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Nyhet - Levi's® 590 relaxed fit. i butikken nå. 



Nytt år. Nytt blad. 
Det er med stor glede jeg kan ønske deg velkommen til et 
helt fornyet blad, med nytt navn, nytt utseende og ny 
redaksjonell profil. Magasinet du nå holder I hånden, er 
Norges største blad for PC-underholdning! 

I TEKNO GAMES skal vi ta PC-spill på alvor. VI skal gi 
deg de grundigste spilltestene, de mest pålitelige 
anbefalingene - og de mest suverene CD-ROMene. Vi gir 
deg TO CDer I hvert eneste nummer fremover, smekkfulle 
av de ferskeste spilldemoene, toppaktuell shareware og 
andre PC-programmer. 

1'EKNO GAMES er totalt uavhengig av databransjen. Vi 
skal være 100 prosent på LESERNES side. Det betyr at du 
alltid skal kunne stole på våre anbefalinger og advarsler. 
For selv om vi setter mest pris på å fortelle om spill vi 
Ilker, kommer vi Ikke til å nøle med å informere deg om 
hvilke spill vi mener du IKKE bør kjøpe. I tIlleggfår du 
rikelig anledning til å teste de aller fleste nye spill selv, 
før du går I butikken, takket være våre spesialproduserte 
CDer. 

I1'EKNO 6AMES finner du Ikke bare spillanmeldelser. 
Vi gir også plass til reportasjer, Intervjuer, Internet-stoff, 
spørrespalter, debatter, humor osv., osv. 1'EKNO GAMES 
skal være det eneste norske bladet du trenger når du vil 

holde deg orientert om det som skjer av 
action og underholdning innen PC-verdenen! 
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Jeg så virkelig frem 

til å åpne pakken med 

hlicrosofts SideWinder 

Force Feedback Wheel. 

Bildene og teksten på 

esken har hØY 

'technofreak'-faktor, 

og enhver seriøs 

spiller er alltid klar 

for nye måter å 

forbedre spill-

fØlelsen på. 

I�len holder 

I�licrosofts nye 

ratt og pedaler 



I AV PAUL KENNETH EGELL-JOHNSEN CTEKSD OG ANDR� E. EIDE (FOTO) 

I esken lå det to spill. en manual for spillene. en Installa
sjonsbeskrivelse. rattkonsoll. pedalsett og strømforsyning. 

Selve rattkonsollet og pedalsettet er I hardplast. 
"Rattet har meget god ergonomisk design og hendene hviler 

,odt I grepet. som er laget I gummI. Dette gjør at du får godt 
tak selv om du skulle være klam i håndflatene. med 

andre ord ingen fare for at rundetidene glipper. Beina har 
god plass foran pedalene. og du kan hvile venstre foten der. 

Dessverre er vinkelen til pedalene keitete 
- og de er ganske små. Utstyret ser Ikke ut til å tåle mye 

ved første øyekast. men hittil har det tålt ganske hard 
omgang. som unnamanøvrer I Need for Speed Ill. 

de kan bli ganske hardhendte når du kommer I 200 kmlt 
og plutselig må unngå en møtende bli. 

Festeanordningen er en tvlngeskrue på undersiden. 
pluss en ekstra klemmeanordning. Rattet sitter ganske 

godt fast i bordplaten. selv om jeg har opplevd noen små 
bevegelser og forflytninger når bilkøringen er på det 

mest hektiske. Pedal brettet derimot. er Ikke så enkelt 
å feste. Det ligger på gulvet. og har Ingen noen god 

sklIsikring. Ofte «kryper« det avgårde under føttene dine. 
Muligens kan dette bedres ved at man anskaffer seg 

noen gummiføtter som man kan sette på selv. 
Det lå dessverre ikke noe glIsikringsutstyr I esken. 

Rattet har flott design. og er på størrelse med 
et ordentlig racerbilratt. med en egen en knapp for 

å skru av og på force feedback. 
Dessverre bråker rattet en del. Det kommer av 

at det er en eller annen form for driv
verk inne i konsollet som blir dradd med 
når du styrer - noe som gir en mer eller 

mindre kontinuerlig vislelyd. 
Kraften fra rattet er heller Ikke så stor. 

Den er Imidlertid sterk nok til at små 
barn kan få litt problemer med det. 

men for ungdom og voksne blir dette 
ikke mer enn en slags gimmick. 

Men etter en times spilling begynner 
rattet å lukte symaskinolje. Jeg 

blir umiddelbart nervøs for at dette 
Ikke er særlig holdbare greier. og 

skulle derfor gjerne hatt anledning 
til å sende utstyret til en langtlds

stress test. men det hadde 
jeg dessverre Ikke tid til 

før TEKNO GAMES 
gikk I trykken. 

-, 



Installasjonen virket lett 
Inntil jeg skulle bruke testpro
grammet for å finne ut om for
ce feedback-effekten virket. 
Datamaskinen fant rattet, dri
vere og programvare, men det 
var Ikke mulig å gl force feed
back. 

