00
1825.00
2395.00

CAD:
DynaCADO
PROBoard Personal
PRO-NET Personal
X-CAD Designer
X-CAD Professional
X-CAD 30

3995.00
795.00
795.00
849.00
Ring
Ring

Clip art disks:
Animal Softchps

AW Juni Special!
Vi har fået et begrænset antal
GVP HC8 (HardCard, max
8 M B RA M ) monteret med
Quantum 105M B LP S drev.

525.00

Archrtectural Oesign Videoscape/T.Silver 275.00
Casttes
295.00
Classe soft clips
525.00
Gold Disk Oip Arts
449,00
Collectors Softclips
525.00
E-Gtps II
649.00
Exote Cars (Ughtwave)
229.00
Exobc Cars (Imagine)
229,00
Future Design Videoscape 3D/T.Silver
295.00
Human Design Videoscape/T.Silver
275.00
Imagine: Map master
525.00
Imagine: Surtace master
275.00
Interiors Design Videoscape/T.Silver
275.00
Peopte Softclips
525.00
Pro Gips
395.00
Screenmaker 2.2 (Imagine)
495.00
Startields
449.00
Stone Textures I
395.00
Texture Gty Pro 60 24Bit
1495.00
Texture City Pro 15/124Bit
725.00
Texture City Pro 15/1124Brt
725.00
Texture City Pro 40 HAM
725.00
Texture City Pro 40 DCTV
725.00
Tiles Textures II
395.00
Wings of War (Turbosilver)
549.00

Compugraphc font Pack
Fancy 3D Fonts T.Sihrer
Kara Animfonts 1
Kara Animfonts 2
Kara Animfonts 3
Kara Fonts Headftnes
Kara Fonts Headlmes2
Kara Fonts Subheads
Ml Fonts 1.1 (PPAGE)
Ml Outkne (PDRAW)
Personal Font Maker
Pro Fonts V.1 Professional
Pro Fonts V.2 Decorabve
Pro Video Plus font set 1
PS font pack 1
PS font pack plus
PS font pack A Postcsript
Videofonts
Zuma Fonts (1-2-3-4-5-6) stk.:

1225.00
580.00
395.00
395.00
395.00
575.00
360.00
360.00
675.00
749.00
695.00
250.00
250.00
295.00
575.00
575.00
349.00
449.00
295.00

Grafik:
Image finder
Scene generator
Scenery Animator
Vista
Vista Pro 2.0

549.00
395.00
649.00
649.00
849.00

Databaser:
InterBase DK
SuperBase Personal DK
SuperBase Professional 3
SuperBase Professional 4
Mcrofiche filér
Microfiche filer plus

395.00
595.00
895.00
1675.00
495.00
895.00

725.00
795.00
1950.00
995.00
1225.00
2395.00
449.00

Fin— fb o g b n K w lflft r ayaterocr:
BusyPack Bogførings System
BusyPack Faktura System
BusyPack finans System
BusyPack Total System
Kørselsnøgle (er påkrævet)

975.00

Kommunikation:
A-TALKIII
Skyline BBS system

1140.00
849.00

Konvertering* Software:

Desktop Publishing:
PageSetter II
PageSetter III
Pagestream 2.2
PixelScript
Professional Draw 2.0
Professional Page V3.0 Dansk
Pro. Page Template/Design guide

Integrerede Softwire pakken
Office (GD)

2495.00
2495.00
1995.00
3495.00
449.00

Fontsæt, bitmap & vektor
Broadc. Titl.: Fontpack 1
Broadcast3D Fonts
Compugraphic Decorabve sene
Compugraphic Designer serie
Compugraptuc Video serie
Compugraphic Publisher serie

949.00
849.00
449.00
449.00
449.00
449.00

Goss DOS v4.01 (Amifla/MS-Oos)
Goss DOS vS.O m. CrossPC
Dos 2 Dos (Amtga/Atari/MS-Dos)
AutoScript (PS/30)
VectorTrace (iFF/VectorGrafik)

Kopi

i

195.00
475.00
395.00
1195.00
675.00

Backup tottwara:

Project D 2.0
Quarterback V4.3
Quarterback Toots 1.5
Synero Express II m. Hardware
X-Copy III Prof. m Hardware

475.00
549.00
649.00
495.00
395.00

Matematik software.
Algebra Plus 1
Algebra Plus 2
Anthmebc
Math Blaster Plus
Math Tak
Math Tatk Fracbons
Math-Amation
Oiscrete Math

395.00
395,00
450.00
425.00
195.00
349.00
525.00
450.00

P O S S O disketteboxe er lavet i støbt
sort kunststof, og kan sammenbygges
på langs og på
højkant. Plads
til 150 diske.

14 3 2 0 M B Flo p tic a l D rive

S p a r 1 5 0 0 K r
M e d sæ d van lig 2 å rs garanti

K u n : 4 4 9 5 ,-

K om patibelt med både 20MB optiske
diske, 1.5MB og 880KB floppy
A m iga Warehouse er se lvfø lg e lig først
med det nye i D anm ark!!
Pris in c l. 20MB disk:
Extra 20MB diske KUN
Pris pr. MB 10.95 K r !!!

'{ '( '<Am iga 500, 2000 & 3000 .Y >Y .V Am iga 500, 2000 & 3000 teC
rC
r

A500 plus m. 1MB ChipM EM , K ickstart 2.0 & det nye Chip-sæt
3.6 9 5 ,A500 S tarter K it: KindW ords 2.0, Fusion Paint, Fly Sim & m .m .
3.7 9 5 ,A2000 uden 1084S farveskæ rm
5.9 9 5 ,A2000 inc. 1084S farveskæ rm
8.4 9 5 ,A3000 - Flere fo rske llig e konfigurationer, se hardware listen ovenfor

5.005,210-

□Paint: IV
Kun 8 0 5 ,-

Syquest’s nye fremragende 88MB harddisk med
udskiftelig disk giver dig al den plads du har brug for
til små penge.
4 .7 -7 5 ,88MB Syquest drev uden disk
1 .1 7 5 ,88MB Syquest disk
1 .0 0 5 Controller f.eks. GVPHC8

Tilbud gælder fra 280592 til 280692 - Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

AW er ikke kun professionelt udstyr.
Vi har også Danm arks største udvalg i spil til Am iga og PC
Spectra Color
695.00
TV-Paint Professionelt 248IT Pamtboks.
Kan leveres i forskellige udgaver
Ring
The talung Cotoring Book
275.00

Tekstbehandling:

HiSoft Basic
Metascope
SASA.atticeCV5.10
SAS/Lattice

1495.00
750.00
195.00
649.00
795.00
4875.00

Showmaker

295.00
649.00
1875.00
949.00

C♦+

Multi medie ogprogrammering:
Amiga Vision
CanDoV1.5
CanDo: Pro pak 1
HyperBook
MediaShow
Scala Videotitler

2425.00

Musik:

Excellence! V2.0 1MB
InterWord VI .5 OK
TransWnte 2.0
VizaWnte DK
WordPerfect 4.1
Word Perfect Library

Undervisnings software:

Public Domain Disketter (kunAmiga):

Dinosauer Discovery Kit
Mavis Beacon Typing Tutor
Kid Talk
Puafe Storybook
Spdler Bee
First Letters 4 words

Fred Fish. Panorama. Tbag. Faugh. Taifun.
RPO, Amicus. Auge. Chiron Conseption o.fl.
Public Domain Diskette • 3.5*
Public Domain Diskette • 5.25*
Public Domain Katalog (2 <*$k$)

20.00
16.00
50.00

P rogram m eringssprog:
Amiga-COMAL 2.0 incl compiler
Amos The Creator
Amos Compiler
Amos 30
Arexx
ASMOne
AssemPro
Benchmark Modula 2
Cape 68K v2.5
Devpac 2 Assembler

695.00
1975.00
995.00
295.00
295.00
475.00
525.00
849.00
475.00
525.00
775.00
849.00
1750.00
1995.00
295.00
575.00
795.00
1595.00
395.00
375.00
395.00
1995.00

395.00
695.00
399.00
449.00
250.00
695.00
549.00
975.00
595.00
295.00

3D-Professional
Di*
Design 30
DigiWortcs 3D
Draw4d Professional
Imagine 2.0
Pagerender 3D
Pixel 3dv2.02
Real 30 Turbo Pro. V1.4
Sculpt 3D XL
Sculpt Animate 4D
Sculpt Animate 40 JR.
TurboSilver 3.0

Ami... Allignment system
Doctor AMI
AmigaTips mel. system og garanti bereg
ning. Amiga lotto følger gratis med!!!
BAD.
Buddysystem: Imagine
Buddysystem: Amigados
Centaur World Atlas V.2.5
CygnusEd Professional V.2
DiskMaster V1.4 (til Dos 2.0)
Directory Opus
Distant Suns V 4.0
Power PackerPro4.0
Virus tæer
Workbench Mngmt. System

1495.00
695.00
495.00
675.00
1750.00
2250.00
1230.00
695.00
2495.00
895.00
2995.00
795.00
495.00

Regneark/Økonomi:
Amiga Budget DK
Carfig (kørsels regnskab)
Desktop Budget (GD)
InterSpread
Maxiplan Pk»s
ProfessionelCaic
The Advantage
Professional Calc (GD)
Styr På Økonomien DK
Z Budget DK

498.00
650.00
495.00
395.00
695.00
1295.00
1225.00
1795.00
498.00
299.00

Tegne &Animations programmer:
AnimaQic
Animation Studio
Deluxe Pamt III
Dansk manual til ovennævnte
Deluxe Pænt IV
Digipaint 3.0
Mypaint

849.00
636.00
495.00
295.00
895.00
695.00
395.00

499.00
425.00
395.00
395.00
449.00
675.00
525.00
449.00
649.00
249.00
30.00
295.00

1950.00
949.00
749.00
14900.00
6900.00
1385.00
995.00
775.00
225.00
649.00
895.00
1525.00

BØGER 4 BLADE:
Beger på dansk:
Amiga Maskinsprog
Amiga Basic Programmering
Amiga Bogen

m etal kabinet. M ed gennem ført bus.

P R IS K U N

249.00
395.00

Video software:
Broadcast Titler II (PAL)
Broadc. Titl.: Font enhancer
Elan Perlormer
InfoChannel
InfoChannel Player
INVlSIONplus
Nenki Video tools on tap
The Director 2.0
The Director todkit
TV Show! 2.0
TV Text Profesional
Video Director

3,5" Eksterne d iskd rev i A m ig a farvet

AW

349.00
495.00
195.00
349.00
349,00
349.00

Utilities & Diverse:

Ray-Tracing &Animation:

AudioMaster IV
Bars 4 Pipes Professional
Bars 6 Pipes
Bars 6 Pipes: MusicBoxA
Bars 6 Pipes: Rules for tools
Bars 4 Pipes: Intemal Sounds kit
Bars 4 Pipes: Creativrty Kit
Bars 4 Pipes: Super Jam Amiga
Bars 4 Pipes: Multimedia Kit
Bars 4 Pipes: Pro Studio Kit
Defuxe Music Construction Set 2.0
Dr.T Copyist Apprentice
Dr.T Copyist DTP
Dr.T Level II KCS3.5
Dr.T MRS
Dr.T Music Mouse
Dr.T Tiger cup
Dr.T X-OR
InterSound
MIDI Recording Studio
Sonix
Steinberg Pro24

975.00
395.00
495.00
395.00
1395.00
875.00

6 9 5 -

For de kræsne har vi:
Det nye Roctec Super

248.00
298.00
299.00

Tegne Male • bog Program
C for Begyndere
Grafik & Musik m. disk
Hardware udvidelse
Tips og Tricks
Amiga Dos/Cti
Amiga All Round
Amiga Bogen

398.00
248.00
298.00
125.00
248.00
248.00
248.00
299.00

Beger p i engelsk:
Advanced Amiga Basic
Amiga 3D Graphic Prg. in Basic
Eksempel disk til ovenstående
Amiga Aplicabons
Amiga Basic Inside and Out
Amiga C for Advanced Programmers
Eksempel disk til ovenstående
Amiga C for Beginners
Eksempel disk til ovenstående
Amiga Desktop Video Guide
Amiga Dos Inside and Out med disk
Amiga Dos Quick Reference
Amiga for BeginnerS
Amiga Graphics Inside 4 Out
Amiga Mashine Language
Eksempel disk bl ovenstående
Amiga More Tricks 4 Tips
Amiga Printers Inside 4 Out med disk
Amiga Programmers Guide
Amiga Tricks 4 Tips
Amiga User Interface styte guide
Elementary Amiga Basic
Imagine Companion
Pro Result med DeluxePaint.
Leveres ind. 2 eks. disks
Mapping the Amiga
Music Through Midi
Official Dos 2.0 Companion
Rom Kemal Ref. Devices
Rom Kemal Ref. Libraries
Rom Kemal Incl. 4 Autodocs
Rom Kemal Hardware Ref. Manual

199.00
115.00
95.00
199.00
145.00
200.00
95.00
115.00
95.00
175.00
145.00
60.00
99.00
200.00
115.00
95.00
175.00
200.00
199.00
175.00
249.00
199.00
299.00

CDTV T itle r:
Advanced Miirtary Systems
Battie Storm
Case of the Cautlous Condor
CD Remix
Classc Boardgames
Encydopedic Dicbonary
FaJcon
Fred fish PD collection
Garden Fax: Garden plants
Garden Fax: Indoor plants
Hound of the Baskerville
Hoty Bible lllustrated
Lemmings
Music Maker
Pshyco kitler
Snoopy
Spérit of Excahbur
Team Yankee
Time Table: His/Bus/Pol/Media
Works of Shakespeare
World Vista Atlas
Wrath of the Demon
Xenon II

495.00
395.00
395.00
395.00
395.00
455.00
495.00
595.00
695.00
455.00
455.00
395.00
395.00
395.00
399.00
395.00
449.00
495.00
449.00
495.00
395.00
795.00
395.00
395.00

50.00
249.00
175.00
249.00
299,00
349.00
349.00
299.00

Hintbeger:
Harpoon Strategy Guide
Tum 4 Bum

225.00
149.00

Amiga Blade:
Det Ny Computer
Amiga Action
Amiga Format
ACE
Ring og tegn et abonnemantlll

35,00
72.00
65.00
40.00

Videobånd:
Imagine: A guided tour

395.00

Vi har alle de nye bøger
om System 2.0
Se listen for priser!

S lim lin e drev. Lydløst

GVP 16MHz PC/AT kort til A500

h ø jkva lite ts drev.

Installeres uden tab af A500 GARANTIEN!!

A/V pris: E395,Kåret til verdens hurtigste af "Amiga Format"
H urtigere og bedre end AT-Once plu s
Features: M inim um konfiguration 640K B (512K A m iga) • Kan
benytte Am iga FastR AM som extended eller Expanded RAM U nderstø tter '286 P rotected m ode • W indow s 3.0 ko m patibelt
• N orton SI = 16.2 • M ultitasker m ed A m iga pro gram m er •
U nderstø tter HD 8+ SCSI • C GA, EG A og VG A D isplay •
A dgang til C O M /LP T port sam t mus

N u kun 2 .6 9 5
Tilbud gælder fra 280592 til 280692 - Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

Sådan bruger du software listen: alle professionelle program m er er opdelt efter
anvendelses-om råde, fx. finder du W ord Perfect under 'Tekstbehandling".
Spil-priserne på næste side er baseret på Am iga versioner.

A m ig a 5 0 0 plus
A m ig a 5 0 0 + e r a flø s e re n fo r den g a m le A 5 0 0 . D en kan a lt den g a m le
k u n n e , m en e r k ra ftig t fo rb e d re t på m a n g e p u n k te r. De nye og h u r ti
g e re s p e c ia l-k re d s e t i l b ille d e og ly d b e v irk e r, s a m m e n m ed den nye
S y s te m 2 .0 s o ftw a re , a t A m ig a 500 e r b le v e t e n d n u n e m m e re at
a rb e jd e m e d . A 5 0 0 + e r fra s ta rte n fo rs y n e t m ed 1M B g ra fik h u k o m 
m e ls e , d e r in te rn t kan u d v id e s t i l 2 M B . A 5 0 0 + e r s e lv fø lg e lig også
k o m p a tib e l m ed de p o p u læ re GVP h a rd d is k e , PC/AT k o rt og a n d e t
tilb e h ø r s a m t s p il. P ris m ed m u s og s y s te m -s o ftw a re :

____________

K un 3 . 6 9 5 , -

Når du køber din Amiga 500+ ved AW får du mest for dine penge, se selv:

ZYDEC KVALITETSVARER
Håndscanner. Overfør billeder fra tegninger og
fotografier i en opløsning på op til 400DPI.
1 .6 9 5 -

Ultra høj opløsning
og lækkert ergono
misk korrekt design

3 7 5 ,Dén slider du ikke lige op !!

Kun hos AW

Action
Replay
MKIII
M ed D K m anual
Kun:
9 9 5 ,-

Zy -F i højttaælersæt.
Det bedste disk og CLI
værktøj du kan få!
Uundværlig fo r enhver
Amiga ejer.

Zydec kvalitetsmus til
M egaboard. Giver dig 2

3 9 5 la v p ris .

1 9 5 ,-

MB RAM (1.5MB extra) sam

men med din gamle 512KB udvidelse.

7 9 5 ,-

SafeSkin - Smidigt, gennem

Amiga Funlab

sigtigt og vandtæt overlæg til

Det ultimative musikanlæg
til din A500. Indeholder bla:
Kawai FS-680 Keyboard,
Midi Interface og Steinberg
Sequencer med lækkert brugerinterface.
Mere end 32000 Lyde • 100 forud
definerede rytmer • One-Finger Add-Lib •
Aut. akkompagnement • Programmerbar
rytmebox • Memory Recorder (3500 noder).

dit tastatur. Leveres til A500,
A2000 & A3000.

Baseboard 4/0
Intern op til 4MB!! RAM udvidelse
til A500. Bestykkes med DIL kred
se. Leveres med ur/batteribackup.
Pris uden RAM: Med512K:

H o s A W

4 4 9 ,-

Få super kvalitetslyd på dine spi

og samplinger. AW special:

8 9 5 ,-

1 .1 2 5 ,-

Kun 175,-

ICD
FlickerFixer
Rimmerfrit
billede, også
i interlace.

Kun 2.195,K ræ v e r V G A skæ rm

Før: 4.995
N u

1 /2

p r is :

2 .5 9 5 ,-

Tilbud gælder fra 280592 til 280692 - Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

Nu giver AW dig Danmarks bedste spilpriser!!
Når du handler hos AW behøver du kun at handle et sted!
Grøn Serie

Orange Serie

Blå Serie

Guld Serie

Fuldpris til foræringspriser.
Før 295 - 349 - 395

Ægte fuldpris spil til
foræringspriser.

Amiga Warehouse
spilpakker.

Alle de fede nyheder til
de rigtige priser

E n h e d sp ris 99

Enhedspris 199

Enhedspris 199

Enhedspris 299

Adventures
Arkanoid 2
Back To The Future 3
Beach Volley
Blade Warrior
Cabal
Champ Driver
Chessplayer2150
Chronoquest II
Cisco Heat
Cluedo Master Detective
Colossus Chess X
Deuteros
Faerytale Adventure
Harrier Combat
Hunter
Hunt For Red October 2
Indiana Jones
Int. Soccer
Lightforce
Living Jigsavs
Mayday Squad
Midnight Resistance
Nightbreed Movie
No Exit
Phantasie Bonus Ed.
Predator 2
Pro Tennis
Renegade
Shinobi
Speedball
Streethockey
Thunderbolt
Turties
Wipe Out
Zak McKraken

Flight Of The Intruder

High Energy Spil Pakken
indeholder:
Tintin On The Moon
Teenage Queen
North And South
Fire And Forget
Hostage

Airbus A320
Another World

GRØN SERIE:
Postordresalg kun ved
køb af min. 3 stk.

H e im d a l

Armageddon
Microprose Golf
Thunderhawk
Woolfchild
F16 Falcon
F19 Stealth Figther
Nam

Før 1475,-

Birds Of Prey
Bitmap Cali
Castles
Covert Action
Eye Of The Beholder 2
Flag

World Championship
Sportsspil Pakken
Indeholder:
W .C. Boing Manager
Squash
Manchester United

50 Spil i en
PAKKE for kun
249 Kr!
Det er ren
CHOCKPRIS
Kun 5Kr pr.
spil!!

Før 885,-

Formula One Grand Prix
Godfather Adv.
Intel Strategy
John Barnes Football
John Madden Football
Might & Magic 3
Ork

Lucas Film Pakken
indeholder:
indiana Jones Graphic
Adventure Med Hintbog.
ZackMcKraken Med
Hintbog.

Plan 9

Før 1048,-

Sim Ant

Populous 2
Pools Of Darknes
Samurai
Secret Monkey Island 2
Sim Earth
Steel Empire
Storm Master
The Manager
Turties 2

Vi har altid
hundredevis af
andre spil-titler.
Ring for pris.

Ultima 6
Vengeance Of Excalibur
Vroom

Mangler du CDTV spil?
Se listningen 2 sider
tilbage (side 6)

Tilbud gælder fra 280592 til 280692 - Forbehold for fejl i priser og specifikationer.

M l

DET A L L E R B E D ST E S P IL -A N M E L D E R M A G A S IN I H ELE U N IV E R SE T !

COMIX
OVERALL

JUNI

—

N0.9

APPSOVHWTHt
COMIXCOOC

CTION
PACKED
Black Crypt..... ..................... 4<
Covert Action.. ...................... 4
Fireteam 2 2 0 0
Huqo 2, del 2.. ...................... 4
Pacific Islands.,..................... At
Parasol Stars......................... 4
Shadowlands.. .................... 4 1
Space Crusade ...................4 4
Vengeance of
the Excalibur... ................ 4 7

ISSU E!

M
jf ■

De anmeldte spil er venligst
udlånt af Supersoft, Daisy
Software og diverse engelske
softwarehuse.
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DOMARKS

“Snarfil, du står i en skov, og der kom
mer en stor, fedtet trold hen imod dig. Du
har et plus-4000 sværd og en håndfuld
jordnødder. Du kan mærke troldens dårli
ge ånde, du kan se hans blodskudte
øjne og du er ret bange, ja du er. Hvad
gør du?"
- “Jeg sender ham et 'Jeg-håber-ikkedu-er-blotter-for-så-skal-jeg-personligtsørge-for-du-aldrig-får-børn'-blik, og hjæl
per det ikke synger jeg den magiske ’detvil-jeg-da-slå-dig-i-hovedet-med-en-jordnød-på'-sang og stanger tænder med mit
to-hånds-sværd. Og så gider jeg ikke at
snakke mere med ham, for jeg vil hjem
og spille Shadowlands"
- "Er Shadowlands et nyt scenarie?"
- "Nix, Bo, det er et computer-rollespil"
- Amiga: Samlet i en lille gruppe er dine mand pa
- “ Du SKAL kalde mig Dungeon Master,
rat til at merde fjenden.
Snarfil!”
oliven, man spytter ud af munden med 4000 k/mt.
- “OK Bo, nu skal jeg fortælle digom Shadowlands.
Kan man det i Shadowlands?!"
Man er en prins, der uheldigvis er blevet slagtet i en
- “ Nej, men man kan så meget andet. Hurtigt vil dit
krig mod folkene fra Shadowlands, men da man våg
rejseselskab befinde sig underjorden, og her er det
ner, opdager man faktisk, at ens sjæl lever videre."
meget vigtigt med lys. På væggen hænger der fakler,
- “Ah, det er et 'Save-my-soul-so-help-me-God'men vil du begive dig ind i de mørkeste gange, må du
Spell!"
tage en fakkel med. Kun dem, der står i nærheden af
- “ Nej, det er bare et korttrick. Nå, men derfor har
faklen kan se det område, der bliver oplyst, og efter
han besluttet sig for at tilkalde fire eventyrere, der
skal drage ind i Shadowlands i et togt,
der både indeholder hævn og opdagel
se. I bedste fald får de lov til at bringe
hans krop tilbage. Du kan ikke selv væl
ge hvilke typer dine eventyrere kan
være, men du kan selv vælge deres ud
seende og deres navne.
- “ Det er derfor, jeg ikke giver noget
for computer-RPG. I mit spil kan du være
en Fighter-Priest-Magic-Thief med halv
skrue.
- “Stille, mens jeg fortæller, Bo! Og
herefter går spillet så igang. Du ser dine
spillere gå rundt som små mænd i et
stort område, men de behøver ikke at
gå samlet. Hele kontrollen er nemlig så
smart indrettet, at man kan lave de
grupper man vil. For hver person er der
et billede af hele hans krop, og clicker - Amiga: Krigeren er død, og de overlevende får
du på hans venstre ben, vil alle på snarf besøg...
skærmen følge ham, mens et click på
hånden brænder faklen ned, så der kun er et lille ty
det højre vil lade ham udforske alene. Finder man no
deligt område. Det kaldes Photoscape-teknik”
get, kan man samle det op med et click på venstre
- “Jeg har ikke brug for en fotoskab-teknik! Jeg
arm, mens et click på højre er nødvendigt for at hand
bruger min lommelygte, og det er godt nok. Og hvad
le. I nogle tilfælde, som f.eks. ved bueskydning, skal
med alle de chips og colaer vi drikker. Er de også
begge arme bruges. Clicker man på hovedet, kan
med?"
man undersøge forskellige ting.”
- “ Nej, men heltene skal have noget og drikke og
- “ Det lyder altså åndssvagt, Snarfil. I mit spil kan
spise, og i modsætning til så mange andre computerman da affyre en bue uden at bruge armene, samti
RPG kan det blive et reelt problem. Så kan man lade
dig med at man gennemhuller fjenden med magiske

nogle hvile sig, en anden holde vagt mens man styrer
een mand ud for at finde mad til alle. På små sta
tusskærme kan man hele tiden se, om de andre bli
ver angrebet - og skulle det samme ske for en selv,
kan man stadig nå at lade de andre komme til und
sætning”
- “OK, det lyder smart, men hvad hvis man sidder
fast? Jeg plejer da at give gode råd, når I møder 7-hovede drager."
- "Undervejs i Shadowlands møder du møntindkast
og talende orakler, der kan give dig tips, hvis du virke
lig sidder fast - og har råd. Det kan der meget hurtigt
blive brug for, for når du har kontrol over fire personer,
der kan handle helt individuelt, er der mulighed for at
lave svære puzzles. Og det er her, den store vægt er
blevet lagt. Kampene er der måske nok, og der er ik
ke noget mere uhyggeligt end pludselig at se fire par
øjne i en mørk gang, at høre en sagte lyd når faklen
brænder ud og høre lyden af våben, der bliver trukket,
men det værste er de djævelske problemer.”
- “ Men hvordan virker styrringen? Hos mig siger I et
eller andet, og uanset hvad, gør jeg det, jeg havde for
udset, I sagde! Verdens bedste styring!”
- “ Her har du en sand frihed, og styreformen er så
let at gå til, at man er igang med et spil, kort tid efter
man har læst manualen. Det er et af de bedste rol
lespil nogensinde!”
- “Så du forlader mig! Hvad med de papmache
mursten, jeg havde sat op på væggen for stemnin
gens skyld. Og hvad med “ Fuppes Dungeon-fugt” , jeg
har købt på flasker? Hvad med mit nye multiscenarie
med 4300 timers spil? Hvad med de 17 kasser cola
og 35 kilo chips, vi skulle have spist og drukket i den
ne weekend? Okay, jeg har et tilbud. Bliver du i mit
spil, får du en plus 30000-rustning, og bliver ikke
slået ihjel indtil du når level 562! Er det en deal?
- “ Nej, jeg går nu...”
- “Jeg forbander dig, Snarfil! Jeg smider en plus 37fireball i hovedet på dig!!’’
- “ Bliv voksen, Bo!”
Christian

