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noset traoae h~lm på plads. Et 
par øjeblil<.ke senere ser .,; ind I 
Eo!e~'1 urolvers. Irtpro rislen r.ed 
al rl'&ffldoeo BI d&fI grund. Det er 
et nydeligt Ctlmpull!fbillede med 
S8fnme fyk;IIe 3-0 øo/)"gOner, som 
.,; lorventer 11Iy-Ie-08l1(:tio:)o"1.$imu
lationer. s.t drejer yj hovedet . 
men sce!"Ieriet skifter iklæ. Vi se< 
bare på en andef1 del af det. Hej · 
det virtler føl<.tlskl Vi er ikke 1'01ds
fanatikere, så vi beder om at 
pr~ Oactyl' NI&htma.e for at få 
t iogene satlldt l perspektlv. Byron 
Indvilliger og vllår nu mulighed for 
atrum egalstand med egne øjne. 
VI venter, men oer sker intet. 
Ingen kommer for at bære 05 
væ~. La(! 0$ tøge udstyfet al og 
overveje. hvad vi hal oplevet. 

Det er rumfomem
melsen som tør det 
FlJl"lt Di fremmesI byder grafi~· 
ken ikke på ~. Det er ikke 
den mest Imponerende grafik. vi 
har set. Den er BI den slags, som 
vi (svinske som vi er) er blevet 
vant til at forvente. Og liDt lyd er 
heIler ingen nyskabelse. Selv Nin
tendos Game Boy har digital ste
reo.Det er seive den rumlige for· 
nem~!o&. som gør det · det er. 
hvad Virtual Reality går ud på. Det 
alvære I stand 111 81 ·bevæge· sig 
lremad 08 se 5C~ ændre sig 
for øjnene al en . 

Og Ikke mlnd$1 det, at biUedet 
skifter. roår man drejet" 1KM!det ·1 
stedet for at være statiSk som el 
TV-bollede eller skærmen på el 
artlaclespll. 

Det er flæste smerteligt at sku~ 
le forsøge st beskJive det . Du sl<al 
hel lere J)(øYe det se"'. Men tænk 
på et af de artlede- raocerSpll, hvor 
der er en række skærme foran 
sædet. En lige frem for dig eg 
andre på din htljre og venstre 
side. HYer allærm vlsere<11111e de! 
al hvad cIef &lier ·udenfor' klire
lØjet . Tænk så på el \lIsvarende 
system, blot uOen 8fllK"f&etTlerotet 
med TV-skærmene. Du drejer __ o 

på rcttevej 
Systemet 08 tel\r\okltlien bai det 
har mAske en lang vej a\ II~ på vej 
mod ' ægte ' Vlrtl.l8l Resllty. Men 
det tf på rette '>'ej. 
Endelig. 

Men lMId kan vi forvente 81 se 
Ira Spectrum lioIobyte. Tom?·En 
stor del el. men iklle alle. de nye 

titler v; være bell.eret på spil fra 
vort nuværende repertoire. VI 
regroer med 81 heve dlm"I klar j 

begyndelsen ef 1993. Iblandt 
dem vi være FAlCON 3.0, AllEN
GER A-10 ogAPACHEAH-64. Så I 
kan godt bei\'I"IØe at fOft>efede jer 
lil noget ectlon I vores ELECTRO
NIC BATTtHlELD- sene.· 

Vi et mefe end klar. VI tf ivrige. 

Lige siden vi første gang stak 
hovedet IrId I BatUelOl"le 0& d 
den trøstesløse vektorveroen 
med tanks eg kegler, har vi været 
klar. Og ntJ se!" det endelig ud t il. 
at være noget klar tilos. Endelig 
er deren grurod til at &! på Indkøb. 
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