Jeg sjekket rundt I doku
mentasjonen, og prøvde meg 
på diverse "løsninger,., uten at 
det funket. Ingen endringer 
hjalp, før jeg plugget rattet rett 
på lydkortet. Da virket det. Jeg 
brukte hjelpesystemet og In
stallasjonsmanualen flittig un
derveis, men Ingen steder stod 
det noe om at man måtte plug
ge rattet rett Inn I lydkortet. 

MONSTER TRUCK 
MADNESS2 
Rett Inn I spillet Monster Truck 
Madness 2 (MTM2), som fØl
ger med I pakken. MTM2 føl
ger ganske tett lesten til nr. 1. 
Spillet har rå musikk og mye 
lyd, og det gir deg desidert 
mest følelse av hva force feed
back kan gjøre. Grafikken er 
OK. Spillet går ut på at man 
kjører en monster truck på for
skjellige baner. 

Det dundrer og rister hele 
tiden, antagelig fordi spillet 
foregår på humpete jordveier. 
Ristingen pågår hele tiden. Den 
gir etter min mening ingen god 
følelse, selv om den unektelig 
gir en slags ide om hva force 
feedback er. Ikke minst viser 
det manglene til dagens force 
feedback-teknologi. For eksem
pel at rattet har problemer 
med å takle flere krefter sam
tidig, som for eksempel sladd 
på grusete vei. 

Det andre spillet som fØl
ger med, Microsoft CART Pre
clslon Raclng, ser ut til å bru
ke den samme spill motoren 
som MTM2. Forskjellen er selv
sagt at I CART PR så skal man 
kjøre Indy 500-IØp på ameri
kanske baner. Det fungerer 
bedre enn MTM2, fordi det Ikke 
er så mange stolper å kjøre 
seg fast i her. Du får en god 
følelse av fart. Rattet rister hel
digvis ikke så mye som i MTM2, 
kun når det er «nødvendig,. -
det vii si når du rammes av 
kræsj og utforkjøringer. 

VENT EN STUND 
Mitt råd tU deg som tenker 
på å investere i utstyr som 
dette blir: Vent tU teknolo
gien blir bedre! Foreløpig 
står ell'ekten ikke i noe ri· 
melig forhold tU prisen! 
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Rattet har åtte knapper, to på baksiden for å skifte gir, og 
seks på fremsiden mellom rattstammen og rattet. I alle spill 
som 'forstår' force feedback kunne jeg stille inn funksjonene 
til alle åtte knappene. De viktigste er selvsagt gir opp og gir 
ned samt håndbrekk - der det er tilgjengelig. 

Det er også et program som holder orden på forskjellige 
brukerprofiler til rattet. Der kan du lagre dine preferanser 
for forskjellige spill. Hva er poenget med det? Jo, noen spill 
er mer sensitive enn andre når du styrer, og da er det greit å 
kunne sette ned eller øke området som rattet gir utslag på. 

Tips her er å starte med alle settinger på midten og så 
finne ut - mens du spiller - hvordan det føles, så kan du 
eventuelt endre på innstillingene på rattet mens du spiller. 

Dette utstyret fungerer kun med nyere bilspill som er 
programmert for force feedback (sjekk Microsofts websider 
- www.mlcrosoft.com - for liste over hvilke spill som har 
force feedback-muligheter). 

For eldre spill er rattet utmerket som styreredskap, men 
et mye billigere ratt - uten force feedback - gjør faktisk vel 
så bra nytte på gamle spill. 

Etter å ha prøvekjørt dette utstyret en stund, føler 
jeg at ratt er et must når man skal kjøre bDspill. Force 
feedback derimot, er mer en gimmick - kraften er Ikke 
stor nok tO at det virkelig kjennes. 

FORCE FEEDBACK 
Begrepet er engelsk og be
tyr fritt oversatt 'kraftre
spons' . En motor sitter inne 
i rattet (I dette tilfellet). 
Motorens oppgave er å vri 
rattet, riste på det eller gjø
re det tregere, slik at du 
skal kunne føle hvordan du 
kjører. 

Sidewinder Force Feedback Wheel 
Produsent: Microsoft 
Veil. pris: Kr. 1.800,-

• Stilig utseende og god ergonomI. 
• Rask å sette opp. Rask å nytte. 

MINUS: 
• Ganske dyr. 
• Bråker og lukter symasklnol)e. 

SYSTEMKRAV: 
P90 eller høyere. Wln9x. 16 MB RAM. 25 
MB ledig diskplass. 4x eller raskere CD
ROM. Super VGA. 256 fargers monitor. 
Soundblaster-kompatlbelt lyd kort med 
game-IMIDI-port. 
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I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ 

I Speed Busters er det ingen 
fartsgrenser. Du får faktisk 
penger for å kjøre så fort som 
mulig forbi politiets radarkon
troller. Her er det ingen grunn 
til å sky noen midler for å kom
me først i mål. Kjører du raskt 
og bra nok, og blir belønnet 
med VIRKELIG mye penger, 
kan du kjøpe deg en ny og ras
kere bil, slik at du kan kjøre 
ENDA mer hensynsløst. Ingen
ting originalt i selve spillopp
legget altså, men det betyr ikke 
at spillet skuffer! 