Efter dette tragiske samfundsdrama må
jeg erkende, at Shadowlands måske er det
bedste computerrollespil, der nogensinde
er lavet. Er man træ t af 17. afsnit af SSI's
Neverending Story og af alle Eye of the Be
holder-klonerne, så er her noget helt nyt!
Grafikken er lidt grov, men yderst funktionel,
varieret og stemningsfuld, mens lyden des
værre er ensformig og tynd. Til gengæld er
der så meget gameplay, at du aldrig vil
savne farverne og effekterne fra Eye of the
Beholder. Seeing is believing!
Grafik
Lyd
Gameplay

84%
68%
94%

IM H fW

HUGO PA
NYE EVENTYR
OEL 2
Silverrock
Productions

Jeg skriver disse linjer under
Anonyme medlemfra FFKC, Folkets
Front for Kvalitet i
har
ringet mig op dag og
nat (mest nat, for rigcomputerfreaks so
om dagen), og når jeg så
rev telefonen
ned fra reolen, truede de med de forfærdeligste
ting, hvis ikke jeg skrev nogle helt bestemte ting
i den her anmeldelse. Da jeg er et svagt menne
ske, har jeg valgt at føje FFKC, især for at skåne
min Amiga, min familie, mine venner og selvføl
gelig mig selv. Derfor må jeg gøre opmærksom
på følgende:
- Computerversionen af Hugo på nye eventyr
del 2 spilles med joystick, ikke telefon, og det
hele foregår på din egen Amiga.
- Det er ikke muligt at vinde gavekort fra UNIbank, slik og søde smil fra Nina i com-

A M IG A
(1 M B )
Grafikken er uhyre nuttet og gennemført. Animationerne er detaljerede, og dødsscenerne er
både afvekslende og underholdende - i hvert
fald i starten. Stemningslydene og effekterne er
gode. og Hugos tale er “ helt fantastisk, du,”
som den lille gnom selv ville sige det. Gameplayet er alt for simpelt til at holde interessen
fanget, når alle facetterne af spillet er afprøvet.
Og det er de i løbet af 3-4 spil. Højst.
Grafik 93%
Lyd
92%
Gameplay 19%

COM M ODORE 64
Uden den originale grafik er der ikke meget til
bage af Hugo-spillet, men Silverrock Productions forsøger sig formentlig alligevel.

- Amiga: Hugo foler sig nedkørt af Jakob Sloth!
bi spærreballoner og tordenskyer og springe ud i
puterversionen (Æv - Red.)
faldskærm over Afskylias bjerg, før flyet løber tør
- Der følger ikke nogen folde-ud plakat af Nina
for benzin. Et tryk på skydeknappen kalder et
med i computerversionen (æv, æv, æv, æv kort frem, så Hugo kan korrigere kursen. Flyve
Red.)
højden er konstant, men biplanet reagerer
- Nina giver ikke gode råd i computerversionen
hurtigt og præcist på kursændringer.
(Yes! - Red.)
Sædvanligvis beskrives slutsekvenser ikke i
- Du er ikke garanteret 400.000 tilskuere som
anmeldelserne, så jeg vil holde mig fra emnet,
i Eleva2ren, når du bare spiller hjemme på
selv om jeg har gennemført spillet, og bare be
værelset.
skrive afslutningen som "flot".
På denne baggrund konkluderer FFKC, at
Der er to sværhedsgrader i Hugo på nye even
Hugo på nye eventyr del 2 ikke er andet og mere
tyr del 2. TV-versionen er alt for let for garvede
end ethvert andet computerspil, og at det derfor
skal anmeldes på normal vis. FFKC
anerkender, at Hugo har en speciel
status hos en lang række personer,
og at Hugo-håndklæderne, Hugo-slikket og de strikkede Hugo-trøjer er i
kraftig fremgang. En del af denne fan
skare, for eksempel lillesøstre og
mødre, har en perifer tilknytning til
computerverdenen gennem storebrødre og sønner og vil efter al sand
synlighed hygge sig med spillet,
præcis som de hygger sig med hånd
klæderne, pointerer FFKC. Det er ba
re ikke mødre og lillesøstre, denne
anmeldelse henvender sig til.
Tii Hugo2 - Amiga: Hugo som vi kender ham
(Nu skulle FFKC være tilfredse
spillere, der gennemfører de i alt 2 minutters
sagen.)
spil i første forsøg. Det tager lidt over 7 minutter,
Der er to baner i Hugo på nye eventyr del 2,
for spillet fylder seks disketter og loader kon
hvor Hugo skal redde Hugoline og ungerne fra
stant. Hvis du vælger “ Mindre grafik" i starten af
heksen Afskylia. Bane et foregår i en skov, hvor
Hugo skal hoppe over sten, rævefælder og fjed
spillet, skulle det hele gå hurtigere, men mit
stop-ur mærkede ingen forskel. Der står ikke no
re og dukke sig for svirpende grene. Det er ikke
get om harddisk i manualen, der består af et
muligt at rykke Hugo til venstre eller til højre, og
krympet A5-ark, men spillet er i DOS, så mulig
skærmen serailer vandret med konstant hastig
heden for mere hastighed eksisterer.
hed. Kontrollen med Hugo er under al kritik.
Arcade-versionen er sværere. Skovbanen er
Hugo dukker sig først længe efter man hiver i
stadig pærelet, men flyscenen er næsten for
joystikket, og hoppene skal tages i unaturlig god
voldsom på grund af et abnormt opbud af tor
tid, ellers reagerer Hugo slet ikke og går direkte
denskyer og dynamitstænger. I Arcade-versionen
i døden. Så belønnes man med en række sjove
skal Hugo gennemføre hver scene flere gange,
dødssekvenser og noget samplet tale, før
før han har klaret spillet, hvilket i sig selv sætter
næste liv klaskes op på skærmen. Disse se
sværhedsgraden i vejret, for Hugo får ingen ek
kvenser bliver hurtigt trættende, og de kan ikke
stra liv undervejs. (Er det objektivt nok, FFKC?)
slås fra.
Jakob
På bane to skal Hugo manøvrere et biplan for

SPA CE CRU SADE
r
Gremlin

IHPERIRL FI5T5
sørge for: holder reglerne, men laver det ke
delige rutinearbejde og sæ tter lidt ekstra
kulør på. som du ikke ville have fået. med
mindre du ynder at sætte ild til dine brikker,
når de døde! At spillet er lidt tilfæ ldigt gør
det både spændende og til tider frustrerende,
ligesom man kan aftale at samarbejde. Man
kan udvikle sin Commander. gemme ham på
disk og bruge ham til at udmanøvrere en af
dine "venners" mænd i de missioner, hvor
kun eet hold må overleve.
Eneste ulempe er, at missionerne ikke er
særlig afvekslende eller spændende. Men
Space Crusade understreger, at Gremlin er
inde i en god periode...
Christian

A M IG A

Grafisk er spillet godt, effektivt og flot.
De små ikoner i bunden af skærmen afspej
ler nøje deres funktion, og selve grafikken
veksler mellem oversigtskort og 3-D-billeder, når der er kampe. Dine mænd og fjen
derne er flotte omend udetaljerede, og lidt
ærgerligt er det også, at alle rumskibene
ligner hinanden. Lyden er meget sparsom,
og det ville have været rart med lidt sam
plet tale, når din Commander udsteder or
drer. Lige nu er der ikke andet end eksplo
sioner og lidt stemningsfuld baggrund.
Space Crusade er nemt at spille, hurtigt
og velgennemtænkt. Eneste problem er de
kun 12 missioner, der ligner hinanden, men
Gremlin har lovet data-disketter...

styrer en commander og hans fire lystige sven
de. der er på en mission for Strife. De skal f.eks.
dræbe en bestemt alien, smadre en reaktor
o.lign. Til det formål skal de naturligvis bruge
nogle våben, så du udstyrer dem efter bedste
evne. Commanderen får ofte nærkampsvåben,
der giver ham en fordel i tæ t kamp, mens de an
dre skal udstyres med rifler, bazookaer, maskin
kanoner (jo, de er ret store, de Marines!) m.m.
Problemet er bare, at selvom de store våben
kan lave store, voldsomme huller i dine fjender,
er de ret tunge at slæbe rundt på.

Grafik
Lyd
Gameplay

COMMODORE 64
Er på vej - hold øje med vores update-sek
tion.

AMIGA

To troldmandslærlinge kæmper en hård kamp om et el
ler andet, som kun få forstår. Det handler om noget med
“kosmisk kraft” eller "kosmisk kræft" - ingen ved, hvad
det er, for alle, der har fået det, er døde med kort varsel.
Det var meningen, at introsekvensen i Agony skulle
sætte begreberne og handlingen lidt på plads, men den er
på mystisk vis tryllet væk fra disketterne. Derfor er det hel
digt, at de to troldmandslærlinge opfører sig meget forud
sigeligt: A vil dræbe B, og B vil dræbe A.
A har lavet sig om til en hurtigtskydende kampugle med
tre liv, og B er ikke i syne. Til gengæld tryller han hele tiden
monstre frem, der hvor A er. I begyndelsen flyver A, der be
redvilligt lader sig kontrollere med et joystick, over “bane
l'-søeme, men efterhånden kæmper han sig gennem
“bane 2”-skoven, “bane 4 "-kirkegården og den slags.
Henne på bane 6 møder A og B sikkert hinanden og den
kosmiske kraft. Eller kræft. Jeg ved det ikke, for jeg har ik
ke været der.
Kampuglen A skal skyde alle fjenderne med nogle plas
maklatter, der bliver større og større jo flere trylledrikke,
han drikker. Hen mod slutningen af bane to finder A nogle
trylleformularer, han kan samle op cg bruge. Trylleformu
larerne har to ting til fælles: De virker kun i kort tid, og de

fordi, spillet er
det. Parasol Stars starter der hvor Rainbow Isl
ands sluttede, og handlingen er næsten identisk
med sin forgænger. Brødrene Bob og Bub har hver
fået en magisk parasol, og er nu klar til at synge i
regnen af talrige baddies på flere forskellige klo
der.
Det store spørgsmål er selvfølgelig, om Parasol
Stars er lige så godt som sin forgænger - og dertil
må man desværre sige nej. Men derfor er det sta
digvæk rigtig spilbart, hurtigt og underholdende.
Dit mål er simpelt: På hver bane (og der er femseks baner pr.klode) skal du dræbe alt, hvad der
kan krybe og gå - og sandsynligvis også gør det. Til
det formål har du en parasol, der kan mere end
den, du har stående i stativet.
For det første kan man holde den over hovedet -

er farlige at fyre af.
For A er ikke en af de troldmænd, der bare gør den
slags med magi. Et tryk på mellemrumstangenten fryser
handlingen, sletter skærmen og lader dig væge en trylle
formular i ro og mag. Udødelighed? Roterende ildkugler?
Superbombe? Kaffe?
Og så det vigtigste spørgsmål: Hvor kommer As ugle til
syne, når han har valgt sin trylleformular cg alle fjenderne
blitzes op på skærmen igen cg kæmper videre uden
tøven?
Set på den måde er det godt, at bane 1 og 2 er død
nemme, og at rimeligt habile spillere slet ikke behøver ty til
overnaturlige kræfter før på bane 4. Her begynder det til
gengæld at blive svært, og mister man et liv eller to, bliver
det endnu sværere, fordi en del af ildkraften ryger ud med
liget hver gang man dør.
Desværre starter hvert spil på bane 1 uden nåde, så
der skal kæmpes i 5-10 minutter, før spændingen begyn
der at vise sg i horisonten. Og adrenalinpumpeme kom
mer aldrig rigtig i gang, for de fleste fjender angriber i me
kaniske og uintelligente mønstre.
Jakob

den variation kendte du nok, men hvis en fjende på
den måde rammer din parasol, bliver han paralyse
ret og ude af stand til at gøre noget fornuftigt i nog
le sekunder. I den tid kan du så kyle ham ind i en
mur, eller bruge ham til at smide efter andre fjen
der. Det er den mest almindelige måde at skille sig
af med de uønskede gæster på, men langtfra den
eneste.
F.eks. kan du også samle dråber på toppen af
din parasol, og vente indtil der er tilstrækkelig
mange, for derefter at sende hele herligheden i ho
vedet på de nærmeste. Samler du tilstrækkelig
mange, kan du afsende en speciel effekt, såsom
en tidevandsbølge eller et kæmpelyn, velegnet til
ekstra ødelæggelse.
Men ganske som Rainbow Islands og Bubble
Bobble, er det rigtig spændende i Parasol Stars al
le de ting, der dukker op. Udover adskillige frugter,
ispinde, slikkepinde m.m. der giver point, er der
utallige add-ons, der giver dig mulighed for at løbe
hurtigere, armerer din paraply, dræber alle, paraly
serer alle, bringer dig til et hemmeligt rum eller
sågar en hemmelig planet, og så naturligvis alle
dem, der skal tages i bestemte rækkefølger for at
udløse den helt store effekt. Det er den slags, det
kun er systematiske freaks, der opdager.
Hver planet har sit tema (set før!), og hver pla
net ender med et End-of-the-level-monster (også
set før!)
Der er ikke meget mere at sige, og dermed blev
denne anmeldelse ret kedelig. Men spillet er af
den slags, man kan spille fra det øjeblik, det er loadet ind og man har taget fat i joysticket. Det virker
måske ikke helt så helstøbt som Rainbow Islands,
men man kan vel heller ikke forlange alt. Gaab.
Christian

Agony besidder den helt store "WOW'effekt. Grafik
ken er noget nær ultimativ med bevægelige baggrunde,
der serailer i flere lag. masser af farvenuancer, bløde
bevægelser og god animation, især af uglen. Mellem
hver af de seks baner kan du savle over nogle af de
smukkeste stemningsbilleder, jeg endnu har set pa en
Amiga. mens næste bane lynhurtigt hentes op i
hukommelsen.
Musikken, der skifter mellem banerne, kan næsten
følge med grafikken i teknisk kvalitet, mens lydeffek
terne desværre er mere ordinære. Ligesom gameplayet.
Agony fungerer aldrig 100% som actionspil. Der sker
for lidt. fjenderne er for stivnakkede, og der mangler en
“continue'-funktion eller en kodeordning. så man kan
springe de alt for nemme baner over. Nu skal de gen
nemføres igen cg igen. eventuelt med lukkede øjne.
Grafik
Lyd
Gameplay

COMMODQRE 64
Agony kommer ikke til 64'eren. men uden grafikken
og lyden er spillet alligevel ikke noget særligt, så det tab
burde kunne bæres.

A M IG A

Spiltypen har aldrig appeleret til mig, men jeg
kan godt se. at Parasol Stars er et hit. Man har
et rigtigt arcade-feel. når man spiller det, og det
understøttes af den meget kulørte grafik, med
små japanske peanutbutter-drenge i hovedrol
len. masser af forskellige fjender (mange lånt
fra Rainbow Islands!) og gode baggrunde. Lyden
er desværre ret kedelig, og lyder som om. man
kun har brugt to af fire lydkanaler. Man skruer
hurtigt ned. Men var du et stort fan af de fore
gående, er her mere tidsfordriv.

Grafik
Lyd
Gameplay

91%
61%
90%

COMMODORE 64
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- Amiga: Ey* of the Beholder? Black
at kvinden stod
Crypt? Sende« Jeres forslag til ost
bøjet over bar
baren, der lå i
en mindre blodpøl på gulvet. -"Pilen er giftig", sagde hun
bekymret. Mageren stod tavs, en smule udmattet og be
tragtede scenariet på afstand. "Heal haml” , kommande
rede ridderen. Et kort øjeblik tøvede hun inden hun lang
somt og uerfarent lagde sin hånd på barbarens varme
pande. Han følte en svag dirren sitre gennem sin krop.
en varme og hvordan smerterne hurtigt svandt bort.
“ Sand healing", sagde han med ærefrygt og smilede til
hende. "Vi har travlt", brød mageren ind og stirrede på
dem med sine udtryksløse øjne. -"Estoroth venter". Ved
Mørkets fyrstes navn så barbaren op på mageren og
sendte ham et koldt blik. "Mageren har ret", sagde han
langs om længe, "Vi må fortsæ tte". Med disse ord rejste
han sig op og gik nogle skridt fremad. "Hvad venter I
på?", spurgte han, “ Lad os ikke lade Estoroth vente læn
gere end nødvendigt". Atter gik gruppen videre, fast be
sluttet for at redde verdenen ud fra Estoroths onde
kløer.... Black Crypt er et typisk rollespil, der er lavet ef
ter den ældgamle opskrift. En hel masse monstre, nogle
gode puzzles, snoede labyrinter og dødsensfarlige fæ l
der. Alt dette blander vi op med lidt magi og Voila!, et stk.
første klasses rollespil. Black Crypt udspilles i underver
denens slimede, mørke gange. Det meste af skærmen
består af et vindue hvori hele handlingen udspilles. Black
Crypt er i stil med Dungeon Master og Eye of the Behol-

....... K
i —

BLA CK
CRYPT

Electronic Arts

Der var helt stille i de lange, snævre gange. Med et
hørtes nogle tunge fodtrin bag om hjørnet. Gruppen
standsede op og holdt våbene parat. Tre skelet-riddere
trådte med et sagte hvæs ind foran dem med hævede
økser. Magerens gyldne øjne skinnede stærkere end
flammerne fra faklen og han stirrede intenst på sine
fjender, mens han mumlede nogle, uforståelige ord.
Han hævede sine spinkle arme og en ildkugle fløj fra de
ophævede hænder og gennemborede en af skeletkri
gernes brystkasse. Barbaren svang sin kølle så hårdt
han kunne og ramte den anden skeletkrigers hoved, der
fløj tilbage, ramte væggen og knustes. For sent opdage
de han pilen, der nærmede sig ham med en gevaldig
fart og gennemborede hans skulder. Overrasket trådte
han et skridt tilbage og gjorde plads for ridderen, der
plantede sit tunge tohåndssværd i skeletkrigerens råd
ne kød, hvoraf nogle flunser raslede af da klingen ramte
ham. Uden et ord fald krigeren til jorden med en høj ras
len da skelettets brynje ramte stengulvet. Han betragte
de hurtigt krigeren; kødet var rådnet bort, men havde ef
terladt sjælens minde om kroppens billede. Engang hav-

!
i

der, hvor gangene er tredimensionelle. Til højre for oven
nævnte vindue er der en liste med nogle spells, der akti
veres blot ved at vælge (klikke på) dem. Siden Black
Crypt ikke er AD&D, kan man fra starten ikke selv be
stemme hvem og hvordan ens figur skal være. Der er
ganske enkelt en kriger, en gejstlig (cleric), en magiker og
en druide. I alt er der 28 levels, der hver især indeholder
adskillige puzzles, monstre og fælder. Desuden findes
der godt og vel 50 forskellige spells og effekter. Styre
systemet er godt, efter at man har vænnet sig til det og
volder ingen form for problemer. Monsterne er rimelig
kvikke og kan til tider være vanskelige at slå ihjel. De for
skellige puzzels er stort set logiske og egentlig er spillet
teknisk set udmærket.
Dorthe

A M IG A
Black Crypt rummer ikke lige så meget atmosfære som
f.eks. Eye of the Beholder, men bortset fra det har det ikke na
gen form for svage sider. Grafikken er detaljeret og man er ikke
et øjeblik i tvivl om noget. Som i mange andre rollespil får man
nerver på. når man flygter fra en fjende, man ikke har det rette
våben mod og hører dets fodtrin komme hastigt nærmere og
nærmere. og bliver man uheldigvis spærret inde i en gyde. sid
der man skrigende foran skærmen og affyrer den ene spell ef
ter den anden fuldt vidende om. at det alligevel ikke hjælper.
Så selv om atmosfæren ikke altid er lige høj. er det alligevel til
strækkeligt. Under spillet er der ikke særlig meget lyd på.
bortset fra nogle dødsskrig eller fodtrin, men de få der er. lever
op til kravene. Jeg ved ikke præcist hvor mange monstre der
egentlig er i alt. men der er i hvert fald mange og de er fantasi
fulde og flotte. Auto-mapping funktionen er en stor hjælp i spil
let og ved hjælp af lidt magi kan man også få et kompas frem.
Ellers indeholder manualen også en Cluebook. der kan lede
fortabte sjæle på rette vej. Konklusionen er. at Black Crypt er
et godt rollespil, der samtidigt er velegnet til begyndere på
grund af det lette styresystem og de logiske puzzles. Men øve
de krigere får også deres sag for i de mørke, faretruende la
byrinter. hvor ingen hører dig skrige (ups. det var vist mottoet
fra Aliens. Nå. det passer også her).
G rafik
85%
Lyd
77%
G am eplay 85%
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Empire

Ganske som Eye of the Beholder kommer heller ikke Black
Crypt til C-64.

Pacific Island lider da også i høj grad af samme fejl
som forgængeren - for lidt strategi og for meget ukontrol
label action. Men vil man gerne kunne fortæ lle vennerne,

Tja, det kan vel heller ikke forlanges, at alle kan finde ud

som meget action-præget. Har du set dig ond på en fjen

at man spiller mange simulationer (og helst vil komme

af, at Øst-Vest-konflikten ER slut. Og uanset om de vidste

de (eller en ven!), placerer du et sigtekorn på ham, tryk

lidt let til det), er Pacific Island da et meget sjovt indslag.

det eller ej, så har det åbenbart været så svært for Em

ker fire og ser ham brænde op. Du har flere forskellige

pire at finde på et ordenligt scenario, at de har besluttet

våben at more dig med, og også de vælges med en

at genopleve den kolde krig, for derefter at varme den be
tydeligt op. Året er 1995, stedet er Yama Yama. velkom

hurtig musestyring. Bliver det rigtig hektisk for en af dine

men 5628. del af Sovjet vs USA.

til at fylde hele skærmen.

små afdelinger, kan du hurtigt forstørre deres udsyn op

Yama Yama er en lille øgruppe, og uden nogen rigtig

Og hvori ligger så forskellen mellem Pacific Islands og

grund, er den pludselig blevet besat af russere. Din Tank

Team Yankee? Selvom de kan være svære at se, så KAN

Platoon var den, der var tæ ttest på, så det var naturligvis

det lade sig gøre.

en selvfølge at tage dertil, for at hjælpe Unde Sam med

For det første er der kommet et resourceaspekt med i

at Invadere øerne tilbage igen - selvom de aldrig var ame

handlingen. Hvor du i de sidste spil fik nye tanks før hver

rikanske.

mission, får du her en portion penge, hvis størrelse af

Har du spillet Team Yankee, så burde du vide, hvordan

hænger af din succes i de tidligere missioner. De skal

man spillede Pacific Island. Sidstnævnte er nemlig en di

bruges til at købe nye våben, nye tanks og betale de re

rekte fortsæ ttelse til mega-sællerten, og langt det meste

parationer, der helt sikkert er behov for. Endnu mere

af Pacific Island foregår på samme måde. Du har fra

presset bliver det af, at reparationerne også tager tid, og

starten kontrol over 16 tanks, delt ind i fire grupper. For

at du kan risikere at blive angrebet før alle dine våben er

at du kan holde styr på alle de små køretøjer, er

klar.

skærmen oftest delt ind i fire, hvor hver miniskærm viser

Missionerne er ikke helt så varierede som i Team Yan

udsynet fra en af de fire tanks fra en af de fire grupper.

kee, men der er flere af dem, og de gentages ikke sene

Roser er røde, violer er blå. jeg er schizofren og det er jeg

re i spillet. Du har et vist antal missioner pr. sydhavsø,

også...

men du kan selv vælge i hvilken rækkefølge, de skal ud

For at få lidt mere styr på det, kan du fremkalde et
stort kort, hvorfra du kan dirigere alle dine styrker rundt,
og ligeledes holde øje med fjendens små pilledåser. For

A M IG A
Evt. harddisk
Grafikken er praktisk talt identisk med Team Yankee's. og det er lidt skuffende: jeg troede, at spillet
skulle foregå på en samling tropeøer. Men den er
stadigvæk tydelig når den skal være det, og godt
sløret, når der er tale om kamouflerede tanks. Ly
den kan bedst beskrives som "funktionel" med ty
delig kanontorden, hvislende projektiler og motor
støj.
Pacific Island er måske den tank-simulator det er
nemmest at sæ tte sig ind i. og interfacet er da og
så brugervenligt med en omhyggelig forklaring af
din mission. Her kunne andre simulationer lære
meget. Til gengæld er det ikke Pacific Island, du fin
der frem igen om et halvt år...
Grafik
Lyd
G am eplay

82%
76%
80%

føres.
Selve 3-d kampene er blevet hurtigere, og der er inklu
deret en Fuldt Stop og zoom-funktion.

inden har du fået en meget udpenslende briefing, der

Men til trods for disse ændringer, kan Empire ikke

nøje fortæ ller dig hvad du skal gøre, hvordan og hvornår.

skjule, at Team Yankee kun er blevet ændret en smule og

Hvis du er rigtig dygtig, kan du bestille artilleristøtte på et

har fået nyt navn. Det gør måske heller ikke så meget, for

bestemt tidspunkt og et bestemt sted, hvor det vil være

Team Yankee var et godt spil, og her er nye missioner at

belejligt. Alting i Pacific Island (og Team Yankee) kan

plante sine larvefødder i. Men hvorfor kunne de dog ikke

styres med mus, og simulationen må da også betragtes

lave en missionsdiskette istedet?