Speed Busters krever imid
lertid en rimelig bra 3D-akse
lerator for å virke, og så fort 
du har sett grafikken skjønner 
du hvorfor. Bilene, terrenget, 
veiene og alt annet er utrolig 
detaljert. Alt fra strendene i 
Los Angeles til villmarken i 
Canada er glimrende laget, og 
en opplevelse å suse forbi. Sky
ene på himmelen beveger seg, 
det er bølger i vannet, en foss 
spruter opp mot veibanen - her 
er det massevis av flotte de
taljer. Bilene ser ganske rea
listiske ut. Kræsjer du, kan du 
oppleve at deler av karosseri
et flyr av og at vinduene sma
dres. 

Under øvelsesløp kan du 
velge hvordan været skal være, 
alt fra tåke til regn. Disse ef-
fektene ser bra ut, 
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gjør det morsomt å spille sam
me bane om igjen. Grafikken 
er helt klart Speed Busters 
sterkeste punkt, den overgår 
etter min mening også Carma
geddon2 og Need for Speed 3. 

For å vinne et lØp er det 
viktig med en god og velutstyrt 
bil. Etter et fullført lØp vil du 
som nevnt få en sum penger, 
avhengig av hvor bra du har 
kjørt. Pengene kan brukes til 
å kjøpe ny bil, eller til å om
lakkere eller oppgradere bilen 
du har. Du kan kjøpe bedre 
motor, nye dekk, nitro, veikart 
og en masse annet som kan 
hjelpe deg under neste lØp. 
Spesielt nitro er veldig viktig, 
siden den i noen viktige sek
under gir deg ekstra fart. At 
du kan omlakkere bilen, er en 
morsom detalj . Har du en bil
modell fra 70-tallet, kan du for 
eksempel lakkere den rosa 
med blomster på. Når bilen er 
i orden, er det bare å starte 
løpet og kjøre så stygt som 
mulig. Motstanderne dine er 
ganske så vel utrustet og intel-

ligente, så det tok en god stund 
før jeg klarte å vinne de van
skeligste banene. Heldigvis er 
det som regel noen snarveier 
som motstanderne sjelden be
nytter seg av, og nettopp disse 
kan gi deg det forspranget du 
trenger for å vinne. 

Kontrollene er viktig I et bil
spill ,  og de skuffer ikke. Bilen 
er ikke alltid like lett å holde 
på veibanen, men slik skal det 
jo være. Hva slags veiføre og 
dekk du kjører på, har også 
mye å si for hvordan bilen lar 
seg styre. Det bør også nevnes 
at fysikken på doningene er 
meget bra. Bilene føles bra på 
veien, og kræsj og støt påvir
ker kjøretøyene ganske realis
tisk. Det er for Øvrig åtte for
skjellige biler og syv baner 
rundt om i verden å velge mel
lom. 

Lyden i b i lspi l l  har j eg 
egentlig aldri sett på som så 
avgjørende. En ålreit motordur 
er stort sett det jeg har for
langt, men Speed Busters har 
mye mer å by på. I tillegg til 
vanlige lydeffekter som skrens, 
kræsj og motordur, er det også 
en masse lyder fra dyr langs 
veibanen, rennende vann osv. 

ET AV DE BESTE 
Dette er uten tvil et av de bes
te bils pil lene jeg har spilt .  
Utrolig bra grafikk og lyd er 
med på å gjøre Speed Busters 
til mye mer enn «enda et bil
spill». Det er utrolig gøy å spil
le og vanskelig å legge fra seg. 
Vanskelighetsgraden er dess
uten såpass bra beregnet, at 
du neppe kommer til de siste 
banene med det første. Skulle 
du likevel bli lei av å spille 
mot maskinen hele tiden, så 
er det også mulig å spille mot 
venner og uvenner over Inter
net eller nettverk. 

En ting du imidlertid bør 
tenke på før du kjøper dette 
spillet, er at det er ganske ma
skinkrevende. Du bør helst ha 
en 3dfx- (spillet har ekstra bra 
grafikk på Voodo02) eller Riva 
3D-akselerator for å fullt ut
bytte av det. 

Hint og tips 
MELLOM LØPENE 
o Det første du burde gjør når du 
starter, er å kjøpe den dyreste bilen 
du har råd til. Det er mye bedre enn å 
kaste bort masse penger på oppgra
dering av en dårlig bli. 

o Etler hvert lØp bør du Sjekke hvor 
mye bilen og dekkene er skadet. Det 
er viktig å holde begge deler I god 
stand. slik at bilen yter maksimal has
tighet og akseleraSjon. samt at dek
kene holder bilen på veien. 

o Du bør sørge for å vinne så pass 
mye penger at du får fylt opp med 
nitro. Hvis du Ikke får nok penger til 
det, bør du kjøre løpet om Igjen. 

o Vent med å kjøpe oppgraderinger til 
du har en del penger -til overs-o 

UNDER LØPENE 
o I begynnelsen av løpet pleier jeg å 
bruke en del nitro. slik at jeg tar le
delsen. Det er veldig mye lettere å 
kjøre som nummer en, og holde den 
plassen. enn å ta Igjen de andre bi
lene. Etter starten er det viktig å spa
re på nitroen. 

o Penger får du ved å bryte fartsgren
sen I radarkontrollene. Disse er mar
kert med en politibil. polItIsykkel el
ler helikopter (du vII høre sirenen når 
du kjører forbi) . Det er altså viktig å 
spare ni troen til radarkontrollene. slik 
at du får sikret deg pengene her. 

o Brå svinger I hØY hastighet medfø
rer problemer. Ved å bruke håndbrek
ket (med s-tasten) .  kan du ta relativt 
brå svinger uten å miste alt for mye 
hastighet - og uten at bilen skrenser 
så lett. 

Speed Busters 
Produsent: Ubi Soft 

PLUSS: 
o Glimrende grafikk og lyd. 
o Gode kontroller. Bra splllbarhet. 

MINUS: 
o Stive maskinkrav. 

SYSTEM KRAV: 
Pentlum 1 66 .  32 MB RAM. 
4X CD-ROM. 3D-akselerator. 
Wln9x. 

TEKNO GAMES 
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Men p den 
deilige synthpopen som tok deg 
tilbake til klassefesten i åtten
de - hvor du klinte med Anni
ken - hakker, at bilen du st y-

TEKNO GAMES 

rer hekter seg fast i landska
pet og at hele dritten har en 
sykelig tendens til å fryse fast 
under de mest avgjørende lø
pene. 

Men Robert liker det. 

BILBElTE: 

Produsent: Vivid Image 

PLUSS: 
• Ser deilig ut. 

MINUS: 
• Spiller som en kråke. 

SYSTEM KRAV: 
• Minimum P 1 66, 1 6  MB RAM 
kort. Anbefalt P200, 32 MB 
RAM og 3D-kort. 



IZ funhsjonshnapper. throttle og tre ahser 
(inhlusive stihhe som er vridbar i horisontalahsen). 
Win 9SjWin98 programmerbar interface. 
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Fål Isplililklategoirier 
vekklerl til llivje llikle 
malngle Il alt ent e 
folrdlomjmer slom 
fllyslimjulla tlorer. 
:trolen els�er Idemj, landrle 
so� Ivekkler�llokklen mjandalg 

I AV BJARTE ARNESON STORBRATEN 

Tradisjonelt har flysimulator
spillere vært en særegen grup
pe, og for det meste bestått av 
tre ulike fraksjoner - et herlig 
konglomerat av Color Airs al
drende flygerstab, ihuga ar
beidsløse h istor ikere m e d  
uoppfylte pilotambisjoner og 
krigsfetisj isme,  samt menn 
som var smågutter under kri
gen, kunne stigehastighet og 
skytetakt på Spitfire Mark XIV 
på rams, og hadde våte drøm
mer om Messerschmitt Me-
1 10G. Microprose har nylig 
lansert den for mange etter
lengtede oppfølgeren til 1 942: 
Pacific Air War, og spørsmålet 
er om vi endelig skal få en fly
simulator med bred appell .  

Et av de vanligste anke
punktene mot flysimulatorer er 
det absurde antallet komman
doer, for likt et ordentlig fly er 
det mer enn en spak og to 
knapper som trenger din opp
merksomhet og betjening. Ikke 
mindre enn 1 23 forskjellige 
kommandoer er tilgjengelige 
fra et standard tastatur i dette 
spillet, og en går lett i surr 
når det Skraper i metallisk tysk 
over radioen mens sporlysene 
sveiper over cockpiten. Ofte 
sitter man med inntrykket av 
at en trenger 1 2  fingre på hver 
hånd pluss hjelp av naboen for 

TEKNO GAMES 

å få inn landingshjulene og av
fyre raketter. I European Air 
War (EAW) er tastaturkom
mandoene på en- til to-finger
nivået, og de automatiseres 
forbausende fort. Etter kun et 
p a r  t i m e r s  s p i l l  er det 
shift+f1 2 ,  ctrl+f1 0 og alt+N 
over en lav propell .  

Skaperne bak slike spill  ser 
på det som sin misjon å være 
realistiske til fingerspissene, 
og vel så det. Dette medfører 
at spillerne ofte må slite seg 
gjennom de mindre glamorøse 
sidene ved å være jagerpilot, 
for eksempel den lange, kjede
lige flyturen frem til målet. Sli
ke turer gjennom fredelig luft
rom er lange som polkøer og 
kan vanskelig karakteriseres 
som noe adrenalinrush. Hva 
om FIFA 2000 inneholder skif
te i garderoben og oppvarming 
som en uunngåelig del av spil
let, el ler om Need for Speed IV 
baserer seg på dine evner til å 
tanke 95 blyfri og betale med 
VISA i forkant av løpet? For 
virkelig å sette realismen i hØY
setet, kunne jo Microprose leg
ge ved litt smøreolje vi kunne 
ha på hendene, et par dotter 
til å putte i ørene og Hubba 
Bubba vi kunne tygge for å få 
dem vekk igjen. Sånn for å gjø
re flyopplevelsen fullkommen, 
l iksom . . .  EAW kommer seg 
imidlertid utenom dette mo-

mentet på en elegant måte. 
Hvis du velger å spille et en
keltoppdrag, har du instant ac
tion som et valg på menyen. 
Dette gjør at du kommer inn i 
spillet to minutter før det bra-

ker løs, og slipper å stirre i 
veggen en halvtime. Hvis du er 
en av de virkelig seriøse gutta 
og spiller en pilotkarriere, kan 
du velge å kjøre opp hastighe· 
ten to, fire eller åtte ganger 



med mindre fienden er i umid
delbar nærhet. 