♦

Christian

COMMODORE 64
Pacific Island kommer ikke til C-64

Luk øjnene og slap helt af i kroppen. Tænk
dig tilbage til Middelalderen. Kald de stolte slot
te med de vejende bannere frem for dit indre
øje, tænk på de frodige ungmøer med de lystne
blikke og på de skramlende riddere, der var for
velopdragne til at besvare tilnærmelserne. De
havde en Gud, en konge og et Fædreland at
forsvare, og så måtte lysterne vente til senere.
De fire riddere, der spiller hovedrollerne i
Vengeance of Excalibur, kommer til at vente me
get længe, før de kan skrue hjelmen af, banke
rusten af ringbrynjen og hoppe i kanen (- som
de bruger til deres bibeskæftigelse som julemænd, ikke sandt Jakob?! - Red.)
Gud er ikke død endnu, men kongen er for
hekset af en dæmon og Fædrelandet England
hærges af rotter og misvækst. Samtidig er Den
Hellige Gral, sværdet Excalibur og en masse an
dre skatte blevet stjålet af Sir Breuse, der også
bortførte hoftroldkvinden Nineve nu han var i
gang.
Ingen ved, hvor Sir Breuse gemmer sig, og
riddere rejser Europa tyndt for at finde ham. De
metalmænd, du får chancen for at give ordrer,
vælger Spanien, og spillets fire disketter anty
der, at det ikke er noget helt dårligt valg...
Vengeance of Excalibur, der er fortsættelsen
til Spirit of Excalibur, er delt op i syv selvstæn
dige kapitler med forskellige hovedmål, så risi
koen for at falde ud af handlingen er ikke særlig
stor. Computeren flytter kun de karakterer, der
hører med til det kapitel, du arbejder på at løse,
hvilket både øger overskueligheden og hastig
heden.
De fire riddere går rundt på et enormt kort,
der scroller i alle retninger og dækker hele det
nuværende Spanien og Portugal. Alle interes
sante karakterer i spillet repræsenteres af kla
re symboler, der - bogstaveligt talt - går deres
egne veje på kortet, også selv om du ikke gør
noget som helst. Få og velvalgte ikoner mulig
gør hurtige rejser rundt om i landet - samlet el
ler delt alt efter behov og ønsker. Når dine rid
dere møder andre mennesker kan de stoppe op
og få en snak, handle eller måske endda begå
et rask lille rovmord. Det kan ofte være fristen
de at klippe hovedet af en grisk spåkone, der
kræver en lille formue bare for at åbne munden,
men det er ikke godt for ridderligheden. En rid
ders “ Nobility” går ned, hvis han dræber de for
bipasserende, og hvis han bliver ved længe
nok, er han færdig med at være ridder.
Men en ridder kan godt få sin blodtørst sluk
ket; han skal bare vælge sig de rigtige ofre. Der
bliver rig mulighed for at trække sværdet, både
i duel, hvor kampstil og timing styres med

musen, og i større slag. Til sidstnævnte formål
er det glimrende at hyre nogle lejesoldater, der
uden tøven adlyder alle ordrer, bare de får de
res guld hver uge.

- Amiga: Ude i horisonten lurer fjenden...

A M IG A
(1 M B )
Evt. harddisk
Ikonerne og symbolerne er meget klare og lo
giske, og kortet scroller ubesværet og hurtigt
i alle retninger. Personer, baggrunde og huler
er flotte og detaljerede, selv om animationerne flimrer lidt af og til. Alt ledsages af ri
melige effekter og passende melodier, der ik
ke træ tter lige med det samme.
Spillet, der er en fortsættelse til Spirit of
Excalibur, er stort og underholdende med me
get vægt lagt på en interessant og varieret
handling. Styringen er let og logisk, og or
drerne udføres ganske hurtigt, hvis man altså
lige fraregner loadetiden. På harddisk er Ven
geance of Excalibur et glimrende spil, men på
diskette er det en smule for omstændeligt.
Grafik
88%
Lyd
82%
Gameplay
81%

Magi og en lang række forviklinger sørger for,
at heltene ikke kommer hjem til England fore
løbig, så der er masser af spil for pengene...
Jakob

Vengeance of Excalibur bliver ikke udgivet
til Commodore 64.

♦

GAMEPWY

Elsker du ikke bare spionfilm? Tænk en
gang at være agent med licens til at
dræbe, masser af smarte tåregassprøjten
de tandbørster og flyvende biler, vodka i

for. Det finder du forhåbentlig ud af...
Men det er mere kompliceret endnu.
Den famøse “ Masterbrain" har ikke tænkt
sig at stå i første række selv - den slags

fer, fotograferer og skyder de vagter, der vil
forhindre dig i det. Nogen gange er der en
mistænkt, der sidder ret op og ned i en
stol og venter på, at du skal arrestere
ham. Det kræver imidlertid, at du har bevi
ser nok.
Før du bryder ind, skal du vælge udstyr.
Du kan vælge en uzi, skudsikker vest, tre
typer granater, kamera, lyttere, udstyr til at
åbne pengeskabe med m.m. I virkelighe
den skal du altid vælge det samme udstyr,
da det meste er ubrugeligt.
Og finder du en besked det sted, du brød
ind, er den sidste disciplin Cryptography.
På en computerskærm skal du bryde ko
den ved forsøgsvis at erstatte A’er med
Q'er, A’er med E'er eller andet. Da det fo
regår på engelsk er det ret svært, og abso
lut ikke for dem, der ikke føler sig meget
sikre. Til gengæld er det det sjoveste i spil
let.
Det lyder måske mægtig morsomt at
skulle afsløre et kup og internationale intri
ger, men i virkeligheden er det monotomt,
langsommeligt og besværligt. De 26 mis
sioner, der er indeholdt i spillet, synes at
blive lavet ud fra et par lange lister med va
riable navne på personer og organisatio
ner. Alle er bygget op som "X kommer fra Y,
vil gøre Z, og har fået A, B, C og D til at
hjælpe sig" Har du gennemført to missio
ner, har resten ingen interesse.
Og det er synd, for Sid Meier, der især er
kendt for Railroad Tycoon, har gjort et stort
stykke arbejde for at gøre det realistisk.
Men hverken lydmæssigt, grafisk eller
gameplay-mæssigt formår Covert Action at
hæve sig over gennemsnittet.
Måske er det bare ikke så sjovt at være
agent?
Christian

Am iga: Selv en hemmelig agent har brug for at sidde ned.

stride strømme og naturligvis en samling
langbenede, russiske KGB-skønheder...
Men hvis du tror, at Covert Action indehol
der bare to af ovenstående fornøjelser, ta
ger du grueligt fejl. Her hedder agenten
Max Remmington, har en almindelig pistol,
må bruge rutefly som alle andre, drikker
postevand og bruger sin tid i sengen på at
bryde koder...
Du vælger selv om “ Max” skal stå for
Maximillan eller Maxine, og så går du el
lers igang. Din boss giver dig et par spor at
gå efter, fortæller dig at det er af største
betydning at du løser mysteriet, og sender
dig så hen til CIA, der forhåbentlig kan
hjælpe dig lidt mere.
Nu er international spionage jo ikke lige
frem nogen børneleg. I Covert Action er 26
terror- og spionageorganisationer medta
get, og på længere sigt skal du sætte le
deren fra hver af de 26 organisationer bag
tremmer. Hver “ Masterbrain” deltager i et
komplot mod verdensfreden, men du ved
ikke hvem det er, hvad han vil, eller hvor-

har han folk til, og det er ikke umuligt, at
han har hjælpere fra MI5, Mossad og Stassi. I starten må du nøjes med at hapse
kurrerer og andre agenter, og så håbe på,
at de fører dig til en større fisk.
Og hvordan er en agents dagligdag så?
Kedelig! I Covert Action er der fire se
kvenser, der afspejler forskellige måder at
få oplysninger på.
Den absolut værste er Car Chase, hvor
du på et oversigtskort drøner rundt efter
en mistænksom person. Fanger du ham,
kan du forhøre ham.
Er du mindre direkte, er der altid mulig
hed for at aflytte telefoner. Som i en slags
puslespil skal du bytte rundt på diverse
chips for selv at fange alle de indgående
og udgående samtaler. Virker sjældent.
For de mere aggresive er der mulighed
for at bryde ind i huse, ambassader og ho
vedkvarterer, for tage et par billeder af nog
le kartoteksskabe. Langsomt sniger du dig
rundt gennem rummene i huset, anbringer
små lyttere, åbner og lukker skabe og skuf

A M IG A

( 1 m e g .)
Evt. harddiskGrafikken er lige så monotom
som spillet - og næsten lige så monokrom.
Det er små grimme figurer, langsommelige
still-screens, og ensformigheden, der danner
det grafiske indtryk.
Lyden er umådelig sparsom, med en over
raskende god intro-melodi men derudover
kun få effekter og ingen musik i spillet.
Hvor er det synd! Det kunne have været så
godt, men er nu bare kedeligt. Du skal være
mere end almindelig bidt af komplicerede in
triger og John Le-Carre-romaner, før dette spil
kan have nogen interesse.
Grafik
67%
Lyd
69%
Gameplay
73%
OVERALL
70%

COMMODORE 64
Microprose har ingen planer om en C-64version.

GAMEPUY

A M IG A
(1 M B )
Evt. harddisk
Grafikken er simpel, men det betyder ik
ke nødvendigvis, at det er let at se, hvad
der sker. Køretøjerne er så gnidrede, at det
er lidt af en gætteleg, hvis man vil finde ud
af i hvilken retning kanonløbet peger. Højt
talerne kommer ikke med andet end kedeli
ge eksplosioner, og jeg savnede nogle flere
effekter.
Ideen med Fireteam 2200 er god, men
styresystemet er sløvt og forvirrende, og
der er for mange dræbende ventetider. Det
kunne have været godt, men nej... Kun me
get tålmodige og puritanske spillere bliver
vilde med Fireteam 2200.
Grafik
39%
Lyd
29%
Gameplay
54%

Oh, at være en lejesoldat! Ikke bare en
snottet Brian, der dræber i Jugoslavien
for 800 kr. om måneden og selv betaler
sin ammunition. Hellere en selvsikker
dræber, der ryger cigaretter uden filter,
har sin egen kampvogn og snakker i walkie med gutterne længere nede af ve
jen, når han ikke har nogen at fyre kano
nen af mod.
En rigtig lejesoldat arbejder på ak
kord. Som dem i Fireteam 2200.
Kamppladsen er flyttet til fjerne pla
neter, og uret er stillet frem til år 2200,
men branchen er stadig den samme,
selv om våbnene slår lidt hårdere. Som
kommandør for op til 16 kampvogne,
helikoptere og infanterienheder skulle
der være rig mulighed for at score kas
sen og flirte lidt med døden.
Manualen lover direkte kontrol med
ens egen kampvogn og indirekte kontrol
med de andres. Foruden tre begyn
derscenarier indeholder Fireteam 2200
13 træfninger, der tilsammen danner
noget, forfatterne kalder Akillios-kampagnen. Træfningerne kan spilles i vil
kårlig rækkefølge med allerede define
rede hærstyrker, men det er meningen
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at den ihærdige spiller skal sam
mensætte sin helt egen dræberbande
og tackle det hele fra ende til anden med både medaljer, forfremmelser og
blodpenge.
Kamphandlingerne udspilles på et
oversigtskort med symboler for skove,
veje, minefelter, soldater og hvad du el
lers måtte løbe ind i. “ Løbe ind i” er et
meget dækkende udtryk, for du ser ikke
andet af oversigtskortet end det land
skab, du fysisk kan se fra din nuværen
de position. Fjendens placering er
ukendt fra starten, og der kan let lure fi
re lette kampvogne bag træerne 100
meter fremme, klar til et larmende bag
hold.
I sådan en situation er det heldigt, at
de fleste køretøjer i Fireteam 2200 er
pansret med flere lag keramiske plader.
På en skematisk oversigtstegning kan
man hygge sig med at betragte træf
fernes effekt på panseret, der efter
hånden bliver skudt helt i smadder. Når
der er ved at være “ hul igennem” i højre
side og motoren er truet, kan du i bog
staveligste forstand “vende den anden
kind til", altimens du selv skyder videre
med
dine
tre
v å b e n s y s te m e r.
Du skal bare væl
D, TERMIHATOR" RECON TRHK
E,"MAC0 KID" HTTRCK COPTER
ge et mål og tryk
F,”BURHIN' VERN" HTTRCK COPTER
ke på knappen, så
går alt af sig selv.
Et
tilbagetog
kan dækkes af en
veltimet
røggra
nat, og fjendens
tanks kan scan
nes
elektronisk,
så du får et
præcist billede af,
hvordan det går
med deres panser.
Jeg kunne næs
m nn ra [ M S B
ten lugte krudt
HEEøa ■ i f l i f l
røgen
og
det
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forvredne metal,

- Amiga: Fireteam er grafisk uimponerende...

COMMODORE 64
Nix.

da jeg stak disketten i drevet med en lyd
som når man lader et håndvåben.
Et grimt billede holdt i rødt og sort hev
mig tilbage til 1992. I højttalerne blev
en tam eksplosion gentaget igen og
igen, indtil jeg hamrede mellemrums
tangenten i bund. Skær-men gik i sort,
og mens diskettestationen kværnede,
voksede mine bange anelser. De blev til
dels bekræftet af en afpillet menu med
fire punkter og en musepil i meget slidt
design...
Her bagefter kan jeg slå fast, at ide
erne i Fireteam 2200 ikke fejler noget.
Det er bare ærgerligt, at spillet øjensyn
ligt er designet længe før brugervenlig
heden blev opfundet. Og maskinkoden.
Nærgående tanks er ikke din eneste
fjende under træfningerne. Du skal og
så kæmpe med små, gnidrede enheder
og en lang række omstændelige tastakurkommandoer. Musen kan du godt
stille i garage, for den skal ikke bruges
til noget, når slaget først går i gang.
Søvnen er snigende tæ t på, når du
kører lange patruljer og til fulde må lide
under opdateringens træghed.
Og hvis du synes, at opdateringen er
langsom fra starten, så vent bare til de
første 4-5 fjendtlige tanks myldrer ind
på banen...
Jakob

GflMEPLÅY UPDATE!

Siden, der fo rts lie r dig om faldgruber og guldg uber inden for køb af b illig e spil.
Der er faktisk ikke engang en software-autofire, så
forbered dig på ømme tommelfingre.
Naturligvis virker Denaris gammeldags, specielt
mmenlignet med R-Type II og det uforlignelige
Pfoject-X. Men hvis du er meget vild med genren
og ikke har råd til de andre to, så kunne du da
overveje Denaris.
OVERALL 7 5 %
E N E G A D E - Am iga
Squad

S R E L IB O U N D - A m iga
Sizzle rs

En stor fordel ved at være spilredaktør er, at
man helt selv bestemmer, hvilke jokes der skal la
ves om ens person! Så når Spellbound har et par
dværge i hovedrollerne, kan jeg ånde lettet op - in
gen laver vittigheder med min størrelse!
Gennem otte områder skal Sortice og hans bror

den tid til.
Alligevel virker det ikke så overbevisende, som
man kunne have håbet på. Nok er der plasmabom
ber, smartbombs, ekstra laser-fittelifut, 16 for
skellige aliens, forcefields o.s.v.
Men ideen bag Defender var meget enkel, og al
le de forskellige ekstrating virker malplacerede og
falder uden for spillets simple ånd. Det skulle
være muligt at gøre spillet lidt mere flydende, hvis
der da overhovedet er basis for at lave en ny Defender-klon i 1992.
OVERALL 6 2 %

Ouch! Ka-Pow! Slam! Boff!
Det var lydsiden fra Renegade, der på forunderlig
vis formåede at være et af de bedste beat’em-ups
på sin tid. Nu har jeg aldrig brudt mig særlig meget
om genren, men oprindeligt fik jeg da et par timer
til at gå med Renegade på min gamle C-64.
Til gengæld udmærker amigaversionen sig ved
at være en elendig konvertering med hakkende
grafik, latterlige sprites og alt for få bevægelser,
ingen sjove ekstravåben og for grimme megaskurke. Nostalgi er måske en god ting, men ikke
hvis man skal betale for det! Derfor bør du istedet
bare nøjes med at tænke tilbage på de gamle da
ge og glæde dig over, at de er forbi. For grafikken
ser sådan ud:
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Gameplayet har følgende udseende

00000000000000
og karakteren er klar:
OVERALL 2 5 %

F-16 C O M B A T P IL O T - A m iga
Aetion 16

Cerorapp kæmpe sig vej, for i sidste ende at redde
Poinat (hvem det så end er), og det er der faktisk
kommet et sjovt lille spil ud af.
Spillet foregår på bedste platformvis, og hand
lingen tager de to lavstammede fyre gennem slot
te, skove, sumpe, Goblin-kongens land, De fortab
te sjæles ø og faktisk helt frem til helvedes for
post. Little men with a bigjob to do...
Uheldigvis er de ikke alene...rundt om dem farer
fjender ud og ind, og de to skal på bedste vis ned
kæmpe dem. De har muligheden for at kaste med
eksplosive sten, men undervejs kan de samle ek
stra magi op, der giver dem mulighed for at lave
ildvægge og vinger, velegnet til søndagsflyveture.
Forsøger man at aktivere nogen af effekterne uden
den nødvendige magi-kraft, kan det gå helt galt...
Ellers er spillet en evig søgen efter nøgler, der
kan åbne de kister, der giver de effekter, der kan
bringe jer videre. Der er et par problemer med
styringen, der er ret besværlig, men spillet er sj
ovt, og til en billig penge kan man godt vride lidt sj
ov ud af det.
OVERALL 8 0 %
A N A R C H Y - Am iga
Sizzle rs

Kan du huske Defender? Det gamle, gamle spil,
hvor du i rollen som ensom rumkaptajn skal redde
dine folk fra den sikre død. De befinder sig på en
planets overflade, og i luften svæver en mængde
aliens, der hellere end gerne vil have fat i dem, for
derefter at udvikle sig til mega-aliens, der som var
det den letteste sag i verden knuser dit rumskib.
Anarchy er en udvidet udgave af Defender, hvor
især en meget høj hastighed og en mængde ek
straudstyr skal afspejle, at Defender hører en an

Af en eller anden grund er simulatorer, baseret
på moderne jagerfly, meget populære. Jeg mener,
hvorfor er det så morsomt at sidde 30 km fra et
fjendtligt fly, trykke på et par knapper, og få at vide
af computeren, at det fly, du ikke kunne se andre
steder end din radar, er historie? I en periode var
det meget populært, og F-16 Combat Pilot, oprin
delig udgivet af Digital Integration, står for mange
som det mest nøjagtige af de talrige spil, der er
bygget over det populære kampfly.
Personligt må jeg tilstå, at jeg foretrækker Falcon, men Combat Pilot er afgjort imponerende og
usvigeligt nøjagtigt. For de rigtige freaks af genren
er der utallige radar-modes, et uendeligt antal mis
siler og et keyboard, der ikke har en eneste ube
nyttet tast tilbage.
Det er både godt og skidt. Man kan ikke beskyl
de Combat Pilot for at være unøjagtigt eller action
præget, og det er heller ikke et spil, man “ sådan li
ge" får taget om. Til gengæld er den målgruppe,
det appelerer til nok begrænset - selvom den er
blevet større af den lave pris.

O P E R A T IO N T H U N D E R B O L T - Am iga
H it Squad

Det er meget sjældent, at fortsættelsen til et hit
selv bliver et hit. Men det skete for Operation
Thunderbolt (efterfølgeren til Operation Wolf), og
fuldt fortjent. Der er næppe nogen, der vil beskyl
de det hurtige gameplay som udfordrende for de
små grå, men action mangler der ikke.
Du styrer et sigtekorn rundt på skærmen, sky-

O VERALL 8 2 %
D E N A R IS - Am iga
Rainbow A rts

Der er faktisk en sjov historie bag dette vandretscrollende shoot’em-up. Da det oprindelig blev
udgivet, var det under navnet Katakis, men proble
met var bare, at det lignede Activisions R-Type så
meget, at programmørerne bag sidstnævnte brok
kede sig temmelig kraftigt: man havde købt en me
get dyr licens, og var bange for at Katakis skulle
overskygge den.Så Katakis blev fjernet fra hyl
derne og efter at være ændret en meget lille smu
le, blev det omdøbt Denaris og sendt ud igen.
Denaris følger fuldstændig forskriften for den
slags spil. Du kan samle ekstra udstyr op, skal
undgå fjenderne og smadre de store end-of-the-level-monsters. Men meget mere er der heller ikke.

der efter alt, hvad der bevæger sig. Fjenderne er
nogle fæle arabere, der kommer fra alle sider, til ti
der i forskellige køretøjer, til tider til fods, men al
tid bevæbnet med russiske våben. For at kunne la
ve endnu større huller kan du undervejs samle ekstra-våben op, ekstra energi m.m.
Der er mulighed for at spille to, så har du ikke
råd til at smide den ene femmer efter den anden
ind i møntindkastet på Terminator-2-arcademaskinen, så kunne der være god træning at hente i
Operation Thunderbolt
O VERALL 7 6 %
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Tegn abonnement
og V IN D ialt for
kr. 14.500,-!

IMår du betaler dit helårs-abonnement til tiden,
deltager du måned for måned i
;o i
“Det Nye COMputers”
fantastiske præmie
udtrækning 11 gange om året!
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du kuponen fo rn e d en . Så sen d er vi e t
g iro k o rt.
B e s tille r du e t h e lå rs a b o n n e m e n t, d e lta 
g e r du a u to m a tis k i vo res m ånedlige
p ræ m ie -u d træ k n in g , n å r g iro k o rte t e r
b levet b e ta lt.

* 1 . p ræ m ie
kr. 5 . 0 0 0 , * 2 . p ræ m ie
kr. 1 . 0 0 0 , * 3 . p ræ m ie
kr. 1 . 0 0 0 , * P lus 5 0 e k s e m p la re r a f den p o p u læ re
“Top S e c r e t”-bog, væ rd i kr. 1 4 8 , 5 0 pr.
stk.
(K o n ta n tp ræ m ie rn e u d s te d e s som e t
g a v e k o rt til een a f “D e t N ye C O M p u te rs
a n n o n cø rer, e fte r e g e t valg)
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H VE R M Å N E D t r æ k k e r vi lod om:

Ia lt 5 3 g a v e r - H VE R m åned!
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Som h a lv å rs a b o n n e n t d e lta g e r du IKKE i
p ræ m ie-u d træ k n in g en

*T E G N h e lå rs -a b o n n e m e n t på “D e t N ye
C O M p u te r”, og d elta g a u to m a tis k i
p ræ m ie u d træ k n in g e n ,
hvor
der
er
p ræ m ie r fo r kr. 1 4 . 5 0 0 , * F O R N Y dit h e lå rs a b o n n e m e n t TIL
T ID E N , og d elta g a u to m a tis k i p ræ m ie u d træ kn in g en , hvor d e r e r p ræ m ie r fo r
kr. 1 4 . 5 0 0 , -
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S åd an g ø r du: (N ye a b o n n e n te r)
Vil du te g n e e t a b o n n e m e n t, in d se n d er
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S åd an g ø r du: (n u v æ re n d e a b o n n en ter)
B etal d it h e lå rs -a b o n n e m e n t TIL T ID E N
(dvs. ved 1 . opkræ vning) - og du d e lta g e r
a u to m a tis k i den fa n ta s tis k e u d træ k 
ning.

4A
D it a b o n n e m e n ts n u m m e r e r d it konkurre n ce -n u m m e r. P ræ m ie rn e u d træ kk es
den s id ste h verd ag i m ån ed en , og du delta g e r m ån ed fo r m ån ed i “D e t N ye C O M p u te rs ” fa n ta s tis k e p ræ m ie-u d træ k n in g
1 1 gan g e om å re t!
V in d e rn e f å r d ire k te besked, og navnene
o ffe n tlig g ø re s to m å n e d e r e fte r i “D e t
N ye C O M p u te r”.

til nye a b o n n e n t e r

Klip denne kupon, udfyld og send den
til:
Forlaget A u d io A/S#
St. Kongensgade 72,1264 København K
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JA TAK!
□ Jeg vil gerne være ny abonnent
Send venligst girokort snarest!
□ Jeg har 1/2-års-abonnement i
forvejen, men vil gerne overgå til
et helårsabonnement (og deltage i
Jeres månedlige præmie-udtræk
ning).
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Adresse:
Postnr./By:
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Abonnementsnummer:
OBS! Tidligere abonnements-tilbud
såsom gratis spil osv. bortfalder
med ovenstående tilbud.
r n

\

VRED
UNG M Ajeres
N D ellers udmærkede blad. Fordetførste
Jegharetparklagertil
er jeg lige blevet nybagt helårs-abonnent (Ja, det er da også for
færdeligt! - Red.) bl.a. fordi i reklamerer med et gratis spil, og for
at spare penge, da jeg alligevel køber bladet hver måned. Nåh,
men jeg modtog girokortet, så jeg kunne indbetale pengene, og
det var da også godt nok. Jeg kiggede lidt på girokortet, og vender
det tilfældigvis om, og hvad ser jeg? Dybt skuffet læste jeg: "Vi
kan desværre kun tilbyde spillet Labyrint.” Det burde I have skre
vet i jeres annonce. Jeg gik glad og ventede på at modtage et acti
onspil eller endnu bedre et adventure-spil og så kunne jeg kun få
Labyrint. Dyb skuffelse. For det andet har jeg også skrevet ind til
Secret Service. Det omhandlede et tip til Super Cars II. Men nej,
heller ikke det kunne I gøre ordentligt. Jeg skrev udtrykkeligt, at
der skulle stå store bogstaver der hvor jeg skrev store bogstaver.
Når I så ikke gør det, og jeg tilmed ser at mit tip er kommet i bla
det, bliver jeg lidt underlig i hovedet. (Ja, det er heller ikke rart Red.) Tippet lød udtrykkeligt, at der skulle stå "Wonderland” ved
player 1 og "The Seer” ved player2. Hermed erfejlen rettet fra min
side, så nu er det bare op til jer.
Morten Vinther, Løsning
Undskyld hr. Vinther, je g er virke lig ked af det. I reklamen skrev
vi ganske rig tig t, a t du ville modtage e t spil. I den periode du
referer til, var vi løbet tø r for de andre, engelske spil, så vi m åt
te øse ud a f Labyrint, som vi jo har rettighederne til. Jeg er ked
af, a t d e t ikke fa ld t i din smag, men vi har ik k e løbet fra noget
løfte. Da der har væ ret flere problemer med de spil, vi har sendt
ud (ik k e alle har væ ret lige gode!), så deltager man nu i en kon
kurrence om mange penge. Med hensyn t il d it tip kan je g kun
sige, a t det er den slags små fe jl, der kan ske. Tusind ta k fordi
du gjorde opmærksom på det.

4

CDTV - V IKKE!

t

Jeg går og overvejer at sælge min A-500 og købe en
CDTV istedet. Derfor har jeg følgende spørgsmål,
som der sikkert er mange andre, som går rundt med.
Kan jeg, hvis jeg køber et ekstra diskdrev, bruge
alle mine gamle spil stadigvæk? Kan jeg købe et løst
tastatur og dermed blive 100% amiga-kompatibel
(med tekstbehandling, programmering, DTP m.m)?
Hvilke problemer får jeg iøvrigt? Hvis jeg køber det
kommende CDTV-drev til min A-500, bliver den så
100% CDTV-kompatibel?
Rikke Schødt, Viby
Dine sp ø rg sm ål e r m eg et ty p isk e , og d et e r r a r t a t
h a v e dem sam led e. I p rin cip p et k a n du købe e t
e k s tra d re v til din CDTV, og så spille de gam le spil.
M en d er e r fle re p ro b lem er! F o r d et fø rs te m an g le r
du s å e t jo y s tic k , d e r e r in fra rø d t og købes d y r t! Og
selv o m CDTV k o m m er m ed 1 m eg ., k an den ikke
u d v id es, h v is du sk u lle h a v e ly s t til d et. Og n a tu rlig 
v is k a n du ik k e sp ille de spil, d er k r æ v e r ta s ta tu r .
S ådan e t k an nu k øbes, og m ed a lt d it in fra rø d e
e k s tra u d s ty r, sk u lle du nu ku n ne k ø re som p å en
n o rm a l am ig a. D er e r de n o rm ale u d gan ge p å din
CDTV, s å du k a n tils lu tte p rin te r, m en f å r du b ru g f o r
en rig tig m u s, sk a l den o gså købes. Så d e rfo r: h a r du
en A-SOO, k a n d et b ed st b etale sig a t købe e t A -S 7 0 d re v , d er g iv e r dig n æ ste n alle m u lig h ed ern e, som
CDTV’en h ar. M en een tin g m is te r du: Der k an ikke
sp illes CD’e re p å d en! CD TV -teknologien e r im p on e
ren d e (h v is den f å r opbakningen f r a s o ftw a r e fir
m a e r n e !), s å dine o v e rv e je ls e r om a t a n sk a ffe dig
en, e r r e t fo rn u ftig e . Og h vilk e p ro b lem er du e lle rs
f å r ? Det v il k u n liv e t v is e ...
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M A I
Ved Christian Sparrevohn
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ET PAR SPØRGSMÅL.««
Jeg vil først takke jer for et super-ekstremt-mega-fedt blad. Bliv ved
med det (det samme kunne jeg sige til dig - Red.), da jeg ikke er så
god til at skrive brev, går jeg direkte til spørgsmålene.
1) Jeg er en ulykkelig ejer af en piratkopi af Defender of the
Crown, der hele tiden går i koks, når jeg laver turnering. Så er det
muligt, at jeg kan få det i spilpræmie?
2) Hvad med at oprette en brevkasse, som læserne kan skrive
ind til og få svar på spørgsmål, der handler om spil (løsninger)
3) Da jeg lige har fået en amiga 500 med ram-udvidelse tænkte
jeg på, om I kunne hjælpe mig med at finde nogen gode spil.
4) Findes disse spil til Amiga: Blod Bros og Rabio Lepus. Hvis ja,
er værd at spille?
5) Hvilke/hvor mange Lemmings-spil er der lavet? Jeg har Lem
mings, Christmas Lemmings og Oh no! More Lemmings.
6) Er det ok at sende ind til både Mailbox, Secret Service og Det
Vittige Hjørne i samme kuvert?7) Hvilke breve bliver sat i bladet
(hvad skal brevet indeholde?) om hvem sorterer?
Den ulykkelige, Middie o f Nowhere
D a je g ik k e er så god til a t skrive blad, går je g d ire kte t il svarene:
1) Som så mange andre tro r du, a t man vinder en spilpræ mie, når
bare brevet bliver try k t. Sådan er det ik k e ! Og hvis det er, sender
vi kun vores anmelderkopier ud - der er ingen valgm ulighed! Så
vedbliv med a t være ulykkelig...
2) Der er desværre ik k e plads til en hel brevkasse, og vi kan ikke
besvare spørgsmålene her. Men hvis I beder om tip s til e t speci
e lt spil, skal je g forsøge a t lis te dem ind i S ecret Service.
3 ) Læs bladet!
4) Jeg har aldrig hø rt om dem - så de er s ik k e rt ikke værd a t spil
le!
5) Du har dem alle.
6) Jeps - som morgennisserne er vi kun glade fo r porto!
7) D et er m ig der sorterer, og det er de bedste breve, der ender i
bladet. De skal have relevans for alle - dvs. sp e cifikke spørgsmål
om d e tte eller hint kom m er ikke ikke i. De skal også helst være
velskrevne og må gerne indeholde gode synspunkter, ko n stru ktiv
k ritik , k o n stru ktiv ros, spændende spørgsmål, gode råd t il andre
o.lign. Så kan man m åske - MÅSKE vinde en spilpræ mie.

t

DNC-EN REKLAMETRYKSAG?

Jeg springer rosen over og går direkte til sagen. En meget
alvorlig sag er, at dette blad meget snart bliver et stort elen
digt reklamekatalog, fyldt til randen med fejl og andet skand
aløst (undskyld mine udtryk) (Helt OK - Red.). Vi kan jo star
te med selve indholdet: I nr. 3 bragte I en artikel om Commodores lager i Langbortistan (Viby- Red.) Sikke dogjegjublede, jeg havde jo altid ønsket mig at komme ud og se, hvor
dan man stabler kasser i baglokalet (!?). "Så var der vel en
anden, lidt mere uinteressant artikel” , tænkte jeg. Og jo!
Ganske rigtigt..."Lav selv video med Amiga!” Men dette var
vist kun en rigmandsbeskæftigelse. Der stod nemlig til sidst
(som sædvanlig) at man for at lave denne videoproduktion
“bare lige” skulle købe en video, et videokamera, mixerpult,
Philips Tv-tuner o.s.v. Det hele kom hurtigt til at løbe op i 40
- 50.000. Det eneste jeg sætter pris på (foruden Gallery,
som jo desværre tit udgår), er Mailbox, som jo er læsernes
brevkasse inden for en vis grænse. I nr. 3 kappede I et læs
erbrev midt over. Til sidst var der så allede små stave- og kor
rekturfejl, som bombarderede brevets stilrene image. Enten
sætter I ikke dette i bladet, eller også skriver I som svar, at
alt hvad jeg har skrevet er noget juks, men een ting er sik
kert, og det er, at I er seje hvis I sætter mit læserbrev i bla
det.
Rune Degett, Århus N

Brevkassen er tilbage med endnu
en samling spørgsm ål, svar og
indlæg*

LBOX
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BOYKOT A-500!

f
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I nr. 4-92 mente Jesper Urup (i læserbrevet "The sound of A-3000") åben
bart ikke, at såkaldte almindelige brugere har noget at bruge de hurtige
maskiner til (her tænkes på A-3000 eller A-2000 med acc.kort). Det er jeg
meget uenig i. Det er rigtigt at den ekstra hastighed ikke udnyttes i ret
mange spil, især ikke når spillene udelukkende anvender bitmap-grafik.
Men i den seneste tid er der kommet flere og flere spil, der anvender vek
tor-grafik. Disse spil kan i høj grad have brug for den ekstra hastighed for
at få grafikken til at flyde ordentligt. Desværre er der kun enkelte af dem.
der virker med acc.kort (bl.a. lndy-500 og A-10 Tankkiller). Når den ekstra
hastighed har så stor betydning i den slags spil, hvorfor programmeres de
så ikke, så de udnytter en evt. 68030-processor? Personligt tror jeg det
skyldes, at de fleste amigaer"kun" haren68000-processor, hvorfor soft
ware-husene satser på disse maskiner. Commodore står derfor i lidt af et
dilemma: Skal de satse på 68030 eller den forældede 68000? Hvis de
satser på sidstnævnte, vil softwarehusene ikke blive tvunget til at udnyt
te en evt. 68030. Sker dette, vil der ikke være nogen grund til at købe A3000 eller acc.kort. Hvis ingen køber disse maskiner vil hele det "ser
iøse" grundlag falde bort (til fordel for Macintosh) og Commodore vil være
tilbage i rolle som "spillemaskineproducent". Det korte af det lange er
altså: Commodore! Sats på de hurtige maskiner og drop alt det pjat med
A-500 i forskellige nuancer. Det holder ikke i det lange løb.
Derfor: Boykot A-500 eller A-500+, ellers forstår Commodore det ikke!
Lars Nielsen, Ribe
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EKSTRA UNDERVISNING - TIL HVEM?
I burde faktisk tage ekstra-undervisning i matematik. I er
simpelthen umulige til at regne! Når I regner en Overallkarakter ud på et spil, burde det være gennemsnittet - ik’?
(Øh, næh - Red.) Et par eksempler
DNC nr. 2, 1992, Battie Isle
Grafik
80%
Lyd
74%
Gameplay
93%
OVERALL
92%
DNC nr. 1, 1992, Rise of the Dragon
Grafik
93%
Lyd
84%
Gameplay
20%
OVERALL
32%
RS. VUC (Voksen-uddannelse-centeret) kører nogle kur
ser for matematik-hæmmede personer. Føteks, Bilka, Net
to m.m. har nogle billige regnemaskiner - I burde købe
nogen af dem!

Jeg kommer til at tænke på Erasmus Montanus af Holberg. Han gør men
nesker til sten ved at forklare, at stenen kan ikke flyve, mennesker kan
ikke flyve, ergo er mennesker = sten! Det virker som om, du argumen
terer på samme måde! Du argumenterer nemlig ud fra spil, der ikke
udnytter hastigheden - og samtidig snakker du om, at Commodore på
den måde bliver tvunget til at gå væk fra de seriøse computere! Jamen,
A-3000 og A-2000 er IKKE computere, der er lavet til spil. De skal bru
ges til erhverv, såsom DTP, tekstbehandling, CAD, der kræver store
maskiner. Jeg vil give dig ret i, at hurtig vektorgrafik er en fryd, men fore
stil dig, hvis Kick Off li eller Project-X kunne køre eksta hastighed! Det
ville ikke kunne bruges. Du vil opdage, at mange skak- og strategispil
bruger den ekstra hastighed, når computeren skal udføre sit træk. Her
har det sin berettigelse. Under alle omstændigheder er det ikke Com
modore, men software-producenterne, der begår fejlen, hvis spillene
ikke udnytter den ekstra hastighed. Og du kan være sikker på, at amigaspil vil satse på den “ langsomme" processor. Den er hurtig nok til de fle
ste action-spil. Hvis du vil have spil, der udnytter den hurtige hastighed,
burde du købe PC-spil...

Jørgen Hansen, Vejle

T u sin d ta k fo r d it rø re n d e tilb u d. T il gengæ ld fo r din
o p ly sn in g v il je g fo rtæ lle dig e n lille tin g . Det e r DIG, d e r
h a r p å s tå e t, a t O V E R A L L -k arak teren v a r e t g en n em sn it.
V ores O V ERA LL e r en k a r a k te r i sig se lv , en konklusion
d e r fo rk la re r, h v a d h e lh e d sin d try k k e t er. I B a ttie Isleek sem p let e r d e r f .ek s. f a n ta s tis k g am ep lay , m en en r in 
ge lyd . A llig evel b ed øm te Ja k o b , a t d et ik k e t r a k s å m eg et
ned - O VERALL 9 2 % I m in an m eld else a f R ise of th e D ra
gon in d rø m m e r je g , a t je g m å sk e v a r lid t h å rd . M en sp il
le t fy ld e r 1 0 d is k e tte r, og d e rfo r træ k k e s d er g ev ald igt
n ed i g am ep lay - og s e lv e n fo rm id ab el ly d og g ra fik k a n
ikk e h iv e d e t tilstræ k h æ ^ ^ o p .
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"Hej C hristian M artensen. Her har vi endnu en af dem, der
tro r a t han kan få os til a t try k k e brevet, ved a t sige, at vi
ikke tør. Hvis vi havde try k t det ville je g have svaret, a t vi
fa k tis k er et af de blade i Europa med FÆRREST reklam er!
Desværre. Reklamer er nem lig i sig selv inform ation, og til
lader os a t sæ tte ENDNU flere sider re d a ktio n e lt s to f i bla
det - annoncørerne betaler jo. Ganske v is t er Commodoreartikle rn e heller ikke mine yndlingssider, men de opstår
som re su lta t af e t m assivt læ serbombardement. Fælles
nævneren fo r alle com puterne i d e tte blad er jo netop, at
det er Commodore, der producerer dem. Så hvem er Commodore? Til hans video-artikel ville je g have svaret, a t der
også skal være plads til a t drømme lid t, og t il a t vise, at
Amigaen er en alsidig computer. Desuden er der også man
ge, der har både video, videokam era og tv-tuner, og så er
det pludselig ikke så mange penge. Læserbrevet, der for
svandt, har vi jo skrevet om, men det har han åbenbart ikke
læ st. Stavefejlene er svære at undgå, men vi har sat endnu
e t korrektur-led ind. Jeg ville nok også have fo rta lt ham, at
Gallery kun er med, hvis der er k v a lite tsb ille d e r fra læserne
- de vil næppe se de tegninger, vi laver ved telefonen. Det er
synd, a t det ikke bliver try k t, for så havde han få e t en spil
præmie. Nu er der vel ikke nogen, der try k k e r d e t!? ”

i

TIP
Her erOG
et parVIND!!!
tips til amiga-ejerne i det ganske, danske land. Istedet
for at købe en Tv-tuner til din monitor, så køb en video, da du kan
benytte dens tunerdel. Forbind video og monitor med et Scart-kabel
(Euro-connector) og tryk på Status RGB-knappen (helt til venstre, set
bagfra på Phillips CM8833). Nu skal du bare sætte antennestikket i
videoen, indstille den og voila! du har et flot tv-billede! Videoen kan
naturligvis også bruges til afspilning og optagelse.
Her er et tip til alle med en MPS 1230-printer: Pil farvekasetten op.
Skil den ad og pas på at farvebåndet ikke vælter op. Tag så at flytte
hele farvebåndet omkring sværterullen, saml kasetten og monter
den igen. Du har nu fået et meget pænere udskrift (i hvert fald mør
kere, som ser godt ud med DTP). Det er muligt, at farvebåndstricket
virker med andre printere med et lignende system, men jeg kender
kun til MPS'eren.
Martin Jespersen, Næstved
Tak til M a rtin , der har skrevet brevet i DTP - og det er rig tig flo t. Som
ta k er der en spilpræ m ie på vej t i l Næstved. M a rtin havde også ved
la g t en tegning, men dem kan vi desværre ik k e try k k e i bladet, da
de fylder fo r m eget. Det samme gæ lder også alle dem, der har te g 
n e t k o rt til diverse spil - og her tæ n ke r je g især på Alex, der har
skre ve t og te g n e t en kom plet løsning t il Elf. Redaktionen beklager.
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CARTRIDGE-CRACKER
Dette brev indeholder stor kritik af DNC, sa9Christian, læg hellere Søren og Jakob i
seng. Jeg vil gerne beklage mig over jeres spilanmeldelser. Når I anmelder spil, og
skal fortælle, at det som sædvanligt ikke kommer til C-64, så skulle I FAN......under
søge det noget bedre, før I pladrer det ud til os læsere, der regner med, hvad I siger.
Jeg vil gerne give nogen eksempler på spil, I har sagt ikke kommer til C-64:
Shadow of the Beast
Hugo
Battie Command
Navy Seals
‘Nam
De er alle på disk, hvor I skriver, at de kun findes på modul. Og jeg kan bevise det,
m.m.
da jeg selv har dem. Jeg vil dog lige sige, at det er piratkopier jeg har (Ha! Ha! Ha!),
men jeg ved at de også findes på originale disk-spil. Hvad har I så at sige til jeres for
svar. (PS! Jeg vil lige sige, at vi ikke selv cracker spillene, men bare sørger for at spre
de dem og tjene fedt på det.)
Mutant Magic
Ja, hvad har DU a t sige t il d it forsvar! Først siger du, a t vi har påstået, a t spillene
ik k e kom m er til C-64. D erefter siger du, a t vi har påstået, a t de kom på MODUL!
M odulerne
er maigt spillene
bekendter
til kom
C-64.
Hvis du ved,
m et på originale disks, så ved du mere end mig.
Nogle a f de ovennævnte er ganske rig tig t blevet udgivet SENERE på dis k e tte , men
f.e ks. Shadow o f th e B east er IKKE kom m et på d is k e tte . Nogle crackere har åben
b a rt form ået a t lægge det over på d is k e tte - den slags tin g er desværre m uligt. Og
hvad betyder det, a t du ikke selv cracker? Det du gør, er næ sten mere u lovligt! Uden
a t lyde hellig er den store mængde kopier netop årsagen til, a t der ik k e længere
udgives så mange spil t il denne fede com puter...hvilket skulle svare dem, der spør
ger, hvorfor vi så sjæ ldent skriver om C-64. Der ER ingen spil a t anmelde!

HELLO
IC?! tage at genansætte vores alle sammens troldmand Bigby. Jeg sav
Jeg synes I skulle
ner virkelig en adventuresektion med bid i. Bladet er godt nok, men Piease!!!!!! Adven
ture savnes! Jeg ved, at I skal tilfredsstille alle, men da der er mange adventurr — :1
lere, der sidder fast (mig selv!) og nogen sågar har tips (ikke chips!), kunne der være
brug for en sektion. "Spil er godt, men adventure er bedre” er mit motto.
Bjørn Andersen, Nørre Hule
B revet BLEV fa k tis k indledt med e t “ hello IC” , og selvom je g ik k e skrev fo r d e t blad,
blev je g lid t nostalgisk. For den gang blev der lavet adventures - rigtige adventures.
M en Bjørn og je g og flere andre må vende os til a t de tid e r er forbi - og derfor er der
s to rt se t ingen blade, der har en adventure-sektion. Adventureposten har m å tte t
lukke, og med den er Bigby, The M agic One og andre gæve g u tte r på pension. Des

PC ELLER EJ
To sager vedrørende spilsektionen h ar på det sidste
væ ret en del omtalt. Den mest omtalte er spørgs
målet om hvorvidt PC-spil skal anmeldes i bladet.
Je g h ar selv en A-500, men kan godt se fornuften i
PC-ejernes ønske. Som jeg ser det, så er PC’eren
efterhånden ved at overtage C-64’erens plads i
hjemmet. Og da det alligevel efterhånden er ved at
væ re småt med software til denne computer, synes
jeg a t I gradvist skulle begynde at anmelde PC-spillene. Måske ville de gamle C-64-ejere hoppe fra,
men til gengæld ville I få mange nye læsere.
Det andet omtale er omkring selveste jeres
(spil)anmeldelser. 1 skriver a t grunden til a t også
dår Ugere spil anmeldes, er at man skal være
bevidst om alt det dårhge der også bhver sendt på
markedet. Men hvis je re s anmeldelser skal bruges
som “buyer guide”, må man gå ud fra a t læserne
køber de spil der for gode anmeldelser (Goldgames
og Hits). Og det viUe derfor væ re bedst hvis man
havde nogle flere (gode) a t vælge imellem. Overvej
venhgst dette.
Rasmus Drews, Farum
D et v il glæde dig (og fo rh å b en tlig m ange an d re!) at
h øre, a t v i i frem tid en v il udvide gam eplay m ed to
sid e r - h v o ra f d et m este a f den n y e plads sk a l b ru 
ges på PC-anm eldelser. M en d et b ety d er ik k e, a t C6 4 -e je rn e b ehøver a t fø le sig sny d t. Vi v il stad ig
v æ k anm elde de (f å ) C -64-sp il, d er kom m er i fre m 
tid en , og v i hold er fø r s t op m ed a t anm elde disse
sp il h v is der ik k e læ ngere fre m s tille s spil til C -64
(com puterguderne forbyd e d e t!) M ed h en sy n til
d it a n d et fo rslag , s å k a n je g godt se din pointe. M en
d er ligger trod s a lt to tin g i en B u y e rs Guide - a t få a t
vid e, h v ad der sk a l købes, og a t f å a t vid e, h v ad der
s k a l undgås. Du v il også opdage, a t v i b ru ger m est
plads på de spil, der er “in te re s s a n te ” - a lts å dem,
der en ten er gode, e ller som e r s lå e t s to r t op, og
v is e r sig a t v æ re noget b ra s. V i v ille også gerne
h a v e nogen fle r e gode a t væ lge im ellem , m en se lv 
om stan d ard en e r k ra ftig t stigend e (fo lk v il m åske
lig efrem tro , a t v i anm eld ere e r b le v e t blød e!), s å er
d er stad ig v æ k b ra s im ellem . Og d et v il v i gerne
ad vare imod. Så h v o r e r je r e s bidrag t i l v o res
d årlig ste-sp il-k o n k u rren ce h e n n e ? Send dem!

^ ^ æ rre .
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Det Vittige Hjørne
V i s a v n e r lidt d e vittigheder, d e r v irk e lig k a n få d e n h æ rd e d e
re d a k tio n til a t s k r ig e a f grin . M e n h e r e r m å n e d e n s d o sis, d e r

- H v ilk e n lig h e d e r d e r m ellem et r u s s is k h yg ie jn e b in d o g en
puck?
- D e skulle b e g g e h o ld e m indst tre pe riod e r!

- Jo, m idt o m natten k o m e n m a n d o g b a n k e d e p å m in d ø r o g
s k r e g o g råbte. T æ nk d ig b a r e - k lo k k e n to o m natten!

K im S ø n d e r g å r d , R o sk ild e

- H v a d g jo rd e d u s å ?
- Ik k e noget, jeg fortsatte fre d e ligt m e d a t spille sæ kk e p ib e !

- V e d d u h v o r d a n lom m e tyv e b liv e r a fv æ n n e d e ?
- D e b liver s e n d t p å fire m å n e d e r s tur i en nudistlejr.

H æ n g D e m ik k e i s m å tin g - b r u g R a n d e rs-re b e t

K im K ristia n se n , N ø r r e s u n d b y
- H v a d s a g d e d e n e n e p ru t til d e n a n d e n ?

D e n n is P ou lse n , A g e r b a k

J a k o b C h riste n se n , =rhus

En d r e n g s id d e r o g rø rer i e n lort m e d en pind. S å k o m m e r en
p o litim a n d fo rb i o g sp ørger, h v a d h a n laver. "J e g la v e r sm å
p o litim æ n d !" ly d e r svaret. Derefter k o m m e r et p o stb u d forb i
o g o g s å h a n s p ø r g e r d re n g e n , h v a d h a n d o g laver. "J e g la v e r
s m å p o s t b u d e " s v a re r d r e n g e n . To atari-ejere h a r h ø rt det
hele, o g d e er e n ig e om , at h v is d re n g e n fortæ ller dem , a t h a n

A lle b ø rn e n e v a r ke n dt

- Hej mor, k a n d u se n o g e t fo ra n d re t v e d m ig ?

- M o r, h v is d u s k a l h a v e n o g e t h o s sla gteren, sk a l d u s k y n d e

la v e r s m å atari-ejere, s å f å r h a n b a n k . M e n p å d e re s s p ø r g s 
m å l s v a r e r d r e n g e n , at h a n " ik k e la v e r n o g e t". "J o , la v e r d u

- D u h a r fåe t n y trøje?
- Nej, se n u o rd e n tlig efter!

d ig !
- H v o r fo r d e t?
- D e r s tå r et skilt m e d "le v e r k u n id a g ".

k u n k a n f o ra r g e d e sarteste.