Men langt mer viktig enn 
hvorvidt EA W faller i de vanlig 
flysim-fellene, er det å vite om 
spillet har noe å by på. Og det 
har det absolutt. Microprose 
later til å sette noe bortimot 
en endelig sluttstrek for histo
riske flysimulatorer med EAW. 
Og jeg må si at det med da
gens teknologi vanskelig kan 
gjøres særlig bedre enn dette. 

Du kan velge mellom å spil
le en hel pilotkarriere eller en
keltoppdrag. Videre er det opp 
til deg å velge om du vil fly for 
britiske Royal Air Force, US 
Army Air Force eller tyske Luft
waffe, alle med et anselig fly
arsenal. Jeg var forresten redd 
Microprose skulle la «tysk ra
diosamband» begrense seg ti l 
engelsk med tysk aksent il la 
'Allo 'Allo, men jammen skra
per det ikke Ach, ich bin ge
trotten når du gir mannen for
an deg i formasjonen en runde 
I hekken med mitraljøsene. 

Alle oppdrag starter med 
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take-off og fortsetter med for
masjonsflyging til målet, som 
varierer mellom et par hoved
typer. Du kan eskortere egne 
bombefly, nøytralisere fiendt
lige bombe- og jagerfly, eller 
du kan bombe litt selv. Med 
noen unntak er dette oppdra
gene du kommer borti, og det 
kan etter hvert bli noe ensfor
mig. Det går imidlertid an å 
skreddersy egne enkeltoppdrag 
hvor du bestemmer alt fra vær 
til luftvernaktivitet. Om du spil
ler en pilotkarriere, blir det 
også om å gjøre å stige i gra
dene og vinne medaljer - med 
tid og stunder kan man lede 
en hel jagerskvadron og snøv
le kommandoer ti l høyre og 
venstre. På den måten makter 
Microprose å tyne mest mulig 
underholdningsverdi ut av et 
relativt ensformig utgangs
punkt. 

Det hersker liten tvil om at 
European Air War er et flott 
spil l ,  visuelt sett. Flyene er vel
dig pene å se på, og de kan 
betraktes fra al le tenkelige 

BILDElIE : 
[1] Det er luftvernartilleri , ikke 
hybelkaniner. [2] Berlin,  wir 
haben eine Problem . . .  [3] Nei , 
det er ikke fra introen, dette 
er selve spillet. 

•••••••••••• 

synsvinkler. Men når man først 
har gjort seg flid med å få flye
ne til å se såpass bra ut, er 
det litt ergerlig at skader på 
flyet ikke visualiseres på an
nen måte enn ved hjelp av svart 
røyk fra motoren. 

Og hva er vel en annen ver
denskrig-flysimulator uten litt 
historie? Microprose går inn i 
historielærerrollen med fynd 
og klem, uten at det nødven
digvis blir kjedelig. Alle opp
drag er historisk korrekte, alle 
flyene har autentiske cockpi
ter, og for virkelig å sette oss 
40 år tilbake i tid er det ved
lagt masse filmavis lignende re-

portasjer om invasjoner og an
grep her og der. Selv om de 
ikke er så festlige I seg selv, 
er det noe å vise foreldre som 
av uforståelige grunner ikke 
innser verdien av mange og 
lange timer foran monitoren. 
(Mamma, jeg lærer masse! 
Både historie og engelsk og 
tysk - og du vil vel ikke at jeg 
skal tå dårlig karakter i de fa
gene mamma . . .  vil du det 
mamma hæ mamma?) 

Om du går lei av lange fly
turer, er det imidlertid sørge
lig lite du kan plage med vå
penarsenalet ditt. En og an
nen fiendtlig flybase og fabrikk 
finnes alltid, men det er ikke 
mulig å trakassere lokalbefolk
ningen på annen måte enn å 
bombe åkerlappene deres, og 
selv da er det ingen som blir 
sinte. Imidlertid kan du la det 
gå utover vennene dine og att
påtil slippe rettssak. Det er vir
kelig ikke en dum ting å gjøre 
når snøen laver ned ute og det 
norske kvikksølvet nekter å 
krabbe over -20. Skyt ned alle 
kompisene dine, lytt til deres 
«fm going down!» mens du 
knegger lavt for deg selv, glem
mer lekser for en stakket stund 
og varmer tærne på panelov
nen . 

European Air War 
Produsent: Microprose 

PLUSS: 
• De snakker tysk! 
• Instant action. 
• Spekket med fakta. 