U n d ta g e n K e nt
H an v a r ukendt
J a k o b C h riste n se n , A r h u s

- Pfffft!
N ic o la s D a m W e b e r, S v a n e p a rk e n
- H v a d sig e r m a n til et H o lte -b a rn , n å r m a n d ik k e r d e t?
- G ucci, G ucci, g u u !
N ic o la s D a m W e be r, S v a n e p a rk e n

ik k e sm å a ta rie je re ?" s p ø r g e r d e h a m . "N e j, det er d e r s im 

■ Ø h m , d u h a r fået n y e b rille r?

pelthen ik k e lort n o k til!"
A lla n M e n g , N o r d b o r g

- N ej, tag d ig sa m m e n !
- N u v e d jeg det! D u e r blevet klippet!
- M o r, k a n d u slet ik k e se, a t jeg h a r g a s m a s k e p å ?

D e n n is Poulse n , A g e r b a k

Lille C h ristia n e r p å b e s ø g h o s sin ku sin e , d e r b o r p å landet.

J a k o b C h riste n se n , A r h u s

H ele d a g e n le g e r de, o g o m afte n e n sk a l d e i b a d . C h ristian
k ig g e r læ n ge p å sin n ø g n e k u sin e o g sig e r " = h , d e piger, d e
ø d e læ g g e r d a o g s å a lt!" (V æ ld ig m orsom t, m en m e g e t fo r 

H v e r m å n e d p ræ m ie re r v i d e bedste, m est o r ig in a le o g m est
nyttige in d læ g m e d m a s s e r a f n ye spil! S å h v is d u h a r m e n in 

# H g ø r a lle v o r e s fe jlta ge lse r" s a g d e p in d sv in e t o g s p r a n g

ger, re a k tio n e r p å a n d r e s bre ve , v ittigh e d e r til "H jø r n e t",
s p ø r g sm å l, svar, eller andet, so m d u m e n e r de t e r v æ rd at
u d ø d e lig g ø r e p å d is s e sider, s å s k r iv til:

kert. M in k u sin e b o r ik k e p å landet! - Red.)

ne d fra sk u re b ø rste n
K im K ristia n se n , N ø r r e s u n d b y

MAILBOX

A lla n M e n g , N o r d b o r g
Je g g e n ta ge r, d e r e r intet, d e r e r fejet in d u n d e r gulvtæ p pet!
P o u l Schkter, H øjesteret

*

En u n g skotte s o m h a v d e væ ret p å b e s ø g i L ond on, berettede
fo r e n v e n v e d hje m kom ste n, at folk i L o n d o n v a r så u n d e rli
ge.
- H v o rd a n det?

*

De t N y e C o m p u te r
St. K o n g e n s g a d e 7 2
1 2 6 4 K ø b enhavn K

D an m ark s B illig s te
HARDDISKE til C h o k p riser
M u ltiE volu tion A 500
* P lad s (Il 8 MB R am * E n e ste k o n tr o lle r m ed V irtu a l M em ory * A uto B o o t under 1.2,
1.3 o g 2 .0 * A fb ry d e r til ra m o g h a rd d isk * M a rk ed ets h u r tig s te h a rd d isk 9 80
k B /se k * L e v e re s k ø r e k la r * Med d an sk m a n u a l.
* Det e k s tr e m t lille k a b in e t s ik r e r dig, a t du n em t o g u g e n e r t kan b ru g e din com 
p u te r. Der b liv e r ik k e o v e r fy ld t på dit sk riv e b o rd .
* M u ltiE v o lu tio n e r m e g e t s t ø js v a g . D ette s k y ld e s de n y e ly n h u r tig e Q u antu m LPS
d re v , d er b ru g e r m e g e t lid t s trø m . 1 M u ltiE v olu tion slip p e r m an d e r fo r f o r en
e k s te r n s tr ø m fo r s y n in g , o g den m e d fø lg en d e la rm e n d e v e n tila to r .

R am

0 MB

5 2 M B Q u a n t u m LPS
1 0 5 M B Q u a n t u m LPS
2 4 0 M B Q u a n t u m LPS

2 MB

8 MB

3 4 9 5 ,- 3 9 9 5 ,- 5 6 9 5 ,4 4 9 5 , - 5 0 9 5 ,- 6 7 9 5 ,RING! RINGt RING!

Evolution HardCard A2000
* Eneste co n tro ller med mulighed Tor Virtual
Memory.
* AutoBoot under 1.2,1.3, 2.0
* Der bruges kun de nye ly n h u rtig e Quantum LPS
drev.
* Leveres k ørek lar med W orkbench.

52 MB Quantum LPS
105 MB Quantum LPS

3195,4295,-

240 MB Quantum LPS

Ring

M uItiCom in cl. K ic k sta rt 2.0 ROM 495,-

R am til F a n ta s ip r is e r
2/8 MB Ekstern Ram udvldelse til A500
VI sæ lg e r ek stern e ram udvidelser til p riser der m atcher vores
kon kurrenters. Eneste fo rsk el er, at her få r du m arkedets h ur
tig ste SCSI-2 co n troller oven 1. Alt m edfølger, så du kan udvide
med harddisk n år som helst. Ægte lyn hu rtig FASTRAM.

M ultiEvolution med 2 MB Ram 1 9 9 5 ,~
M ultlEvolution med 8 MB Ram 3 9 9 5 ,”
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A500:512 kB Ram udvldelse
med ur og a fb ry d e r 199,A 2000:2/8 MB Ram
1295,A1000:2 MB Ram
1295,A500: Intern 2.0 MB Ram
Kun kr. 1095,-
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RAMPART

I ECTS-Showets
m agiske
lys,
kan du idag
læse om fremti
den imorgen«
CAMPAIGN
Empire har haft succes med
Team Yankee, og får det sikkert
også med efterfølgeren Pacific
Islands. Begge spil er action
prægede tanks-simulatorer.
Men Empire kan åbenbart ikke

helt slå tanken ud af hovedet
(undskyld!), så der er da også
masser af dem med i den nyeste
planlagte udgivelse, Campaign.
Meningen med Campaign er
faktisk, at det ikke bare skal være
et spil, men et helt koncept,
skabt til at simulere slag i det
tyvende århundrede. I dette
tilfælde skal du lægge dine offi
cerhænder på 2. Verdenskrig, og
får til din rådighed masser af her
ligt legetøj: ca. 100 forskellige
våben, heriblandt tanks,trucks,
pansrede
mandskabsvogne,
kanoner afalle kalibre og skibe er
altsammen til disposition. Empi-

ZO O L
For Gremlin er det blevet et kliche at sige, at NU udgiver de verdens
mest usædvanlige spil - herindefra tror vi dem i hvert fald ikke

Det er åbenbart blevet meget populært at lave spil, der har mid
delalderborge som tema. For en måned siden var det Castles,
der forsøgte sig - uden nævneværdig succes - men måske kan
Electronic Arts genoprette æren i en udgivelse, der vil blive kon
troversiel af mere end en årsag.
Rampart er en konvertering, der er blevet købt af to firmaer
på samme tid - så der var problemer i luften: hvem skulle løbe
med pengene? Svaret blev utraditionelt: hvor PC-ejerne får
deres Rampart fra EA, bliver det Domark, der kommer til at stå
for Amiga-konverteringen! Forvirret? Det er alle andre også!
Og hvad handler det så om? Rampart er langt mere action
præget end Castles, men virker langt mere spilbart. Du skal
bygge din borg, men kan ikke selv bestemme formen på de byg
geelementer, du får tilbudt fra computeren. Der er et slags
Tetris-aspekt i Rampart, hvor at alting skal passe ind i din ende
lig borg-uanset hvor mærkelig den kommer til at se ud. Deref
ter placerer du et par kanoner og håber på, at de er nok til at du
kan slå det angreb tilbage, der uundgåeligt kommer, hvorefter
der er nye stykker til din genopbygning, flere kanoner og mange
flere fjender at bruge dem imod. Lyder det monotont? Vi får se
til juni...

mere. Specielt ikke når Zool har undertitlen “The
Ninja ofthe ninth Dimension" Og det er skam ikke
for at være skeptisk, at vi ikke tror på deres ord.
Vi HOLDER bare så meget af ninja-spil, at det gør
ondt - rigtig ondt.
Men måske ændrer billedet sig til det bedre.
Zool er nemlig en rigtig nuttet ninja, med et våben
arsenal, der ville gøre Pentagon misundelige.
Han kan løbe, hoppe, slå, sparke, skyde, klatre,
snurre rundt, klamre sig til lodrette mure, gå arm
gang og endda k- på rutsjebane! Han kan også et
par små magiske tricks, der nok skulle kunne få
fjenderne til at udbryde et digitaliseret “ novra".
Men til gengæld er lille Zoois opgave også stor.
Foran ham venter nemlig en slik-verden, en
musik-verden, en værktøjs-verden, en frugt-ver
den, en shoot’em-up verden, en forlystelsespark
verden og endelig en legetøjsverden. Ak ja, og så
synes du, at din hverdag er hård?!
Som i ethvert godt(?) platform-arcade-adventure-fittelifut-spil, har Gremlin lovet, at der i Zool vil
være en end-of-the-level-boss, for enden af hver
verden.
Det eneste der synes at kunne redde Zool fra at blive en kombina
tion af et kvalmende nutte-spil og et ensformigt ninja-spil, er Gremlins professionelle programmører. Vi får se til juli.

re har satset på detaljerne: hvor
stor er motoren på de forskellige
fartøjer, hvordan befinder de sig i
forskelligt terræn o.s.v. Og det
mest imponerende er, at det hele
kan styres direkte, hvis det kom
mer til kamp. Du kan med andre
ord både give de strategiske
ordre, og selv leve dem ud i virke
ligheden. Og som om du ikke hav
de nok, skal du også bekymre dig
om forsyningslinjerne. Det er vig
tigt, at bevare sine egne fabrik
ker, og at sende bombefly op mod
modstandernes. Du kan selvføl
gelig også prøve at erobre dem,
men det er helt dit valg.
Og hvor stort er spilområdet?
Din legeplads er Europa...
Forvent det ikke før til efteråret.

SILLY PUTTY
Også siger de, at originalitet er en
Saga Blott i computerspil? Ikke
hvis det står til System 3.1 deres
nyeste platformspil får vi bekræf
tet, at det ikke er sjovt at være en
klump kit. Forvist fra Putty Moon

af din ærkefjende Dazzledaze,
har du imidlertid en plan. På din
planet lever der et par venlige
robotter, som arbejder på at byg
ge en skyskraber, der er stor nok
til at få dig hjem, men du må pas
se på, før alle dine medborgere
bliver sendt til jorden for at blive
lavet om til boble-tyggegummi.
Uheldigvis er der på planeten
også en samling fjender, der har
tænkt sig at stoppe dig. Men der
er flere problemer. Uheldigvis er
robotterne på planeten soldrev
ne, og når det bliver nat, kaster de
sig ud over skyskraberne for at
begå computer-hari-kari, eller
noget i den stil. Derfor må du
beskytte dem mod alt ondt gen
nem natten, og få dem tilbage
igen, når der skal bygges ved sol
opgang.
Nu er det jo ikke nemt at være
så elastisk, så det er vigtigt, at du
holder dig selv i form. Derfor skal
du spise alt på din vej, så du har
mulighed for at forme dig efter
dine fjender, og bruge deres
talenter og evner. Men du er ikke

FALCON 3*0
Her vover vi måske det ene øje, for Microprose er kun 90% sikre
på, at de vil udgive Falcon 3.0 til Amigaen. Men hvis du spørger
dig selv, hvad vi skal med endnu en F-16-simulator, og slet ikke
kan forstå, at der er nogen grund til at holde samtlige fingre kryd
sede for at Microprose beslutter sig for denne udgivelse, så læs
videre.
Du er formations-leder, og kan have op til 7 wingmen på sam
me tid. Dine opgaver ligger i Panama, Kuwait/Irak og Israel, men
forbered dig på masser af træning først i Red Flag-træningslejren.
Lyder ordinært? Her kommer features’ne:
Først og fremmest er Falcon 3.0 første spil i et system, hvor
også andre simulatorer vil indgå. Fælles for dem er, at du kan linke dem sammen, sådan at du sammen med et par venner kan
lave din egen taskforce med en M-l-tank, en AH-64 Apache-hel
ikopter og to F-16.1 kan også kæmpe mod hinanden - og en A-10simulatorer er allerede på vej.
Dernæst er Falcon 3.0 (hvis man skal tro programmørerne)
istand til nøjagtigt at simulere, hvor svært det er at holde øje med
et fjendtlig mål. Alting kan gentages med en særlig replay-funktion. Lyden er perfekt digitaliseret. Grafikken er den hurtigste
nogensinde. Alle fjenderne er der, alle vennerne, alle våbnene,
alle kontrollerne.
Spørgsmålet er bare, hvordan det vil virke på en Amiga. Men
under alle omstændigher: skriv et brev til Microprose idag, og slut
det med “ I want Falcon 3.0 for my Amiga” - og måske bliver din
hverdag markant anderledes (og måske ikke!)

CURSE OF ENCHANTIA
Tænd kaminen (hvadenten den er ægte, eller optaget på video!),
læg fødderne ind i den og find en kop kakao. Nu vil Core Design
fortælle eventyr.
For lang tid siden, i et land der ligger lang fra vores i såvel tid
som rum, levede der en sammenslutning af de værste og ondeste
hekse, der nogensinde har været. For dem var en vorte på næsen
ikke nok: de havde dem sågar mellem tænderne! Med deres uhyg
gelige trolddom regerede de det glemte land Enchantia, og gjorde
de forfærdeligste ting, uden nogen begrundelse. Alle håbede, at
de ville holde op (de er så gode til overraskende historier, forfat
terne fra softwarefirmaerne!)
Problemerne opstår, da den grimmeste og ondeste af heksene
meget gerne vil bevare sin ungdoms styghed - hun er ved at blive
ældre, og kan se timeglasset løbe ud. Derfor er hun nød til at lave
en ungdoms-elixir, hvis hun vil undgå at sidde og mimre på et ple
jehjem. Men sådan en elixir kræver mere end det almindelige tud
sespyt. Her skal en menneskedreng til, og det er dig! Så mens du
(der lyder navnet Bradley, hvis du skulle have glemt det!) spiller
baseball, bliver du transporteret til landet Enchantia, hængt op på
en væg og forberedt til dit livs sidste og varmeste bad. Kan du slip
pe væk og stoppe den onde heks?
På nuværende tidspunkt skulle dine fødder begynde at lugte
svedent, men før du øser koldt vand på, bør du lige kigge lidt på
skærmbilledet. Og selvom det er fra PC-versionen, kommer dette
grafiske adventure også til Amiga, og Core Design har lovet, at gra
fikken er næsten lige så god. Vi glæder os til august...

alene. Der er vist noget med en
mærkelig kat, der hjælper dig
nogengange og så skifter side,
hvis ikke den får nok kattemad...
Forvent Silly Putty ude til sep
tember - med mindre games
designeren bliver inviteret til en
fest med spændetrøje som obli
gatorisk påklædning...

DELIVERANCE
Pinball Dreams tyder på at blive et
stort hit for svenske 21st Century, at dømme efter de anmeldel
ser, de har fået. Men der skal
mere end almindelig svensk pro
grammør-snilde til at sikre, at
Deliverance kommer til at sælge.
Deliverance bygger nemlig på
en fiasko af rang fra det gamle
Hewson (ja, fallitboet!), der var C64-udgaven af fortsættelsen til
Stormlords.
Gameplayet var
forældet, og spillet solgte for
mentlig også kun et par få eksem

plarer til et par mindreårige, fordi
alle statuer i spillet var af kvinder
og temmelig letpåklædte (ok, de
var nøgne!).
21st Century har lovet at kon
vertere statuerne i smukkeste
stand, og dertil virkelig peppe gra
fikken op. Den lille ynkelige
dværg fra 8-bit-versionen er ble
vet transformeret om til en stor,
stærk viking, og også fjenderne
har fået et ordentlig pift på den
grafiske side. Men handlingen er
stadig den samme: Hop rundt på
et par platforme, skyd et par fjen
der, saml et par ting op og red et
par alfer. Mere er der ikke.
Risikoen er stor for de nybagte
stjerne-programmører. En fiasko
vil være katastrofal for deres
fremtidige karriere. Men lykkes
det at grave det gamle lig op og få
pumpet det op - så er alle døre
åbne.

Sådan fordobler
du blitterens
hastished
Hvis du kender
noset
til
C
oq/eller A ssem 
bler, kan du her
få et so d t tip til,
hvoraanodu kan
lave
såkaldte
“i n t e r l e a v e d
bitm aps”, der
får blitteroperationer
på
skærmen til at
å op til dobelt så hurtigt«

g

Af Hans Henrik Bang

♦

F or dem, som ikke kender så
meget til opbygningen af en
skærm på Amigaen, vil jeg
starte med at gennemgå begre
bet bitmaps.
Som du nok ved, består en
skærm af et antal pixels, der kan
antage et antal forskellige farver.
Hvis du tager en simpel skærm
med 2 farver, vil der til hver pixel
svare en bit i hukommelsen. En
bit kan være 0 eller 1, og angiver
dermed om denne pixel har den
ene eller den anden farve. Når du
så har en hel skærm af disse pix
els hedder det et bitmap, og fyl
der
HØJDE * BREDDE / 8 bytes i
hukommelsen, idet der går 8 bits
på en byte. Hvis du nu forestiller
dig at vi reserverer 2 bitmaps til
en skærm, istedet for kun 1, så er
der altså 2 bits pr. pixel i billedet.
Det giver 4 kombinationsmulighe
der 00, 01, 10, 11, og hvis hver
kombination svarer til en farve i

paletten, er der nu 4 farver til
rådighed på skærmen, istedet for
2.
På denne måde kan vi blive ved
med at tilføje bitmaps (indtil det
maksimale antal Amigaen kan
klare) og hvert bitmap vil fordoble
antallet af farver til rådighed.

Bitmaps i memory
Hvis du nu gerne vil tegne f.eks.
en BOB (Blitter Object) på din
skærm, skal maskinen faktisk
tegne i hvert bitplan for sig, for
hvis du bare har ladet Intuition
(Amigaens grafiske styresystem)
om at reservere RAM til din
skærm, ligger dine bitplaner
spredt rundt omkring i CHIPRAM'en, alt efter hvor der nu var
plads, da du åbnede skærmen
(se figur 1).
Lad os tage et eksempel. Du
åbner en 640 x 256 skærm i 16
farver. Det kræver 4 bitplaner da
2 * 2 * 2 * 2 = 16. Hvis du nu vil

scrolle denne skærm 8 pixels til
venstre, skal blitteren faktisk
scrolle 4 forskellige steder i
hukommelsen, fordi den skal
scrol le hvert bitplan for sig, og det
tager TID! Hvor ville det dog være
smart, hvis de 4 bitplaner i stedet
var flettet ind i hinanden, så man
kunne nøjes med én blitteroperation i stedet, hvor alle 4 planer
blev scrollet samtidigt (se figur
2).
Det kan man heldigvis også,
med en speciel teknik der hedder
interleaving, der er brugt i mange
professionelle spil.

Sådan gøres det
Det første krav til vores bitplaner
er, at de ligger sammen i CHIPRAM’en som vist i fig. 2, istedet
for spredt som vist i fig. 1. Det
gøres ved at vi selv reserverer
hukommelsen som en blok, og
serverer den som et CustomBitMap til OpenScreen funktionen.

Desuden skal der noget trylleri til,
hvis det skal være muligt kun at
blitte en del af skærmen, såsom
hvis du skal tegne en BOB, og alli
gevel kunne klare det med ét blit.
Normalt forventer operativsy
stemet, at hvert bitplan ligger for
sig selv, men det laver vi nu om
på. Hvis vores skærm er BREDDE
bred, HØJDE høj og har DYBDE
bitplaner kan du forestille dig, at
skærmen i stedet gøres (BRED
DE * DYBDE) bred og HØJDE høj.
Det svarer til, at hvis vi havde 4
bitplaner (16 farver) som ovenfor,
er skærmen nu 4 *6 4 0 pixels
bred og 200 pixels høj. Fidusen
ved det er, at vi nu kan lægge de
enkelte linier i hvert bitplan i for
længelse af hinanden, og dermed
få alle data for en linie samlet (se
figur 3a). I figuren kan du se, at
den første linie (linie 0) i virkelig
heden består af linie 0 fra bitplan
0, efterfulgt af linie 0 fra bitplan
1, derefter linie O fra bitplan 2
osv.

Fupskærm
Så langt så godt. Nu har vi altså
én "fupskærm” , der er DYBDE
gange så bred som den rigtige
skærm. Det vi nu har opnået er, at
en linie med data til skærmen nu
ikke ligger spredt rundt omkring i
hukommelsen, men ligger i én
sammenhængende blok. Nu
mangler vi bare at lave lidt om på
skærmen, så den kan bruges til
noget i praksis. I stedet for at
have hver linie af et bitplan lig
gende efter hinanden på en lang
linie, prøver vi i stedet at betragte
fupskærmen som om den var
BREDDE bred og (HØJDE * DYB
DE) høj (se figur 3b). Det betyder,
at linierne for hvert enkelt bitplan
nu er stablet ovenpå hinanden,
således at fupskærmen er DYB
DE gange så høj som den rigtige
skærm. Denne måde at organi
sere skærmen på kaldes "Interleaving” .
Bemærk, at det kun er måden
at betragte organisationen af
skærmdata, vi har ændret ved
den sidste transformation. Data
ene ligger stadig på samme
plads, således at linie O plan O
efterfølges af linie O plan 1 osv.
Hvis vi nu gerne vil scrolle den
ne skærm 8 pixels til venstre, kan
det nu gøres med én blitteroperation, ved simpelthen at blitte en
kasse med bredden BREDDE og
højden (HØJDE * DYBDE). Det
skyldes, at vi nu kan præsentere
vores skærmdata for operativsy
stemet som om det var ét enkelt
“ højt” bitmap (2 farver), istedet
for DYBDE forskellige bitmaps.

Det korte
af det lange
Det var en ordentlig mundfuld, så
lad mig lige opsummere: Vi reser
verer først en blok CHIPRAM, der
er stor nok til alle vores bitplaner.

Derefter lægger vi dem, så første
linie fra alle planerne ligger efter
hinanden efterfulgt af alle anden
linierne osv. Dette kaldes et interleaved bitmap. Til slutfortæ llervi
operativsystemet at dette i virke
ligheden er ét bitplan, der er
BREDDE bredt og (HØJDE * DYB
DE) dybt. For at operere på en
enkelt linie i det rigtige skærmbil
lede skal vi bare lave operationen
på DYBDE linier i vores interleavede bitmap.
Hvis alt dette arbejde skal være
til nogen nytte, skal det naturlig
vis også være muligt for Amigaen
at vise vores bitmap, som om det
var en normal skærm. Det gør vi
ved bogstavelig talt at fylde ope
rativsystemet med løgn. Det for
venter neml ig at finde bitplanerne
pænt adskilt fra hinanden, og
ikke sammenflettede som vores
interleavede bitplan. Derfor bil
der vi operativsystemet ind, at
vores skærm har DYBDE bitpla
ner, og at hvert af dem er (BRED
DE * DYBDE) brede. Ideen med
det er, at når Amigaen skal finde
næste linie i et bitmap for at vise
det på skærmen, springer den
(BREDDE * DYBDE pixels) frem i
hukommelsen,
hvorved den

springer alle data for de andre bit
planer over og rammer netop
næste linie i samme bitplan. Der
for laver vi en ny BitMap struktur,
som vi kan give til skærmen. I det
te bitmap ganger vi simpelthen
BytesPerRow feltet (der angiver
hvor mange bytes, der er i en
enkelt linie) med DYBDE, og bru
ger derefter dette bitmap til at
åbne skærmen.

Fordele og ulemper

/ * Her initialiseres skærmens bitmap, der bruges til at vise skærmen * /

Den største fordel ved at lave
interleaved bitmaps er helt klart
at du får langt større hastighed.
Det gælder især hvis duhar man
ge bitplaner, idet den samlede
setup tid for en blitteroperation er
nogenlunde proportional med
antallet af bitplaner. Hvis du der
for har en skærm med 32 farver,
kan du ved interleavingfå reduce
ret antallet af setups fra 5 til 1.
En anden fordel er, at en blitter
operation foregår på en enkelt
linie af gangen, og flytter alle far
ver i denne linie før den går videre
til næste. I mange programmer
uden interleaving, kan du konsta
tere en tydelig flimmereffekt når
man scroller (f.eks. i AMOS eller
JR-Comm), og det skyldes, at det
først er det ene bitplan der scrolles, derefter det næste, og at det
derfor kan give nogle mærkelige
farver undervejs. Med interleave
de bitmaps, ses flimmeret imid
lertid kun i enkelte linier hvor
elektronstrålen i monitorer lige
passerer under blitningen af en
linie. Dette gør, at du ofte kan
undvære såkaldte “double buffering”-teknikker, der er besværligt
og bruger RAM.
Endelig er det meget lettere at
loade IFF billeder og brushes, da
disse ligger i det såkaldte ILBM
format. ILBM stårfor “ interleaved
bitmap" og det betyder, at gra
fikdata normalt er lagret i interle
aved format og er pærelette at
læse ind i en interleaved skærm.
Den største ulempe ved interle
aving er nok, at teknikken kræver
at bitplanerne ligger samlet. Som
du måske ved, holder Amigaen
styr på RAMen i blokke, og hvis du
skal bruge en Hires skærm med
mange farver, kan det godt give et
problem hvis maskinen har kørt
et stykke tid så hukommelsen er
blevet fragmenteret. Dette gæl
der især hvis du kun har 512 K
chip RAM. I så fald er der ikke
andet at gøre end at reboote, for
at få ryddet lidt op i hukommel
sen.