MINUS: 
• LItt vel spekket med fakta. 

SVSTEMKRAV: 
P 1 33 med 3Dkort eller 
P 1 66 uten. 32 MB RAM . 
1 0  MB HD. 4X CD-ROM. 

TEKNO GAMES 



SIDEN GUAKE 

verden og en ny måte å tenke 
på. Forbered deg på å hoppe 

Øe�ne gang e., .det Gordpn . av karusellen. Vær vitne til 
FrtJemans t� til å bære byr- Half-Llfe. 
deo. En skJeøøet. bebrillet vi-
tenskapsmann med spinkle TOGRE._ 
smldre - Og et dØdelig blikk Gordon Freeman er en ung 

tredjegradsUknlnger I atten- professor I fysikk. nyansatt ved 
potens. Iløpet av et nano- en forsknings park kalt Black 

sekund får bap den ganske ver- Mesa I New Mexico. USA. 
dens·: skjebne: slengt over ryg- Gjemt I ørkenen er stedet 
øen .. : ;.:. omgitt av hemmellgbetskrem-

Han er' hovedpersonen I mer\, noe han får oppleve før
SJerra en av de ste dag på jobb. I en av spill

mest etterlen�de' første per- historiens lengste og mest ge-
80nss«yteme siden Quake. Det nlale Introer beveger Freeman 
bar vært UDder ..ul.vlkllng l over seg ned I kompleksets mørke 
to Ar. Ol ryktene har svirret hjerte for å bli en del av det 
om at det kommer til å revolu- kaos som snart kommer til å 
sJonere sjangeren; Man har bryte ut som snø på en god
snakket om et spill med

'
histh- værsd�. Hele sekvensen er 

rledrevet bandllngsforløp. su- utført t splllets graftkkmotor. 
persmart AI og Sjokkerende . OD modlftsert utgøve av Quake 
god lyd og graftkk. Spillet som 4 � er fullstendig InteraklilV 
skal føre arven fra Id Inn I det PA togreisen inn I anlegget fA� 
neste årtusen. eller noe sånt. DWpl en følelse av de enorme 

For la oss være æ�. det prc)porsjonene sfudet har. samt 
bar Ikke skjedd ."�8icfen "'" dystre. truende. klinisk kJØ
CasU" WOJfensteln. Joda. selv- Itle atmosfæren som fyller det. 
,.lgellg ser alt mye penere ut Du ser alt med Freemans øyne. 
Ol lyder mye mer virkelig nå du ER ham. Rundt eltg hersker 
for tiden. men vi b8l'taktlsk be��lsk aktivitet; hvitkledde 
spilt det samme spillet så len;;"� Eere tfJp�r omkring. slkker-
øe vi kan buske. Sprunget akter patruljerer. Under 
rundt I korridorer .. Jll'kket på l sammen ligger musikk som 
knapper. åpnet dører og skutt sender kalde -X-ftlesgrøss ned 
monstre. For bver.; ny tittel som ryggraden. '1: 
har dukket opp bar vi blitt lo
vet at ting skal bli annerledes 
- man ,�JDakket om troverdlg�:. 
bIsktder. ftender smartere emi' 
alle Pl Jeopardy og store. hJer
nemosende gåter å løse, Men 
neI. Alle bar skuffel Alle har 

forferdelig. og vi er bUtt 
trill rundt som barn på en 

karuøe,n. Vi har trodd vi bar 
morsomt. mens vi 

egeluug bare bar daft'et rundt 
på en bvlt pJastbeSl 

Helt til nå. Forbered deø 
å Apue øynene for en Of 

'I"D[JIft 8AME8 

press (hvis han liker det). 



MARERlnET 
Når du ankommer bestemmelsesstedet får du vite at du er sent 
ute - og at de venter på deg nede i testkammeret, hvor du er en 
viktig del av et eksperiment ingen aner konsekvensen av. Når 
du har entret kammeret blir det din oppgave å.. sette I gang 
forsøket. Alt sier plutselig bang! og kaboom! 

Du blir slått ut og faller inn i et mareritt hvor du jages av 
motbydelig frastøtende og deformerte uhyrer for så å våkne opp 
og finne at de også eksisterer i virkeligheten; du har åpnet en 
forbindelse til en annen verden og dens befolkning består ikke 
av små ETer. Hele komplekset gjenlyder av skrik og eksplosjo
ner, og rundt deg holder gjestene bankett på Black Mesas an-
satte. Du må komme til overflaten for å få tak i hjelp. 

Et stikkord Iisme. Alle korridorer, heis-
, tunneler, haller, dalsøkk og kott 

er nøye konstruert slik at de skal virke sannsynlige, utstyrt med 
passende interiør og plassert i et forhold til hverandre som 
virker fornuftig. Vi sier adjø til brettinndelingen fra gamle da
ger, alle områder henger sammen og man merker kun overgan
gen til et nytt område fordi datamaskinen stopper opp et par 
sekunder for å lade. Det er fullt mulig å vandre tilbake til 
tidligere deler av komplekset, og fiender kan forfølge deg fra et 
område til et annet. 

I alle forutgående sønner av sjangeren har våpen, ammuni
sjon, helse og annet snacks opptrådt som små roterende objek
ter flytende i løse luften. Og hallo! Hvor realistisk er det? Hvem 
har noensinne sett en avsaget pumpehagle sveve over tv-bor
det, liksom? Eller små førstehjelpsskrin på rekke og rad ned en 
eller annen skummel, zornbiebefengt kirkegårdsstI? Ting må 
være plassert et sted fordi de hører til der, og fordi det virker 
ogisk. Slik er det nemlig i Half-Llfe. Skap og kasser kan skjule 

batterier og helse, døde soldater har selvfølgelig våpen og am
unlsjon og helsestasjoner kan flikke på skuddsårene dine. Her 

er Ingenting som kan trekke deg ut av New Mexico og plassere 
deg i Super Mario-Iand. � 

Og sant nok er grafikken I slekt med Quake, men det må I så 
fall være en firmenning langt ute på fafsslden og bosatt I en 

vsldesllggende bygd I Trøndelag, for du kommer Ikke til å se 
mye til kjedelige avskygninger av brunt og us rødt her, med 
unntak av når det passer seg. Opplyste sykehus vite ganger 08 
utendørsarealer er virkelig et deilig pusterom I n vanligvis så 
klaustrofobisk 3D-verden. Det visuelle er kanskJ Ikke Ilke strå
lende som i UnreaJ, men det er så konsekvent gjennomført og 
detaljert at det likevel skinner som en stjerne I vinternatten. 

Underveis støter du på mange ngurer. Venner er vitenskaps
menn og sikkerhetsvakter, mens nenden består av et stort ut
valg ekle allens og tøft'e mennesker I form av soldater. Venner 
kan hjelpe deg å slåss, åpne dører for deg, dø for deg eller 
springe og gjemme seg. og du gjør klokt I å snakke med dem og 
ta dem I bruk. Det er også via disse historien utfolder seg. Dette 
skjer Ikke I form av rendrede ftlmblter, som alle er lei av nA, 
men som programmerte hendelser I spillet selv. Du kan løpe 
rundt et hjørne og plutselig komme over et SWAT-Iag som kjem
per en kamp på liv og død mot en nokk monstre. eller en 
stakkars skallet forsker som lemlestes på det grusomste av 
kjøttetende eting... Aldri, aldri, aldri dras spUlereD ut ID' 
BaJf-Ules UllII'e1'8. Det er ø.pro.lul.t. 

GAMES 



Alle er forbausende smar
te. Kast en håndgranat mot en 
vitenskapsmann og hør ham 
rope et forskrekket «My, oh 
my!» før han løper og gjemmer 
seg, bli forfulgt av et soldatlag 
som kommuniserer via sam
band og alltid vet hvor du be
finner deg eller observer en 
flokk hundelignende aliens som 
jager i flokk. Stort sett er Alen 
ganske så avansert, og feiler 
bare unntaksvis. 

Figurene er bygget opp 
rundt et skjelett, og de beve
ger seg slik man forventer at 
de gjør i virkeligheten. Og sky
ter du dem i benet, faller de 
slik folk gjør som blir skutt i 
beinet. Jeg vet det. 

En annen ting som skiller 
Half-Life fra andre førsteper
sonsskytere er bruken av lyd. 
Musikk er nesten fraværende i 
store deler av spillet, slik at 
når den først høres blir man 
ekstra oppmerksom og vet at 
noe kult er på gang. Fraværet 
av musikk gjør også at du får 
stillhet nok til å bygge opp 
spenningen. Noen områder er 
dødsens tyste, mens andre sy
der av stønn og sukk, fjern ge
værild og rasende brøl. Resul
tatet er at du alltid er nervøs 
for å kikke rundt neste sving 
fordi du tror at noe stort og 
slimete venter på deg der, og 
ofte stemmer det. 

Men ingenting er perfekt. 
Det er en lærdom som også 
gjelder for Half-Life. I begyn
nelsen er det ganske vanskelig 
å kontrollere Freeman, og jeg 
kan ikke forstå hvorfor Valve 
ikke valgte å forenkle kontrol
lene litt, selv om de kan konfi
gureres. Det andre er mange
len på støtte for nullmodem
kabel for multiplayerspilling og 
det tredje er ... nei, husker ikke. 
Resten er historie. 

BILDEI:IE: 
[1] Din første dag på jobb. Hå
per du får en hyggelig karrie
re! [2] Sterilt. Men snart sør
ger splatterorgiene for at det 
blir søl på gulvene. [3] Hjelp
som: De blåkledde kan gjøre 
mye rart. Blant annet slåss. 
[4] Mektig demning: Der hop
per James! [4] Det var ikke jeg 
som gjorde det. Æresord! 
[5] Det var ikke jeg som gjorde 
det. Æresord! [6] Den vil bare 
leke. Litt røft. 
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• Bevegelse er et nøkkelord når du slåss 
mot militæret. NAr de vet hvor du gJemmer 
deg. kaster de granater. Det gJør vondt. 