InitBitMapl&SkaermBitMap,DYBDE,BREDDE,HOEJDE);

Prøv dig frem

Sådan bruges det
Nu har du 2 forskellige BitMap
strukturer, der er 2 repræsentati
oner af de samme skærmdata.
Hvis du nu vil foretage en “ nor
mal” tegneoperation på skær
men, skal du gøre det med
skærmbitmappet. Du skal dog
passe grundigt på, for da du har
bildt operativsystemet ind, at
skærmen er meget større end
den er, kommer du let til at tegne
udenfor skærmen og overskrive
andre dele af RAM’en, hvorefter
du med stor sandsynlighed får
besøg af en vis hr. Guru. Hvis du
derimod skal scrolle skærmen
eller tegne en BOB, kan du i ste
det bruge det interleavede bit
map, og med et enkelt blit scrolle
en skærm i 32 farver.

Figur 4: Udsnit af C-program
#define BREDDE 640
#define HOEJDE 256
#define DYBDE 4
UBYTE ’ SkaermData;
/ * Først reserveres CHIP RAM til skærmens data * /
if (!(SkaermData=(UBYTE 'jAllocMemlBREDDE/B'HOEJDE’ DYBDE,
MEMFCHIP I MEMFCLEAR))) fejl("Bitmap memory ikke reserveret\n");
/ * Dernæst initialiseres den interleavede bitmapstruktur med 1 bitmap * /
/ * Det er dette bitmap, der giver høj blitterhastighed * /
InitBitMapf&InterBitMap, 1, BREDDE, HOEJDE^DYBDE);
lnterBitMap.Planes[0]=SkaermData;

/ * Her initialiseres pointerne til de enkelte bitmaps, så de er forskudt
BREDDE pixels eller BREDDE/8 bytes fra hinanden * /
for(i=0;i<DYBDE;i++)
SkaermBitMap.Planes[i]=(SkaermData+i*SkaermBitMap.BytesPerRow);
/ * BytesPerRow angiver hvor mange bytes, der er mellem hver linie i et bit
map, og ved at gange med DYBDE, springer vi netop frem til næste linie
hørende til samme bitmap * /
SkaermBitMap.BytesPerRow'=DYBDE;
MinSkaerm.CustomBitMap=&SkaermBitMap;
/ * Så skal skærmen åbnes * /
if (!(Skaerm=(struct Screen *) OpenScreenf&MinSkaerm)))
fejl("Skærm ikke åbnet");

Hvis du stadig synes at teknikken
er svær at forstå, så prøv at kigge
lidt på udskriften i figur 4. Det er
ikke et komplet program, da det
ville fylde alt for meget, men det
viser hvordan du skal initialisere
de 2 bitmaps til hhv. skærmen og
til at blitte i. Hvis du alligevel har
spørgsmål, er du velkommen til
at henvende dig til mig på COMputers BBS på 33 13 20 03 i pro
grammørsektionen (skriv til Hans
Henrik Bang) eller downloade
filen INTLBITM.LZH.

Elektronisk
morskab
Elektroniske dingenoter er typisk ting fra Østen, der i virkeligheden
ikke kan bruges til noget - men de er meget sjove at have*««!
Tekst og fotos
af Marshal M.
Rosenthai
K-vi må vel hel
lere indrømme
det. Vi er en
smule
sære,
underlige. Andre går
til CES (Consumer
Electronics Show) for
at se det nyeste i high
tech. Men ikke os. Vi
leder efter de mor
somme ting, dingeno
terne. De behøver
ikke at være dyre eller
fyldt med avanceret
elektronik. Det kreati
ve sind rummer farli
ge dybder - og de ting,
man finder der, inter
esserer også os.

O

Her er nogle af de
ting, vi så. Ting, du
næppe vil kunne finde
i næ ste nummer af
“Illustreret
Viden
skab”
eller
på
nyhedssiderne i avi-

lidt

The Talking Clock's læber bevæger sig, når uret siger, hvad klokken er, eller når det beder dig stå op om morgenen. Uret
har en behagelig kvindestem m e-m en et tvivlsomt udseende,

serne.

S.A.M . Electronics, har en speciel produktlinie, bestående a f animerede
gummi-dimser.

Hvad med en stegt kylling (i naturlig størrelse), som basker med vinger
ne, når kniven kommer i nærheden a f den? Kyllingen leveres forresten
uden tallerken...

Veltalende ure

Rappe keyboards

Talende ure er ikke noget nyt.
Men talende ure med store læber
er! THE TALKING CLOCK fra Coop
fås i både sort og hvid. Men beg
ge modeller er udstyret med knal
drøde læber. Læberne bevæger
sig, når uret siger, hvad klokken
er, eller når det beder dig stå op
om morgenen. Uret har en beha
gelig kvindestemme - men et tvivl
somt udseende.
Lyd-chips er højeste mode nu,
hvor prisen er faldet til et særde
les fornuftigt niveau. En af de
mere “ nyttige” anvendelser er i
spøg-og-skæmt våben. Du ved,
hammere, knive og økser. Disse
små, fornøjelige dimser laver for
skellige lyde, når de rammer
noget: Glas der knuses, skrig og
dumpe klask, som minder om
lyden af en krop, der rammer et
fortov efter et fald på 30 etager.

Musik er en vigtig del af livet, og
Casio er på vej ind på rap-scenen
med to produkter til kommende
rappere eller disc-jockeys. De er
supplementer til sidste års RAP1, som var det første keyboard
med indbygget mikrofon, lydef
fekter, og som det helt specielle
en indbygget “scratch-skive” . Det
nye RAP-2 er snarere rap-work
station. Keyboardet har en ind
bygget kassettebåndoptager og
en hovedtelefon med indbygget
mikrofon.
Der er et 32-tasters keyboard i
mellemstørrelse (tre-toners polyfonisk) med 25 digitale PCM-lyde,
seks percussion- og effekt-plader
med to lyde pr. plade. Der er
effekter, som kan ændre stem
men fra mikrofonen, og der er en
scratch-skive til at simulere scratching på grammofon. Der er også
30 PCM-rytmer, som kan bruges
sammen med musikken, samt to
indbyggede højttalere og udgang
for liniesignal. Strømforsyningen
varetages af batterier eller af en
ekstern lysnet-adaptor.
Er transportabel lyd sagen, bli
ver det nok RAP-10. Mini-instru
mentet kan nemt anbringes i bæl
tet eller holdes i hånden. Der er
en mikrofon med forstærkning,
en scratch-skive med fem variati
onsmuligheder, samt 10 rap-ryt
mer. Endelig er der fire trommeog lydeffekt-plader. Det hele for
synes fra AA-batterier som dem i
“walkmen” .

$ y n *se lv
i radioen
Karaoke er en mærkelig ting, uan
set, hvordan man ser på det.
Hvem har lyst til at høre på, at
andre folk mishandler populære
sange?
Hvis du alligevel er interesse
ret, skal du nok se nærmere på
Sines PERSONAL PORTABLE
KARAOKE.
Den er ikke bare trådløs og kan
sende på FM-båndet (den bliver
nok meget populær hos P&T red.). På en drejeknap kan man
indstille den til at sende på en
“tom" kanal på radioen. Ud over
alt dette har den en ekko-indstilling, som kan forbedre lydkvalite
ten af din stemme (men elektro
nikken kan stadig ikke gøre noget
ved den musikalske kvalitet).
Den kan også kobles direkte til en
kassettebåndoptager. Hele her
ligheden strømforsynes med bat
terier og kan sende op til 30
meter.

Spille-ure
Nelsonics NINTENDO GAME WATCHES er LCD-ure, og er udformet
som figurerne fra de populære
spil (som SuperMario, Tetris og
Legendof Lynx). De har indbygge
de videospil, som er forenklede
udgaver af de spil, som urene
forestiller. I tilfældet med Tetris er
der grundlæggende tale om det
samme spil, blot på en meget lille
skærm. Og så selvfølgelig et ur,
alarm, samt forskellige lydeffek
ter.
For de, der bare ikke kan få nok
er der SUPERMARIO WORLD. Det
te ur begynder der, hvor de andre
holder op. Udover et farve-LCD
display, indeholder uret en lyd
chip, som giver mere varierede
lydeffekter og -musik.
Det hele er naturligvis i stereo
og kan høres ved hjælp af en
hovedtelefon, hvis man ikke vil
underholde alle omkring én.

Sines PERSONAL PORTABLE KARAOKE, er ikke bare trådløs: den har en
ekko-indstilling, som kan forbedre lydkvaliteten af din stemme!

"Levende”
gummidyr
Fra high-tech til (hvad monstro?)
kommer vi til S.A.M. Electronics,
og deres specielle produktlinie,
bestående af animerede gummi
dimser. Som en fisk, monteret på
en platte, som spræller, når man
nærmer sig den. Elleren stegt kyl
ling (i naturlig størrelse), som
basker med vingerne, når kniven
kommer i nærheden af den. Kyl
lingen leveres forresten uden tal
lerken, og ideen til den kom fra
den populære TV-vært Johnny
Carson.
Men selv om firmaets afhugge
de (gummi-)hænder er morsom
me (de kan også ses i den aktuel
le film om Addams-familien), er
min personlige favorit “ Miss Kisses” , en stemme-aktiveret robot
slange.
Slangen snor og vrider sig, når
den hører lyden af din stemme.
Men bare rolig: den eneste føde,
slangepigen er interesseret i, er
to mini-batterier.

"Miss Kisses" er en stemme-aktiveret robot-slange, der snor og vrider
sig, når den hører lyden a f din stemme.

Fire esser
tilAM IGA

yte^S

d»e A ^ .e .'e

\

%

W

>

w^r*
J^ r # '

^ 5^ ^ & v S
s * j £ * i $ 4 y ‘

Æ

^

„é V V

• t^ *

J llj
\

Producent
I N

T

E

m

r f f ^

t g
l S

I O

^
N

Hovedgaardsvej 4 - 8600 Silkeborg - Tel. 86-802700 - Fax. 86-800692

KAN KØBES HOS FØRENDE FORHANDLERE

Golem A500 Harddiske

G V P G -F o rce 68040

Fusion-Family

A3000 28Mhz.................................. 20.650,00
Leveres med 2M B 40ns R A M . plads til 8MB.
4 0 n s.................................

Fusion Fam ily er en helt ny serie a f meget avancerede og
kraftige kort til A2000 og A3000, der er baserede på 68040
teknologi, 32/64bit R AM og Fusion-Bus systemet.

1 MByte DRAM.

Golem Combi controllere til A500 er
komplette udvidelses systemer, der kan bruges
til harddisk, R A M , 68030 og Kickstart 2.0.

1.875,00

P rogressive Perip h erals 68040

A lt er indbygget i et kabinet i A500 form. der monteres på
expansion porten i siden a f computeren.
Med den gennemførte bus kan andet hardware benyttes på
expansionporten og op til 6 andre SCSI enheder kan tilslut
tes den indbyggede SCSI port (SyQuest, CD-ROM m.m.).
Med et internt R A M kort i controlleren, kan computeren
udvides med ægte autokonfigurerende FAST RAM.

A3000 Mercury. 28MHz, 0-32MB.... 19.995,00

Fusion-68040

Det helt nye 68040 board fra Progressive med plads til
32MB R AM på 40ns, 60ns eller 80ns. -hurtigere R A M giver
højere hastighed. Hurtigste kort til A3000 ifølge Amiga
Computing, maj 1992.

56/66M HZ. 20M ips
Fusion-Forty er avancerede 68040 kort til A2000 og
A3000. Med den indbyggede FPU. store cache R AM (16 x
68030) og interne clock på 56 eller 66 MHz, er Fusion-Forty
op til 10 gange hurtigere end et 50MHz 68030 kort.
* Op til 32M B R AM på kortet.
* Fusion-Forty optager kun CoProcessor slottet i A2000.
* Normal 68000 mode kan vælges med omskifter.
* Gcnlock kompatibel med Asynchron design.
Se test a f 68040 kort i Amiga Computing, maj 1992:
Topkarakterer til Fusion-40. Hurtigere end GVP G-Force.

G olem 68030
Til A500, A1000 og A2000

A500 / A500 Plus Golem Combi C ontroller:

52MB Quantum LPS.... 4.795,120MB Quantum LPS.... 6.495,-

Nu kan man til alle modeller af Amiga få et 68030 kort
med 68882 matematik processor og op til 16MB RAM .
Tilsluttes expansion port på A500/A1000 (kan indbygges i
Golem harddisk controller). Intern til A2000. Testet i det
tyske "Amiga Magazin" nr. 8 *91. Karakter: "Sehr gut".

Tillægspris for 2MB RAM...................... 995,Tillægspris for 4MB RAM................... 1.795,Golem ’s nye 68030 kort kan monteres i kabinettet og
giver en endnu højere hastighed på både programmer og
harddisk, samt op til 16MB lynhurtig 32bit RAM.

Golem 68030 med 4MB RAM.............. 6.795,Inklusiv 68882 FPU og MMU.

A 2000 Fusion Forty 2 8/56M H z m ed
4 M B yte 32bit R A M ............ 17.495,16 M B yte 32bit R A M ............ 22.895,32 M B yte 32bit R A M ............ 28.995,-

Vi har også GVP 68030 kort til A2000 og VXL 68030
boards til A500. Ring for information og priser.

Golem Power.................. 10.595,Golem Combi + 52 MB Quantum + 68030
+ 68882 + 2MB 32bit RAM (max. 16 MB).

Video backup... 1.085,-

Fusion C H IP RAM accelerato r

T il VHS video. Mellem Amiga Seriel port/ Mono Video
output og Video Scart stik. Overfører ca. IM B pr. minut.
Med software, der gør det let. al gemme og hente komplet
harddisk, directories. filé r m.m. IncI. et VHS 240 bånd med
ca. 160MB af de bedste PD programmer.

Til Amiga 2000 Fusion-Forty. Giver 2MB 32bit CHIP
RAM. der er langt hurtigere end A3000 CHIP RAM.
Få oplysninger om andre produkter til Fusion-40. bla.
Fusion JPEG Compressor og 24bit realtime grafik kort.

STAR LS-04 Laserprinter
med PostScript og 2MB RAM... 11.995,Postscript gør det m uligt, at bruge alle typer CG fonte i
alle størrelser og med lynhurtig oveførsel a f data.
Den perfekte printer til Am iga og bla. Pro. Page.

Ny Fusion Forty til A 3000
33/66MHZ. Plads til 128MB RAM. 2x32 bit bus
system for ultimativ hastighed. Leveres fra juni. Ring !

Vi har alle de nye hardw are m anualer og bøger fra
bla. Abacus, RAM kredse, ECS chips, kom ponenter,
disketter og mange andre pro d u kte r til Amiga.
Vore eksperter kan give kva lificeret hjæ lp med
hensyn til accelerator kort, video og m usik
produktio n, 3D, teknik, kickstart 2.0, special u d styr og
m eget andet. Ring og spørg.

24 bit grafik og animation
V i har mange grafik kort til Amiga. bla. DCTV og
Colorburst. Ring for vejledning og få tilsendt information.

Disk Drev

PC Em ulato rer

Tegnebræ t

3,5" Drev, m. bus & afb... 695,-

D igiSm ooth 12"x12".. 3.480,-

GVP'.s A500 SCSI controllere
med strømforsyning. Quantum
harddisk og plads til 8M B RAM.

3,5" T rin o lo g y TEAC.... 795,-

ATonce kortet gør cn Amiga
500 PC kompatibel.

H arddiske

2000......... 5.995,-

Stort kabinet med løst tastatur.
I M B CHIP R A M . Kickstart 2.0 og
Super Deuicc.
A M IG A

2000......... 8.495,-

Med 1084 farve stereo monitor.

CD-ROM drev...... 3.995,Comodores nye CD-ROM Til
Amiga 500 og A500 Plus.

CDTV....................

6.195,-

CDTV tilbehør:
A2000 K eyboard............ 695,Trådløs K eyboard......... 695,Genlock in te rn ............ 1.395,MUS.................................. 495,Track B all........................ 995,-

.

.

Q uantum 4.795,Q uantum 6.795,-

V i har også G VP A530 med
68030 og 32bit RAM.

Q uantum 3.995,Q uantum 5.995,-

M onitorer
Højkvalitets SVGA
monitor.
1024 punkt opløsning. Perfekt til
Amiga med Delnterlace Card.

Tillæ gspris fo r rensesæt..... 39,IC D controllere
er
meget
hurtigere og udnytter Rigid Disk
Block. ICD kan læse harddiske fra
næsten alle controllere, bla. GVP
og Commodore.

52MB
120MB

Q uantum 3.495,Q uantum 5.295,-

Fås også med 2-8MB RAM.

Med en flicker fixer og en VG A
eller Multisync monitor kan man
undgå interlace flimmer.

D elnterlace C ard........ 2.195,T il A2000 med fuld overscan.

RAM Kort
A500 512KB m. ur & afb. 295,A500+ 2MB C hip RAM... 745,A500 2MB RAM m. ur. 1.495,Supra 500RX m. 2MB.. 1.995,Exlem R A M box til montering i
siden a f A500 eller A500 Plus.

A2000 2-8MB kort med:
2 M B yte........... 1.595,8 M B yte........... 3.995.-

H arddiske
52MB Q uantum .......... 2.595,120MB Q uantum ........ 3.695,676MB Im prim iss.... 14.695,-

2MB CHIP RAM kort

Markedels hurtigste
solide harddisk.

A1000 2MB RAM........ 2.395,-

og

mest

TVM 14-4+ M ultiS ync. 4.185,-

F licker Fixer

3,5" D obbelt drev....... 1.395,5,25" Disk d re v .............. 945,-

IC D A 2 0 0 0 SCSI 1116

Ring efter katalog over CD lilier.

TVM 14-3 MediaScan. 2.995,-

Amiga farvet og med støvklap.

3,5" Drev m .Trackdis. 1.095,-

Med plads til 8M B RAM.

S yQ u est
Harddisk til udskiftelige plader.
Næsten samme hastighed som
Quantum. Hver plade kan writc
protectes. Udskiftning af plade
tager kun ca. 5 sek.

44MB
44MB
88MB
88MB

SyQuest
SyQ uest
SyQuest
SyQ uest

drev... 3.395,plade.... 795,drev... 4.595,plade. 1.145,-

ATonce, 8MHz............ 1.499,ATonce Plus, 16MHz.. 2.565,A2000 ATonce adapter 695,-

S can n ere

3,5" A2000 intern drev... 695,3,5" A500 intern drev.... 695,-

GVP A2000 HC8 II
52MB
120MB

Ægte TE A C drev, -bedste drev
til Amiga. Amiga farvet, lydløs,
kun 30 mm. høj. med støvklap.
gennemført bus og afbryder.

.

A M IG A

52MB
120MB

.

Som 500 Plus. desuden original
Kickstart og omskifter, så alle
programmer kan bruges.

.

AM 1G A

.

A M IG A

500........... 2.995,500 Plus... 3.695,500 Plus II 4.195,-

Kan have l.64M B på H D disketter og er langt hurtigere
end et normalt drev. Fuld kompatibel med Amiga DOS og
almindelige 880KB disketter. Kan med omskifter afbrydes
eller benyttes som normalt drev. Med Gennemført bus.

GVP A500

C o m p utere
A M IG A

3,5" HiDe Disk Drev... 1.165,-

T il alle modeller a f Amiga. Fra
kr. 1.775.-. Ring for oplysninger.

Sharp
Sharp

JX300.......... 14.995,JX320.......... 15.995,-

Helt ny A4 scanner, der afløser
den kendte JX300 scanner. 24bit
scanning i 300 og 6(X)DPI.
Professionel scanner til annoncer,
blad produktion. Video/TV m.m.

Epson GT-6000............. Ring,Sharp
JX100.............4.895,Farve scanner med 2(X)DPI i
I8bit, -meget flot kvalitet.
Golden Image 400DPI. 2.295,Ring for yderligere information
om disse og andre scanncre.

Printere
CBM MPS 1270...........
Star LC 20 9-nål.........
Star LC 200 Farve......
Star LC 24-200X.........
Star LC 24-200 Farve

1.995,1.820,2.645,3.075,3.895,-

A lle Star printere med dansk
manual, kabel og papir.

M usik

ECS K redse

Ring o f få råd og vejledning om
Amiga musik. M ID I, SMPTE,
16bit samplere m.m.

ECS A gnus 8372B...... 565,00
ECS Denice 8373........ 465,00
K ickstart 2.04.................. Ring

Scanteam

Professioncl kvalitet til A500 og
A2000. Med lup-mus og hardware
autokonfiguration. Software med
bla. scalefunktion. 1000 DPI.
Fik topkarakterer i det tyske
Amiga Magazinc: "sehr gut".

Softw are
Diverse
Am iga V isio n.............. 1.295,K ickstart 2.0 sæ t........... 995,DynaCADD II................... Ring
Scala............................. 3.995,Show m aker................. 2.395,Grafik
The A rt Dep. Pro......... 1.495,S culpt/A nim ate 4D Jun. 795,S culpt/A nim ate 4D Pr. 2.995,Deluxe Paint IV.............. 895,Imagine II......................... Ring
Video
V ideo D irector............ 1.495,Broadcast T itle r II....... 1.950,V ideo Titler 3DX......... 1.095,Tekst oa DTP
Pro. Page 2.1 DK........ 3.495,Professional Page 3.0 2.295,Professional Draw 2.0 1.195,Proaram m erinq
L a ttic e C 5 .1 0 .............. 1.875,AMOS The C reator....... 695,AMOS 3D........................ 449,AMOS C om piler............ 399,A R exx.............................. 495,V i kan levere all software til
Am iga, selvfølgelig i de nyeste
P A L versioner.

CBM A2301 E kstern...... 985,-

T as tatu r

T il alle Amiga modeller og
eksterne composit 24bit kort.
Vi
har også professionelle
gonlocks. Ring for oplysninger.

A2000 T astatur.............. 695,A T-Tastatur Interface.... 425,-

Software & Hardware

Tlf.
Fax
Giro
Åben

For tilslutning a f PC tastatur til
A500. Al(XX) og A2(XX).

Frederiksgade 76A.

Priser incl.

G enlock
CBM A2301 Intern......... 495,T il A2000 video slot intern.

8000 Århus C.

Danmark

86 18 16 00
86 18 16 01
7 51 47 27
10.00-18.30
moms.

Nu har alle råd til

Genlocks

Firmaet Roctec har sendt to senlocks på m arkedet Vi ser på, hvad
de kan tilbyde, 03 om de er værd at anskaffe sis«
Af Thomas Ellegaard

er findes efterhånden man
ge forskellige genlocks på
det danske Amiga-marked.
Fælles for de fleste er, at de er for
holdsvis dyre at anskaffe sig.
Roctec har med de to genlocks
’RocGen300C’
og
‘RocGen310C’, absolut bidraget med pro
dukter i den prisvenlige ende af
dette marked.

D

Genlock
Først - hvad er en genlock egent
lig? En genlock er en elektronisk
enhed, der benyttes i forbindelse
med videoenheder, såsom video
båndoptagere og videokameraer.
En genlock kan f.eks. bruges til at
lægge tekster, genereret af din
Amiga, ind på dine videofilm. Flår
du således optaget en situation,
der kan bruges i “ Det’ ren' kage
mand” , kan du eksempelvis ind
sætte en tekst med dit navn osv.,
så man kan se, hvem det er, der
har indsendt det pågældende ind
slag. Mere seriøst, kan du da
også, hvis du har købt en uden
landsk video, uden danske under
tekster, prøve at tekste denne,
men det er dog nok for tids
krævende for de fleste. De poten
tielle muligheder med en genlock,

ligger nok hovedsagligt i at mixe
videosignalerne sammen med
computergrafik. Du kan således
f.eks. sidde og se en video, sam
tidigt med, at en ‘dir’ af din hard
disk, serailer henover denne. Du
kan også langsomt ‘fade’ video
billedet ud, og ‘fade’ din Amigagrafik ind. Dette kan faktisk se
temmeligt godt ud, og kan bl.a.
bruges i forbindelse med præsentasionsvideoer.

Vi kigger først
på RG300C
I æsken var der 2 disketter, en
genlockmanual, en programma
nual samt selvfølgelig selve genlockenheden. Genlocken ser
stærk og solid ud, oger mekanisk
set, godt lavet.
Genlockenheden har to knap
per, en ‘mode’-knap, og en 'dissolve’-knap. ‘Mode’-knappen kan
skifte mellem 3 indstillinger:
‘Overlay’ , ‘Fade’ og ‘Amiga’. I
‘Amiga’-mode vil genlocken blot
vise dit Amiga-billede som det ser
ud, efter at have været igennem
genlocken (dvs. en smule forrin
get). I ‘Fade’-mode, kan man, ved
at dreje på ‘dissolve’-knappen,
bestemme hvor meget Amigabil-

ledet og videobilledet skal blan
des. I knappens yderstillinger,
kan man kun se det ene af de to
billeder. Endelig kan man i ‘Overlay’-mode, vha. ‘dissolve’-knap
pen, bestemme i hvor stor
udstrækning Amigens billede
skal kunne ses foran videobille
det. Disse funktioner er iøvrigt
smartere lavet på storbroderen
‘RG310C’ (se senere).

M edfølsende
software
Der fulgte som sagt også to
disketter med. Den ene var en
demo-diskette, indeholdende 3
programmer: ‘ColorbarFlor’ og
‘ColorbarVer’ , to programmer, der
laver henholdsvis en horison
talt/vertikalt række affarvede fir
kanter (colorbar’s), og hvor hver
farve så skiftes til at antage bag
grundsfarven, med en hastighed,
der styres af musens position på
skærmen.
Det 3. program hedder ‘Script’ .
Fler kan man sætte en tekst- color/style/size, skrive en lille sæt
ning, og så få den frem på skær
men,
med
den
valgte
farve/type/størrelse.
Trykker
man på den højre musetast, vil

alle option’s forsvinde, og tek
sten vil nu kunne ses foran det
pågældende videobillede. Tryk
igen, og du kommer tilbage.
Diskette nr. 2 er derimod straks
mere interessant, da den inde
holder selve hovedprogrammet
'Flome Titler’ V I.3. Dette pro
gram er faktisk pæntog flot lavet.
Med det kan man lave tekster i
forskellige fonts. Derefter kan
man lægge skygger på, og ændre
bagrundsfarven. Man kan også
strække teksten i en linie,så den
f.eks. fylder hele linien. Flerefter
kan man lave både horisontale og
vertikale serails med den ind
skrevne tekst. Der er også mulig
hed for at save og loade sine tek
ster. Et ganske udmærket pro
gram, der præcist holder, hvad
programnavnet lover. En anden
positiv ting er, at disketten også
indeholder
to
programmer,
‘InstallHt’ og ‘InstallFonts’, som
installerer tingene på harddisk,
hvis du har sådan en.
Genlockmanualen
fortæller
først lidt om genlocks generelt.
Derefter går den over til at beskri
ve, hvordan man tilslutter sin
nyindkøbte genlock. Til sidst
beskrives kort (og jeg mener vir
kelig kort) det vigtigste indhold på
de 2 programdisketter.
Programmanualen beskriver,
ligeledes
kort,
programmet
‘Flome Titler’ . Disse 2 manualer
er absolut under al kritik, og har
nærmere form af brochurer, end
af egentlige manualer. Dog skal
det bemærkes, at softwaren føl
ger gratis med. Importøren oply
ser, at er nu freligger en helt
dansk manual, både til hard- og
softwaren.

Så er det
RG310CStur
Denne genlock er langt mere
■prof’ designet end forgængeren.
Også denne udgave er meget
solidt lavet, og bærer virkelig
præg af holdbarhed (man tør
næsten tabe den på gulvet). Mod
sat RG300C virkede den med det

H E R F Å R DU
PROGRAMMERNE
FRA PD -SPEC IA L!

To genlocks til billige penge, RocGen RC300 og RG310, begge under
kr. 2500.
samme, fuldstændigt efter hen
sigten (de skulle iøvrigt kobles op
på samme måde). RG310C har
også fået nogle ekstra stik bag
på, således at det er muligt at
koble den op, så man kan se
Amiga-grafikken, videosignalet,
samt det mixede signal på hver
deres skærm (havde man da bare
råd til så mange skærme).
RG310C har 2 drejeknapper: En
‘Amiga'-knap og en ‘Video’-knap.
Hver af knapperne kan drejes
mellem 2 angivet niveauer, nem
lig ‘min’ og ‘max, svarende til fuld
stændigt ‘0FF‘ og fuldstændigt
‘ON’. Er f.eks. begge knapper på
‘max’, ser man Amigabilledet,
men hvor baggrundsfarven nu er
skiftet ud med videobilledet. Står
de begge på ‘min’ , ser man vide
obilledet istedet for forgrundsfar
verne. Er ‘Amiga’-knappen på
‘min’ og ‘video’-knappen på
‘max’, ses kun videobilledet, og
hvis omvendt, kun Amigabilledet.
Men knapperne behøver jo ikke
kun at stå i yderstillingerne, så
man har faktisk uanede blandigsmuligheder.

Sjove prosram m er
RG310C bliver også leveret med
to disketter. Programmet 'Home
Titler’ leveres nu blot i en V I.3
REV 3, der iøvrigt kan præcis det
samme
som
forgængeren.
Demodisketten var en nyere ver
sion (V2.1, mod forgængerens
V I.1), hvilket har betydet, at der
er tilføjet et nyt program, kaldet
‘CrossHair’ (trådkors). Sættes
begge drejeknapper, på genlocken, på ‘min’ , og starter du
programmet (eller omvendt), får
du nu et slags trådkors (sigtekorn
er nok en bedre betegnelse), som
du da kan bevæge rundt på den
ellers
fuldstændigt
blanke
skærm. Der hvor sigtekornet ‘kig
ger’, ser man derimod den pågæl
dende del af videobilledet - en
såkaldt “ keyhole”-effekt. Trykker
du nu på venstre musetast,
udløses et grafikklat (et skud),
der dog forsvinder igen ved slip af
tasten.
Sjovt program som man kan få
mange timer til at gå med.
Manualerne, der leveres, er

stor set de samme. Genlockmanualen er selvfølgelig ændret på
de punkter, hvor RG310C adskil
ler sig fra RG300C, men den er
ikke forbedret derudover.

Konklusion

Bestil en eller flere
PD-disketter fra nedenstående
list, ved at krydse af og
indsende listen til Det Nye
COMputer.
Normalpris er kr. 65,- pr. disk
Abonnentpris er kr. 55,- pr.
disk.

(ROT, R C U BES, mandel vroom, fpi c)

(Flamkey, cled, showprint, funckey,
aste roids, ristonella, hbhill.anim, gauge)

PD-disk nr. 3 (9/88)
(Comm, Qbase, bbslist, tagbbs, amigazer,
packit)

FD-disk nr. 4 (10/88)
(Hammmm, dx-synth, nart, demolition, led,
melt, dk, penl, gomf 1.0, flip, wiiedemø,
psound, lyd)

FD-disk nr. 5 (11/88)
(birdanim, boingflightanim, boing3d.anim,
aboutsound, birds.anim, birdsaudio,
bird.anim))

FD-disk nr. 6 (12/88)
(Silicon, amoeba, chcss, quickfix)

FD-disk nr. 7 (1/89)
(label, splines, juggler, animplayer, shm)

FD-disk nr. 9 (5/89)
(dmnkenmouse, gravitywars, egyptian-run,
disklist, colormap, del ram, calendar, big,
guru, lace, hodgepodge, mouseoff, mouseon,
tinyclock, worms)

FD-disk nr. 10 (6/89)
(Backgammon, eoms, amoeba, wheel,
wblander, egyptiannm, cyclcs, gravitywars,
asteroids)

PD-disk nr. 11 (7-8/89)
(Cowboys, dial, readbb, writebb, pitxt,
newzap, omgpx, cmd, nofastmem, fsw)

PD-disk nr. 12 (10/89)
(Vcheck, bankn, blackbook, wkeys,
heliosmouse, lens)

FD-disk nr. 13(11/89)
(Rslclock, Silicon, iff2pcs, othello, bouncer,
plot)

PD-disk nr. 14 (2/90)
FD-disk nr. 14a (2/90)

(Læs iøvrigt artiklen “Lille-størrestørst-test a f Genlocks ” i DNC nr.
1 0 /9 1

(Handshake, auxhandler, units, setfonts,
popeli, disksolve, expose, med)

FD-disk nr. 15 (3/90)
(M achn, toomuch3d, slotscar, towers, 15)

Fakta:
RocGen RG300, pris
kr. 1599,RocGen RG310 Plus,
pris kr. 2499,Alcotini.tif.: 8622 0611

(G priit, powerpacker, mandclmountains,
titlegen, dugger, oibit3d, scenegen-demo

FD-disk nr. 18 (7/8-90)
(Chinøchallenge, moonbase, dclock,
snowfall, selector, disklalk)

PD-disk nr. 19(10/90)
(car, show, virushunter, casseti, helper,
whatis, ppshow, roses)

PD-disk nr. 20 (11/90)
PD-Didk nr. 1 (6(88)

FIX-disk nr. 2 (7-8/88)

Føler man sig nødsaget til at købe
en af de to genlocks, så vil jeg helt
klart anbefale RG310C, også
selv om du lige nu kun har råd til
RG300C. RG310C koster ca.
1000 kr. mere end lillebroderen,
men den er til gengæld også flot
tere, og nemmere at anvende.
Den medfølgende software bur
de nok forbedres, og ‘manualer
ne’ er dybt kritisable. INGEN, der
går hen og køber et stykke hard
ware, bør finde sig i at blive kon
fronteret med en lille 12 siders
‘brochure’ afen manual.
Til folk, der blot skal bruge den
til at indlægge tekster i begyndel
sen af sine ferieoptagelser, er de
ovenstående genlocks udmærke
de. Men, skal man bruge den
bare lidt mere seriøst, bliver man
nok nødt til at ofre betydeligt
mere for en genlock. Genlocks
KAN købes for billigt.
De dyrere genlocks har som
regel ikke blot et bedre output,
men også langt flere muligheder
og funktioner, der gør det værd at
eje en genlock.
Hvis du derfor ønsker at eje en
genlock, som virkelig kan noget,
må du være forberedt på at slippe
mange penge. Billigere genlocks,
hvor næsten alle effekterne er
fjernet, ødelægger klart foremå
let med en genlock, nemlig at lave
computereffekter på videobille
der.
Men at RocGen’s genlock er rig
tigt billige, det kan man ikke kom
me udenom.
m

FD-disk nr. 17 (6/90)

PD-disk nr. 16 (4/90)
(Virusx4.0, jpdirutil, label-print, plasma,
amigo, forever, bootiitro)

(Bootbase, elements, plw, printstudio, puzz,
sysinfo)

FD-disk nr. 21 (12/9(0
(BM P, easybackup, fenster, password,
colourrequester, migamind, keymenu)

PD-disk nr. 22 (1/91)
(fortune, hyperdialer, today, anymonth,
h-ball, mousecoords, popupmenu, zap, cx-1,
ei nstein. staihlanker, future car)

FD-disk nr. 23a (2/91)
(The a64 package)

FD-disk nr. 23b (2/91)
(formater, keymaped, menu, poopy,
powerlogo, yawn!, artmuseum, daz)

PD-disk nr. 24 (5/91)
(Dirwork, joymouse, mablanker, parm,
popinfo, panim. sou udeditor, tictactoe,
trackdisplay, zkro viru s)

FD-disk nr. 25 (6/91)
(Bcb, optmouse, snoopdos, spacewars, train,
voitex, norman)

FD-disk nr. 26 (10/91)
(globulus, keymeny, lotto, textplus,
tripleyachty, uttraf-4)

PD-disk nr. 27 (12/91)
(bootpic, disterm, humartia, memmon,
projmon, running, up&down, mickey,
viewer)

PD-disk nr. 28 (4/92)
(Landscape, landmine, diskprint, superduper,
picbase)

PD-disk nr. 29 (5/92)
(Bootpic, newzap, scucftmster, cube4,
fileminder, doscontrol)

Understreg de disketter, som
du ønsker, og indsend H ELE
kuponen!
N avn :-----------------------------A dresse:-------------------------Postnr___ B y :------------------Jeg har indbetalt
beløbet kr-------- ,via:
I
I

I Girokonto nr. 9711600
I Vedlagte check

A m iaa-udstvr:

C om m odore 64/128 ud styr:

ATonce • A-500 PC-emulator(80286)
MW 500 indbygningssæt til A-500
512 K-ram udvidelse m ur og afbryder. Ira
8 MB-ramkort (intern) m. 2 MB til A-1000
2 MB ramudv m.ur og afbr.-5l2K mont.
2 MB VECTOR ramudv. m ur og afbr
monteret m. 2 MB og ur-writeprotect
MEGAMIX2000 ramkorl m 0 Kb
MEGAMIX2000 ramkorl m. 512 KB
MEGAMIX2000 ramkorl m. 2 MB
MEGAMIX 508 rambox extern m. 2 MB
Ramudvidelse 1 MB til A-500 PLUS
MEMORYMASTER ramkorl m .2 M B
Multivision 500/2000 (Flickerfixer)
3.5’ Golem Diskdrev med trackdisplay
3 5" Diskdrev m bus 8 afbryder
5.25* Golem Diskdrev40/80/bus afbr
3.5* Diskdrev egnet t.indbygning i A-500
3.5" Diskdrev HD • 880Kb'1 64Mb *50%
Kickstartomskitter (gammel A-500). 2 sys.
Kickstartomskifter (ny Amiga. også V.2.0)
Bootselektor DF0-DF1(2)
DF0-1-2.skifter mellem 2 ex. drev og 1 mt
Stovlåg til A-500/2000 i polyester
Multiplayerkabel, A-500 A-500 el A-1000
Multipiayerkabel A 500 A 500 2000. 5 m
Amiga Action Replay V. 3 1. A-500/A1000
Soundsampler. stereo. Smartsound
Xcopy Professional V.5.0 med Hardware
Diverse iC-kredse til Amiga (og C-64)
HARDDISKE m. 52 MB t. A-500 fra
/
l

1795.00
1660.00
295.00
2210.00
520.00
1395,00
980.00
1305.00
1 620.00
1620.00
665.00
1745.00
1725.00
915.00
695.00
1090.00
130.00
260.00
85.00
130.00
150.00
190.00
ring
395.00
540.00
ring
3805.00

/G\IW 500 til indbygning af A-500. hvorved du fårD
lo:
lost tastatur og plads til to diskdrev. turbokort
og
og Harddisk koster nu Kr. 1 660,00

Prmterkabel Userpori Centronics
Stovlåg til C-64 i røgfarvet plastic

150.00
100.00

D iskettebox med las:

60.00
65.00

til 80 stk 3.5’ eller 100 stk. 5.25*
til 100 stk 3.5*

Disketter:
DSDD Goldstar
HD NN. 1.2 MB
DSDD NN
HD NN. 1.44 MB

3495.00
3895.00
3495.00
2620.00
1940.00
45.00
65.00
70.00

pr. stk.
3.00
5.50
4.50
8.00

pr. 100 stk.
270.00
495.00
382.50
720.00

J o v s lic k oa diverse:
Competition Pro 5000. Joystick
Competition Pro Star m. autofire/slow
Prof 9000 de Luxe m. variabel autofire
The Arcade Joystick
The Arcade Turbo
Golden Image mus
Musemåtto. blå. 8mm. normal 65.00 Super
Musemåtte. rod. 6mm. normal50.00 Super
Multimeter Exacta 3800 G
Strømforsyning til Amiga 500
Kickstart Version 2.04 ROM

145.00
240.00
300.00
215.00
240.00
295.00
75.00
70.00
335.00
475.00
750.00

' o k t a g o n 508 2008 er vel nok det mest avancerede Harddisksystem til Amigaen Det har 16 bit
dataoverforsel på op til
Autoboot fra kickstart 1.3.
og automatisk tilpasning til
turbokort (68010/020/030/040 processorer).
af Harddisken (læse/skrive/format)
Autoconfiguration og autoboot kan slås fra (af hensyn til VIRUS). Der er plads til 0. 2. 4. 6 eller 8 MB
ramudvidelse på selve kontrolleren, samt tilslutningsmulighed for 7 extra SCSI enheder.
Et lidt billigere men ikke ringere - Harddisksystem kommer fra Trinology med det kendte BOIL 3
controllersystem. Her er der mulighed for et andet Kickstartsystem og ramudvidelse på printet

oktagon
System

1.500

SCSI-coniroller. 0 Mb
SCSl-controller. 2 Mb
52 Mb HD. 15 ms.. 0 Mb
52 Mb HD. 15 ms . 2 Mb
105 Mb HD. 15 ms.. 0 Mb
105 Mb HD. 15 ms.. 2 Mb
120 Mb HD. 16 ms. 0 Mb
240 Mb HD. 16 ms. 0 Mb

2625.00
3500.00
5090.00
5970.00
6490.00
7370.00
8750.00
14800.00

1.2000
2270.00
3130.00
4740.00
5620.00
6140.00
7020.00
8315.00
14245.00

boil
t. 500

3805.00
5640.00
4905.00
6740.00
ring
ring

3

gvp

t. 2000

3590.00
5425.00
4465.00
6300.00
ring
ring

1.500

t. 2000

4995.00
ring
6995.00
ring
ring
ring

3995.00
ring
5995.00
ring
ring
ring

Bemærk, at alle priser pd Harddiske er dagspriser pr. 4 maj 1992. Disse kan ændres uden varsel !!

Importør af varer fra bl.a.

BSC - GOLEM - REX - VESALIA
RoBm oller- 3-State - HK-C om puter
Forhandlere soges.

Alle priser incl. MOMS
Forbehold for prisændringer

ABSA LO N DATA
V a n g e d e v e j 216 A - 28 60 S o b o rg
^

G R A TIS
PC & A M IG A
S P I L

EYE nmBEHOLDER II

for nye medlemmer inden 14 dage. Send
dit navn og adresse, samt om du ønsker
dit G R A T IS SP IL til P C (3 ,5 " diskette)
eller A M IG A Medlemskab kun kr. 89.pr. 1.2 år. Ingen købs forpligtigelser. Ind
melder du dig nu gælder medlemskabet
for hele 1992. Send ingen penge nu!!

NORMAIJKIS: 42«>.-

P rintere oa tilbehør:
Citizen 224, 24 nai
Star LC 24-200. 24 nål. color
Star LC 24-200
Star LC 24-10
Star LC 20
Farvebånd, LC 10/20. sori
Farvebånd. LC 24. sort
Printerkabel. A-500(IBM)/Centronic$
5.25"
5.25*
3.5*
3.5"

Vi får musene til
at spille på bordet...

J

Tlf: 31 6 7 11 93 FA X : 31 67 11 97
M a. - Fr.: 12 - 18. Lø. lukket

+

LE CHECKS REVENGE
(MONKEY ISLAND 2)

D b få r b l.a . flg. k lu b fo rd ele:

SAMLET PRIS:

" 6 4 9 ,(K Ø B U E M N U O G S P A R K R. 1 5 9 . )

Kampagnepriser er kun gældende i Juni
måned eller så længe lager haves.

-

4 spil KUN kr. 296,R o b o c o p , Ghostbastcrs 2
Indiana Jon cs A ctioa,
B a t m a n T he Mov ie________

N YE T IT L E R T IL A M IG A :

EPIC
SIM ANT
THE MANAGER
SHADOWLANDS
COVERT ACTION
POLICE QUEST 3
PACIFIC ISLANDS
VENG. OF EXCALIBUR
POOLS OF DARKNESS
Der tages forbehold for eventuelle forsin
kelser og prisændringer ved udgivelsen
a f nye titler. Alle priser er inkl. 25% moms.

spar op til 5 0 %
m edlem sblad
nyh ed er, tests
org. spil sam t P& D
tilb u d sp ak k er, f.eks.:

5 spil KUN kr. 29 6 ,C k ase H.Q., T nrrican ,
X - O a t , A l t e r e d B eas t,

1
1

5 spil KUN kr. 4 6 5 ,7

F 1 6 C'orabat P i lo t , Welltria,
Ita ly 1 9 9 0 , li*
T n r b o O n tr n a ,
D o u b l e Dra go n 2

T lf. 5382 1668 også aften

.DAISY Softw are
GL. KONGEVEJ 92, 1850 FR.BERG C

TLF.: 3131 7523

S .C .A .C .

S c a n d i n a v i a n C o m p u te r
A c t i o n ( 'l u l * I/S

K ro k u s v æ n g c l 5
4 6 2 3 L il l e S ke nsve d

EVENTYRLIGE LØSNINGER!
Spiller du tit adventures o s sidder du tit fast i dem?
Så har vi et enestående tilbud til dig!

‘King O f Solutions!
H æ ftet, der indeholder 5 0 a dve ntu relø snin ge rtil de sejeste spil, der nogensinde er program m et
til din com puter. Om du h aren Amiga, C 64 elfer PC æ ndrer d et ikke ved dine m uligheder fo r a t udnyt
te h æ fte t fu ld t ud.
Et opslagsvæ rk, der vil holde såvel din nuvæ rende, som din kom m ende com puters tid ud.

Alle Sierra On-Line-seriens topscorere er løst: “ Space Q u est”serien (1-4), “ Police Q u est”-serien (1-2), “ Kings Q u est”-serien
(1-4), “ Larry" serien (1-3), sa m t alle de løse, der ikke er i seri
er gennem gåes fra ende til anden. Du skal ikke læ ngere sidde
fa s t i nogle af dem !
Alle Infocom s trilogi-baskere er løst: “ Z ork”-serien, “ M agic”serien, “ Space"-serien og alle de løse, der endnu ikke h a rfå e t
en e fte rfø lg er er m in utiø st b ru dt ned og fre m s tille s så nøjag
tig t, a t du vil kunne få svar på alle de uafløste spørgsm ål!
Derudover er der en m asse andre firm a e r der få r en kæ rlig
behandling i "K ing Of S o lu tio n s”-bogen:
Har du uløste fra Delphin, LucasFilm Games, M agnetic Scrolls
elle r andre, så vil du a bsolut få glæ de af “ King Of S o lu tio n s ”

E OD P ® GO
la tak! Jeg vil ha’ “‘King O f Solutions ’!
Send fluks et girokort til mig! Min adresse er:
Navn:________________________________
Adresse:_____________________________
Postnr./By.:____________________________
“King O f Solutions koster kr.115,- (+ porto kr. 4,75)
(Send denne kupon til: “Det Nye COMputer", St. Kgg. 79,1964
Kbh. K. - skriv udenpå kuverten: KOS)
Hæftet foreligger kun på engelsk. Begrænset oplag.

Konkurrence
vindere!

Vores HUGO Il-vindere er fundet!

Vi har haft m ange
k o n k u rre n c e r på
det sidste, så her er
en ko m p le t vinderoversigt, så
du
straks kan se om
du har vundet*
Verdens nemmeste
konkurrence:
- her var der ingen spørgsmål, og
ergo: ingen rigtige svar!
Vinderne a f en T-Shirt er:
Morten Mikkelsen, Åkjærsvej 7,
4600 Køge
Ida Pharsen, Thorsgade 23,
8881 Thorsø
Rasmus Friis, Fasanvej 7, 5230
Odense M
Eva Jakobsen, Strandbakkevej 7,
8250 Egå
Christian Høj, Blåkildevej 21,
st.th., 9220 Aalborg
Rolf Jensen, Rudevej 87, 8300
Odder
Tine Mikkelsen, Morbærvænget
12, 4681 Herfølge
Allan Madsen, Vestergade 114,
7200 Grindsted
Anders Elkjær, Fjordglimtsvej 22,

8700 Horsens
Christian Nielsen, Egernvej 13,
4300 Holbæk
Og vinderne a f et C64-spil (Logical) er:
Mikkel L. Hansen, Roshagevej
32, 2720 Vanløse
Troels Dahl, Fællesskabsvej 6,
4900 Nakskov
Jørgen Hansen, Skovbakken 48,
6715 Esbjerg N
Kasper Jørgensen, Skyttevej 20,
4293 Dianalund
Jens Jørgensen, Skodsbølvej 52,
6310 Broager
Anette Dalhoff, Grønnehavestræ
de 4, st.th., 4500 Nykøbing Sj

Hugollkonkurrence:
De rigtige svar:
1 ) "du"
2) “ Hallo'’
3) “ roligt”
4) “ sammen"
5 ) “ rut”
(her har redaktionen også god
kendt aflæggere af udtrykket hal
lo, såsom haallooo og andre.)
Og vinderne er:
Anne-Mette Andersen, Roslev, Til
de Schmidt, Albertslund, Shane

McGregor, Herning, Lars Bodin,
Aalborg, Peter Aspe, Lyngby,
Peter R. Pedersen, Kalundborg,
Jesper
Nørskov,
Silkeborg,
Karsten Jensen, Søborg, Martin
Thomsen, Holstebro, Kenneth
Pedersen, Karise, Mads K.
Jensen, Vejle Øst, Marianne Rydiander, København 0., Dorte N.
Pedersen, Køge, Jette Christof
fersen, Nærum, Johnni Christian
sen, Holstebro, Stefan Bjerring,
Allerød, Kathrine Vorting, Køben
havn 0, Jens Skov, Højby J., Allan
Mogensen, Randers, Jørn B. Hougaard, Allingåbro, Dennis Rybasch, Tønder, Kim Jensen, Køge,
Martin Brandt, Hørsholm, Jesper
Amtkjær, Kenneth Pedersen,
Hedehusene, Per Alsen, Bogen
se, Kenneth Christensen, Kol
ding, Bodil Gommesen, Kerte
minde, Henrik Schjelde, Præstø,
Christian S. Santer, Øvlslev, Peter
B, Nielsen, Sorø, Rene B. Poul
sen, Brønderslev, Tomas Toft,
Odense C, Flemming B. Peder
sen, Søborg, Jakob Kimergård,
Hårlev, Anders H. Rasmussen,
Slangerup, Rasmus Borresen,
Langå, Morten H. Jensen, Køben
havn K., Jonas Mindegaard,
Hedehusene, Jakob Frølund, Alle
rød, Michael Viinberg, Herning,

Eske Lindhardt, Hørsholm, Jens
Karlsen, Ringsted, Jan Nielsen,
Svenstrup J., Jesper Schytt, Fre
dericia, Thuy Tran, Mundelstrup,
Rene Karsholt, Kastrup, Poul Jør
gensen, Grindsted, Erik Johan
sen, København S., Martin Jør
gensen, Jægerspris

Playtime:
De rigtige svar:
1) “ Mean Gene” er: Konferencier
2) "Hvilket tidligere...’’: Sovjet
Og vinderne a fen ‘‘Mean Gene"mikrofon er:
Chano Aabjerg, Storsejlet 111,
3070 Snekkersten
Christian Iversen Knud Lavards
vej 3, 8900 Randers
Kai Nielsen, Lucernevej 88, 13,
2610 Rødovre
Lau Uldahl Nielsen, Skolebakken
21, Lingstrup, 9480 Løkken
Vinderen a f walkie-talkie-sættet
blev:
Torben Asterlie, Ternehaven 48,
4000 Roskilde
Alle vindere har fået direkte
besked.

At leve med
strateeispil
Strategispil er
en blød blan
ding af skydespilog adventu
res* Her kigger
vi lidt på gen
ren, og kommer
mea en lille gui
de til nogle af
de mere popu
lære simulatio
ner*
Af Thomas Ellegaard

Senere, ved fremkomsten af
vores allesammens Amiga, blev
disse væsentlig forbedret, bl.a.
vha. flotte skærmdesigns, og
skrækindjagende uhyrs-lyde.
Også skydespillene blev meget
bedre. Nu kunne man pludselig
se (og selvfølgelig også høre),
hvad det var man skød på (omend
det ikke altid lige var noget man
genkendte fra dagligdagen). Men
selvom man efterhånden syntes,
at de mange skydespil og adven
turespil da snart måtte ligne hin
anden temmeligt meget, så var
de dog stadig langt fra hinanden.
Således var der ligesom et tom
rum mellem de to typer spil. Det
te blev udfyldt ved fremkomsten
af et nyt slags spil - strategispil
let.

Stratesispillenes
migaen er, blandt meget
fremmarch
andet, en glimrende spille
Nu lyder det måske som om stra
maskine, det er der ingen
tegispillet blev indført fra den ene
tvivl om. Men hvad er det for nog
dag til den anden. Dette er selv
le spil, der findes? Er det udeluk
følgelig ikke tilfældet. Men, sand
kende skydespil, med grimme
heden er, at strategispillet kom,
‘aliens’, som skal ‘zappes’, eller
om ikke pludseligt, så dog lidt
findes der virkeligt også spil for
efter lidt, og tog sin gode andel af
de mere seriøse brugere af Amig
spillemarkedet. Således kan
aen? Det vil vi se nærmere på!
man godt sige, at et strategispil
nok nærmest er karakteriseret
Populært at
som en blanding af et langsomt
spille hjemme

A

I den allerførste tid af hjemme
computerens fremkomst, blev
det pludseligt meget populært at
sidde og spille mange af de sam
me spil, som man jo i årevis hav
de set i spillehallerne. Nu kunne
man sidde derhjemme og spille,
og vel og mærke til en meget billi
gere pris. Ikke noget med 10 kr.
pr. spil (for 20 sekunder), eller lig
nende. Næ, havde man een gang
købt et spil, kunne man spille alt
det man havde lyst til, gratis.
Samtidigt opstod der også et
marked af spil for folk, der ikke
havde så mange muskler i pege
fingeren. I disse spil skulle man
som regel vandre rundt i lange
indviklede labyrinter, i ukendte
farefyldte skove, i ildelugtende
sumpe mv. Disse såkaldte
'Adventure’-spil, bestod i starten
ikke af meget andet end tekst.

Udvalget af strategispil er både stort og varieret. Der er noget for enhver
smag!
skydespil og et simpelt adventu
re. Mange strategispil er nemme
at lære, men kan ofte være
svære at mestre.
I tidens løb er der kommet
adskillige strategispil til Amiga
en. Mange af disse er ikke altid
‘rene’ strategispil, men indehol
der i sagens natur også brudstyk
ker af meget adventureagtige
eller actionprægede sekvenser.
Andre igen er nærmest, hvad
man kunne betegne som simula
tioner. Der findes dog heldigvis

TMI WAR IN (M O N : 1*39-45

"Storm Across Europe" er et sim
pelt, men underholdende spil, der
dækker hele Anden Verdenskrig.

I "Theatre of Europe" og "Conflict
Europe" spiller atomvåben en
uhyggelig og afgørende rolle...

også, hvad jeg vil kalde, fulds
tændige ‘rene’ strategispil. Des
værre er udbuddet af disse ikke
så stort (endnu) som man godt
kunne tænke sig, men antallet er
i stadig stigning.
For de, af vore læsere, som
måske aldrig rigtig har haft mod
på at begynde at spille strate
gispil, eller aldrig har haft den helt
store interesse for spil i det hele
taget, er der med strategispille
nes fremkomst, således måske
åbnet helt nye muligheder og
interessefelter. Jeg har derfor
lavet en mindre Strategy Games 'Quick Tour Guide’, der kort vil
introducere nogle af de bedste
strategispil, som nogensinde er
blevet udgivet til Amigaen. I kom
mende numre vil jeg desuden
lave en fuldstændig gennemgang
af bla. nogle af disse program
mer, så glæd jer! Se iøvrigt også
løbende vores spilanmeldelser i
‘Gameplay’ . Af og til, anmelder vi
faktisk nogle gode strategispil til
Amigaen, og dette vil vi naturligvis
også blive ved med fremover. God
fornøjelse.

(Læs også artiklen “KRIG!" i DNC
1 /9 1 , en 4-siders artikel kun om
strategispil, med en gennemgang
a f over 20 afslagsen.)

Q uick Tour Guide
Millennium 2.2
’Millennium 2.2’ er et rum-strategispil af den bedste slags. Spillet er
fuldstændig musestyret, hvilket gør det yderst behageligt at bruge.
Startende fra en base på Månen, skal man forsøge at overtage hele
solsystemet, og til sidst også vores kære Jord, som vi skyndsomt
måtte forlade pga. uheldige omstændigheder. Spillet er måske lidt for
nemt, men er alligevel et virkeligt anbefalelsesværdigt spil.
Se iøvrigt vores anmeldelse i COMputer 9 /8 9 .
Karakter: 90 %
Deuterous:
Dette er fortsættelsen til ‘Millennium 2 .2 ’. Vi befinder os i år 3000,
og Jorden er nu endelig blevet beboelig igen.I dette spil skal man nu
ikke blot prøve at overtage vores eget solsystem, men også nogle af
de andre nærmeste solsystemer.
Spillet er væsenligt sværre end ‘Millennium 2.2', da det næsten
lige fra starten af, gælder om at foretage sig de helt rigtige ting, og
således sørge for hele tiden at være sine fjender overlegne. Dette er
absolut et minus ved spillet, men heldighvis har man mulighed for at
save spillet, så man altid kan gå tilbage til, da man sidst dummede
sig. Spillet indeholder mange utroligt fantasifulde detaljer, som vir
keligt trækker spillet op.
Karakter: 90 %
Supremacy:
I dette spil kan du vælge mellem 4 modstandere (sværhedsgrader),
der bebor hvert deres solsystem. Du skal derefter opbygge en kam
pdygtig hær, rumskibe til at transpotere disse i mv, og så ellers for
søge at erobre det pågældende solsystem. Solsystemet er erobret,
når modstanderens hjemplanet er lagt for dine fødder, så man
behøver altså ikke nødvendigvis at overtage ALLE de mellemliggende
planeter. Et ganske udemærket spil.
Se anmeldelsen i DNC 4 /9 1 .
Karakter: 87%
Conflict:
I ‘Conflict’ gælder det om at sikre Israel’s grænser. Spillet er faktisk
temmeligt politisk præget, men det det bliver det nu ikke ringere af.
Spillet er slut, når enten du (Israel's statsminister) er dræbt, eller når
alle de omkringliggende lande, er uskadeliggjort. Dette kan ske dels
ved terrorisme, dels ved militære aktioner i de pågældende lande.
Det sidste er dog yderst farligt, og kan desuden skabe et dårligt for
hold til både USA og FN, især hvis du anvender atomvåben (prøv det
te).
Hvor realistisk spillet egenligt er, ved jeg ikke, men det er pokkers
godt lavet, og venne/fjende-billedet er helt nyt, for hver gang du spil
ler det. Køb dette spil.
Karakter: 97%
Balance Of Power:
I BOP (bob bob bob) kan du væl
ge mellem at spille USA eller
USSR. Herefter gælder det så
om, at få gjort hele verden så
højre- henholdsvis venstreori
enteret som muligt. Dette kan
gøres på flere måder. Enten ved
at støtte/afsæ tte de pågæl
dende landes regeringer/mod
standere vha. penge, eller ved
militæraktioner.
Gør du tingene rigtigt, får du
mange points, og den (af dig og
computeren), der slutter med
flest points, vinder. Spillet vir
ker rimeligt realistisk, og er fak
tisk ikke helt nemt.
Karakter: 90 %
Balance Of Power 1990:
Da verdenssituationen ændrede sig i slutningen at 8 0 ’erne følte
man, at en opdatering af forgængeren 'Balance Of Power’ var på sin
plads, og der blev således lavet en nyere version, der blev tilpasset
de politiske forhold, der rådede i 1990. Men, også andre ting blev
ændret, og spillet blev således en lille smule større og dermed også

langsommere. Dette er et forhold som desværre ødelægger fornøjel
sen noget. Har du i forvejen ‘BOP’ skal du ikke købe ‘BOP 1990’ (det
te er iøvrigt også allerede nu forældet, rent politisk).
Karakter: 60 %
Risk:
Risk’ er lavet over brædtspillet af samme navn. Du starter med at
have fået placeret dine hærstyrker på verdenskortet. Herefter gælder
det om at erobre intet mindre end hele verden, vha. disse. Det er der
for meget vigtigt, hvordan du og dine modstandere placerer hærerne
i forhold til hinanden. Selvom selve spillet er rimeligt simpelt, er det
faktisk meget medrivende. Alt i alt et godt spil.
Karakter: 70 %
Soccer Supremo:
I 'Soccer Supremo’ er du fodboldmanager. Det gælder her om at købe
og sælge spillere, samt at lave den helt rigtige holdopstilling til hver
kamp. Undervejs kan spillere blive skadet, eller sidde over de næste
kampe pga. advarsler, så det gælder naturligvis også om at have gode
reserver. Klarer du mosten, rykker du op i næste division, og målet er
naturligvis at blive bedst i 1. division. Er du dygtig kan du også prøve
at vinde F.A. Cup-turneringen, samt den engelske Pokalfinale. Et
Yderst sjovt spil.
Se iøvrigt vore gennemgang af fodboldspil i DNC 3 /90 .
Karakter: 93 %
Soccer Manager-*-:
Et spil i samme stil som ‘Soccer Supremo’ , men med lidt flere mulig
heder. Spillet er dog på tysk, hvilket trækker det lidt ned i karakter, da
engelsk absolut er at foretrække. Men derudover er det faktisk et
godt spil, omend det er lidt for tungt (langsomt) at spille. Lyden er des
uden også dårlig. ‘Soccer Supremo' er klart at foretrække.
Karakter: 60 %
Stock Market:
Et finansspil, hvor det gælder om at købe aktier i store mængder, de
rigtige steder. Efter hver omgang med køb og salg, stiger og falder de
pågældende aktier så. Det drejer sig altså om at have købt aktier i de
firmaer, der får fremgang. Dette er dog svært, hvorfor det oftest er en
god strategi at sprede sine investeringer noget, men ikke for meget.
En hårfin balanceakt, der skiller mellem total falit, og bragende suc
ces. Sjovt spil, men ikke specielt flot lavet.
Karakter: 60 %
Sim City:
Det meget populære spil, hvor det gælder om at opbygge og vedlige
holde en hel by. Man skal bla. tænke på tilstrækkeligt med boliger,job
og forretninger. Vejene og togforbindelserne skal være i orden, og
man skal absolut også tænke på naturkatastrofer og miljøbelastnin
ger. Et yderst lærerigt spil, hvor der iøvrigt også kan spilles på 10 for
skellige, på forhånd fastlagte,
problemsituationer. Køb det,
hvis ikke du har det endnu.
Karakter: 90 %
Populous:
Her skal du spille intet mindre
end GUD (ligesom til daglig).
Man starter med en håndfuld
mennesker på en ø. Det gælder
nu om, som GUD, at hjælpe dis
se, ved at udflade det meget
bakke- og dalfyldte terrain,
således at de kan bygge nogle
større boliger. Sker dette, får
du mere ‘energi’ (mana), og jo
mere energi du besidder, des
flere katastrofer kan du overbedænge din modstanders folk
med (din modstander er også
en GUD, og har ligeledes en ø med folk). Du kan også lave folk om til
riddere og lign, der så kan gå ud og myrde løs af modstanderne. Et
absolut godt spil, der heller ikke er helt nemt.
Karakter: 90 %

Hvem siser, at de
tins, du køber til din
computer, skal være
fabriksnye?
Køb
brust - o s billist*

ANNONCE-KUPON
le s vil sernc indrykke følser
Sratis annonce under (sæt X
Køb.. Sals- Bytte.. Opslagstavlen..

Tekst:__________________

Købes
C64: Robocop 2 og Powerplay købes på cartridge.
Spørg efter Allan.
5 3 5 2 7 3 73

C64 bånd: Street Fighter: 50 kr. Moonwalker: 60
kr. Eventyrspil.

Telefon-numer:_________
Send kuponen snarest til:
Det Nye COM puter
St. Kongensgade 72
1264 København K

75 34 17 27

C64 disk: Rygar købes for rimelig pris.
53 7 5 1 5 85

A500 med farvemonitor og mus. Pris ikke over
450 0 kr.
4 8 30 22 97

C64: Knights of Legend (200 kr.). Ultima 4 (125
kr.), Mickey's Space Adventure (125 kr.). Eventu
elt bytte med andre rollespil.

A500-spillene Wall Street og Football Director II
købes. Spørg efter Rasmus.
86 18 4 8 45

4 5 87 3 5 67

joysticks). 100 disks i box. TV-modulator eller
Scart-kabel. 10 meter ledning til stereoanlæg, ori
ginale ledninger og manualer. Evt. med printer
(Star LC-10 Colour) og/eller ATonce (PC emulator).
Sælges for højeste bud. Skriv til: Anders Møller.
Plougslundvej 185. 7190 Billund.

CBM 64 med 1541 II diskettestation, båndstati
on. Turbo 2000, rensedisk. 35 disketter, diskbox.
diskdobler. Pris 1200 kr.

Amiga 1000. 1084 monitor, joystick. mus. MPS
1200 printer, ekstra diskdrev og disketter. Pris:
6 0 0 0 kr.

Amiga 500 ( v i.3). 1MB RAM-udvidelse. monitor
(Philips CM 883 3 II). farveprinter (Okimate
20).Action Replay. GVP harddisk 52 MB autoboot
under WB1.3. Ca. tre måneders garanti. Pris:
4 0 0 0 kr. Henv. Jan.

Amiga 500 med mus. musemåtte, 20 spil. cirka
200 disketter. 4 boxe. udbygningskasse, joystick.
1 MB. rensedisk, 16 blade/bøger m.m. Pris: 9000
kr.

75 6 7 3 5 86

53 6 0 4 4 30

4 8 79 6 4 31

7 5 4 2 4 6 57

4 2 1 0 7 7 53

RA5-512 ramudvidelse til A500. to måneder gam
mel. 300 kr.

Kvalitetseventyr til Commodore 64 sælges til sten
alderpriser. Ring og prut om prisen på Enchanter.
Elite. Secret of the Silver Blades, Zork III, Keys to
Maramon. Buck Rogers og mange flere. Vær flink
og ring efter 17.

C64 med 1541-11 diskettestation. 1530 datasette. The Final Cartridge II. tekstbehandling, tegne
program, joystick. Pris: 200 0 kr.

C64 spil på bånd. Turrican 2. Hollywood Collection. Time Machine, Castle Master: 100 kr. pr. stk.
På diskette: Northand South og Creatures: 150 kr.
pr. stk.

8 6 15 13 17

Monkey Island 1+2. Space Quest 3. King's Quest
4. Larry 5. Hero’s Quest, Conquests of Camelot.
Colonel's Bequest. Police Quest 2. Deuteros. Heimdall, Midwinter 2. Gunship. Railroad Tycoon. F29 Retaliator. Dungeon Master, Imperium, Opera
tion Stealth. Supremacy og flere sælges. Priser fra
200-350 kr. pr. stk. Henvendelse efter 18 på

Sæ lses
Diskettestation 154111 til C64 inkl. manual,
strømforsyning, demodiskette og diskettedoub
ler. Pris: 700 kr.
53 4 3 78 07

42 52 12 69

Automatisk joystickomskifter til Amiga eller C64.
Skifter mellem joystick/joystick. joystick/m us og
m us/m us. Aldrig brugt. I original emballage. Pris
250 kr. Nypris 350 kr. Evt. bytte med Soundsampier. Spørg efter Rasmus.
98 4 8 54 00

Amiga: Space Quest. OsWald. Super OsWald. Indiana Jones 3 (action). Silkworm. Dr. Doom s Reven
ge og Back to the Future III sælges for 100 kr. pr.
stk.
42 90 96 14

PC/XT Bridgeboard til A2000. Commodores eget
med 5°" drev. MS-Dos 3.3. in5stallationssoftware
og 30 disketter. Pris: 150 0 kr. eller deromkring.
86 23 18 95

Antiraid til C64 disk sælges for 150 kr. plus porto.
98 14 3 3 97

Action Replay II til Amiga 500 med dansk og
engelsk manual. Pris: 700 kr. Chariots of Wrath:
100 kr.

C64 bånd: Microball. Psycastria. Neil Android. Critical Mass. pr. stk. 30 kr. Tomcat. Eagle’s Nest.
Protium. Gribbly’s Day Out. pr. stk. 40 kr. Copy
2000. pris 100 kr.
65 3 7 1 6 1 5

75 22 08 34

ADVARSEL TIL ALLE PIRATER!
Hvis du sæ lger kopier af andres programmer, stjæler
du fra program m øren. Salg af piratkopier er både
am oralsk og strafbart, o g annoncer, der af redaktio
nen skønnes at dæ kke over kopier, vil ikke blive opta
get i denne spalte.
Vi fører jævnligt stikprøve-kontrol med annoncerne,
o g kuponer, der på den m åde viser sig at om handle
piratkopier, vil frem over blive sendt videre til de rele
vante anti-pirat organisationer, der så må afgøre, om
der skal anlæ gges sag. Nu er I advaret!

3 1 6 5 82 42

4 2 39 73 85

Amiga 500. næsten ny. inkl. garanti, 1 MB. Philips
artist-farvemonitor.
Scart-stik.
2
kvalitetsjoysticks. diskbox med 80 disketter, originale spil
(bl.a. Robin Hood), Deluxe Paint III med dansk
manual, prof tekstbehandling, mange computer
blade m.m. Pris nu kun 7000 kr. Nypris 10500 kr.
8 6 22 6 4 60

C64-spil til salg. Disk: Alf. Fedtmule. Jack the Nip
per II, Ghostbusters. Summergames II: 50 kr. pr.
stk. Bard’s Tale I: 60 kr. Epyx Epics: 75 kr. Super
script: 100 kr. Bånd: Value Pack: 50 kr. Pitstop II,
Impossible Mission II: 30 kr. pr. stk. Realm. Cuddly Cuburt: 10 kr. pr. stk.

75 52 7 1 2 9

C64-spil på bånd: Infodroid. Prisen snakker vi om.
Henv. Thomas.

C64 disk: The Hunt for Red October. Original.
75 kr.

97 8 1 0 5 1 5

Action Replay II til Amiga 2000. Brugt én gang. ori
ginal emballage og manual. 750 kr.
Henv. Michael.
42 39 73 54

Byttes
Jeg vil gerne bytte demoer til C64 og graffitifotos.
Ring efter kl. 2 og spørg efter Rune.
75 53 9 9 84

C64 disk. Haves: Dragon's Lair II (original).
Ønskes: Maniae Mansion eller Zak McKracken.
Kun originalspil accepteres.
75 73 4 5 91

Original Wings til Amiga (il MB) byttes til Lord of
the Rings. Secret of Monkey Island. Times of Lord
eller Indy III (adventure).
53 76 12 66

3 3 13 9 7 92

Amiga: F-19 Stealth Fighter (300 kr.). Hole-ln-One
Miniature Golf med to Course Disks (200 kr.). Sæl
ges samlet for 400 kr. Henv. Danni.

C64 disk. Byttepartner søges til bytning af nye og
gamle spil. Jeg søger selv nogle af de ældste spil.
og jeg har måske noget, du er interesseret i. Ring
til Jens-Jørn efter 17.

53 56 92 83

9 8 6 6 3 1 58

Basic-programmeringsbogen for begyndere inkl.
disk: 125 kr. C-bogen for begyndere: 125 kr. Dan
ske udgaver fra forlaget NCS. Næsten ikke brugt.
Begge for 225 kr. Henv. Chris efter 17.
53 9 4 12 51

Opslagstavlen
HJÆLP! Jeg leder med lys og lygte efter en cheat til
Last Ninja 3 på 64'eren. Løsninger og tips gives til
mange adventures og andre spil såsom: Larry I. II
og III. Quest for Glory I og II, Indy III, It came from
the Desert I og II og mange andre. Bedst efter
17.00. Spørg efter Thomas.

A500-spil: Cover Giri Strip Poker. Robocop 3.
Gauntlet III. Flames of Freedom, Zak McKracken.
Operation Stealth. Bar Games. Full Biast, A-10
Tank Killer og Lord of the Rings. 200 kr. pr. stk.
U.S.S. John Young. Iron Lord, Colorado. Night Hun
ter. Nevermind og Starblade. 100 kr. pr. stk. Alle
spillene er originale og i pæn stand.

Amiga 500. 1 år. fuldstændig som ny. 1MB udvi
delse. mus. TV-modulator. Fortsat fabriksgaranti
indtil 6 /12-1993. Pris 400 0 kr. Evt. bud.

C64 (disk): Chessmaster 2000 (150 kr.). Batman
the Movie (100 kr.). Batman the Caped Crusader
(75 kr.). Ten Great Games 3 (75 kr.). Soldier One
(50 kr.). Dragon Spirit (50 kr.). 4x4 Off Road Racing
(50 kr.). Battie Island (50 kr.). Spørg efter Jesper.

42 80 08 28

9 8 2 1 2 0 90

Commodore 64 med diskette- og båndstation, cir
ka 15 disketter og joystick. Pris: 250 0 kr.

Int. Soccer Challenge (original) 175 kr. med origi
nal Player Guide. Henv. Henrik efter 18.

3 8 34 32 22

4 8 30 22 97

53 52 6 3 23

C64. Kartoteksprogram med mange muligheder.
På original disk med DK-tegn og vejledning. 80 kr.

Star LC-20 printer 7 mdr. gammel med kabler og
printerark 1300 kr. Henv. Dennis.

62 2 5 27 77

7 5 2 2 5 2 3 2 eller
7 5 22 59 13

3 1 2 6 52 84

Sælges: Commodore 1 2 8 /6 4 med manual og
1541-11 diskettestation og 40 mærkedisketter
med boks. Pris 2200 kr.
6 6 1 7 1 8 74

Amiga: Næsten ubrugt Alcotini stereosampler
med tilbehør sælges for 500 kr.

Fem måneder gammel C64 med båndstation og
13 originale spil. tegneprogram med Geosmouse
og dansk brugervejledning. Min. 2200 kr. Henv.
Peter.

Jeg søger hjælp til spillet Centauri Alliance, da jeg
sidder fast. Jeg kan måske hjælpe dig med andre
spi. Ring til Jens efter 14 på

31 64 01 41

Originale C64 diskettespil: NavyMoves. Labyrinth.
Fiendish Freddy s Big Top o'Fun plus en diskdob
ler. Samlet pris: 200 kr.
6 6 10 58 23

98 79 0 0 11

Amiga 500 med kickstart 1.3. 2 MB ram. 2
diskdrev. valgfri opstart i PAL eller NTSC. mus.
joystick (Wico Redball), 2 trådløse joycarts (IR

Commodore 128D med Philips monitor, båndsta
tion, diskettestation. 2 stk. joysticks. 2 stk. disket
tebokse. The Final Cartridge. 2 stk. båndspil, man
ge disketter bl.a. Mini Office II + spil/programmer
samt en del bøger. Prisen snakker vi om. Henv.
Morten efter 17.
75 85 8 18 6

42 27 0 10 4

Se her! Amiga-klubben Amiga Time søger medlem
mer. Hver måned får du to disketter spækket med
artikler, nyheder, tests og meget mere plus et gra
tis PD-program. Hele herligheden får du for kun 18
kr. inkl. porto. Første nummer udkom den 1. april.
Ring efter flere oplysninger eller køb dig et nr.

74 4 4 23 26

Tjen ekstra penge, enkelt hjemmearbeid. For gra
tis info. skriv til: Gunnar Ugland. Oalveien Ib .
489 0 Grimstad. Norge.

Commodore MPS 1224Color
Danmark’s hotteste printer tilbud.
Indsend kuponen eller ring og få din nye
printer til Danmark’s bedste pris !!

Specs: 24 nåls, bredvalset (A3) farve matrix
Udskrivning: Over 220 tegn i sekundet
Kmulering:£/?.vøAi, Nec, IBM proprinter, Ansi, IBM-agm
Horisontal opløsning: 60, 80, 90,120,240, 360 dpi
Skrifttyper: 12 forskellige skrifttyper indbygget
Papir bredde: Fra 100 til 410 mm (4" til 16")

JA TAK

Jeg vil gerne benytte mig af
tilbudet, og straks have tilsendt en printer til den
fordelagtige pris.

Papir fremføring: 2,2" i sekundet

Firma:________________________________

Antal gennemslag: 1 original og 2 kopier

Navn:________________________________

Støjniveau: Under 55 db

Adrs:________________________________

Interface: Parallelt Centronics og Serielt RS-232 c

Eastnr:

Farvebånd: Rækker til over 2.5 millioner tegn
Mål: 595 x 370 x 120 mm
Vægt: Ca. 12 kg

D05/S

/MTEF¥\Ct\B 1 3 /O N
Hovedgårds vej 4 - 8600 Silkeborg

Ordre telefon: 86-802700 Fax: 86-800692

The
new
multitalent
LC-200

ComputerPrinteren

Star LC-200, det mest farverige man kan ønske sig
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• NLQ, d ra ft o g HS-draft udskrifts•
kvalitet (max. 225 cps)
• 4 in d b y g g e d e NLQ fonte inkl. italics ø
• Bundfødningsfacilitet
•
• Skubbe- & træ ktraktor in d b y g g e t
•
• Papir-parkerings funktion
•
ø
• Automatisk Tear-off funktion

Centronics p arallel standard
O ption: Serielt Interface
Emulerer Industristandarder
Høj udskriftskvalitet i farver
Skriver p å første/sidste linie
Brugervenlig i fron tp an el funktioner
G o d gennem slagskraft (1 o riginal/3 kopier)

Kære kunder.
Vi har herm ed d en fornøjelse a t kunne introducere Dem for en helt ny standard for matrixprintere, nem lig Star
LC200/LC24-200. Disse to nye printere er d et optim ale inden for matrixprintere i prisklassen under kr. 4.000. Der kan ganske
enkelt ikke købes b ed re printere p å m atrixprinterm arkedettil sam m e pris.
Star Micronics er hele tiden p å forkant m ed udviklingen, dette sikrer Dem som Star kunde, ny eller gam m el, et g o d t produkt
a f høj kvalitet, m ed g o d service o g så til en g o d pris. Star er for 3. år i træ k Danmarks mest solgte computerprinter.
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