• Noen ganger lønner det seg å være mu· 
seslille. særlig I nærheten av store lIng. 

• FA sikkerhetsvaktene til å følge deg. De er 
gode Ul å slåss og Ikke redde for noen UDe. 
Når de dør. kan du ta pistolen deres. De. 
enes død. den andres ... 

Produsent: Valve Software/Sierra 

PLUSS: 
• Spennende handling. 
• Mili tæret er morsomme nender. 
• Enorm arkitektur. 
• Masse spill for pengene. 

MINUS: 
• Litt kronglete å styre Freeman I 

begynnelsen. 
• Støtter Ikke multlplayer 

over nullmodemkabel. 
• Ingen andre spill kommer 

til å være morsomme 
lenger. 

SYSTEMKRAV: 
P133. 24 MB RAM, 2X CD
ROM, 3D-kort anbefales. 



--.--' 
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Velkommen til landet med de 
levende døde. Et stadium alle 
mennesker må gjennomgå før 
de når sitt endelige hjem. Du 
må være her i fire år. 

Heldigvis er det eventyrgut
ta i LucasArts som står for for 
bevertningen. og atter en gang 
viser LucasArts hvem som er 
sjefen innen eventyrunderhold
ning. 

I Grim Fandango øser de 
ikke bare av sin fantastiske 
skaperglede. de gir oss et helt 
nytt og banebrytende styresys
tem. Og det var jammen på 
tide. For den gamle pek-og
klikk-metoden vi har måttet 
knøle med. har lenge vært klar 
for utskiftning. Hovedpersonen 
Manny styres ved hjelp av pil
tastene. eller en joystick. ak
kurat som i et vanlig plattform
spIll. Når du kikker igjennom 
et rom. vil han snu sin uthule
de hodeskalle i retning av alt 
som er interessant. og et kjapt 
trykk på tasten får ham til å 
plukke oPp. granske gjenstan
den eller prate med personen. 
Ganske enkelt smart. 

Hovedpersonen Manny job
ber som «mannen med ljåen» i 
et reiseselskap som selger tu
rer til alle nydøde. Her får non
ner reise gratis på gold bonus 
business class. mens hardbar
kede kriminelle må ta til takke 
med kjeppen. Hva slags reise 
de dødes sjeler blir tilbudt. fin
ner Manny ut ved hjelp av da
tamaskinen sin. hvor alle de
taljer om livsførselen til men
neskene er lagret. 

Det er din jobb å guide 
Manny rundt i dette surrealis
tiske universet. Det hele star
ter på kontoret. hvor han strip
per av seg den skumle «man
nen-med-Ijåen»drakten. og inn
tar sin vanlige arbeidsdress. 
Men han rekker aldri å slenge 
seg ned på sofaen. for plutse
lig renner nok en arbeidsordre 
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ned i postrøret. og med ett har 
prøvelsene begyIlt. 

Manny kommer opp i de 
utroligste situasjoner. og mø
ter de mest ekstreme person
ligheter. Miljøet er en finurlig 
blanding av India a Jones og 
50-talls krimfi1me • med røy
kende sekretærer o� inka-sta
tuer. 

Det eneste jeg har å utset
te på Grim Fandango. er det 
problemet alle slike spill hav
ner opp i - begrensede valg
muligheter. Når man rusler 
rundt i eventyrlandskapet. har 
hendelsene en tendens til å 
«låse» seg inntil en bestemt 
nøkkel plasseres i riktig hull. 

og I .  Jeg 
har full forståelse for at det er 
en nesten umulig oppgave å 
lage et plot med uendelig an
tall muligheter. men jeg har 
stor tro på at LucasArts også 
vil få til dette en eller annen 
gang i fremtiden. 

BILDE:rIE: 
[1-5] Grim Fandango minner 
om en blanding av Indiana Jo· 
nes og krimfilmer fra 1950-tal· 
let. Dialogene er helt topp! 

PLUSS: 
• Flott grankk. lyd og kontrollsystem. 

MINUS: 
• Til tider litt for stillestående. 

SYSTEMKRAV: 
• Minimum P 1 33. 32 MB 
RAM. 4X CD-ROM. 2 MB 
PC I-kort. 





Hei, hurra og en kanne kloakk 
- dette er simple saker! Em
ballasjen lover pliktskyldigst at 
Barrage skal ta 3D-spill til en 
ny dimensjon, «grenser skal 
tøyes» og det ene med det an
dre. I disse tredimensjonale 
dager skal det litt til før 3D
effekter blåser midtskill på oss, 
så forventningene mine var 
over middels. 

Du er en slags frilanssol
dat og kjører et futuristisk far
tøy som «går like godt til lands 
som til vanns,» for å si det med 
Espen Askeladd. Kjøretøyet 
ditt, en FreeLancer 500, kan 
fly i luften og kjøre under vann 
uten at man merker annen for
skjell på de to elementene enn 
en nyansevarianter i fargene. 
Min umiddelbare tanke da jeg 
først så spillet, var «oi, dette 
så kjipt ut, jeg har sikkert på 
low detail, no 3dfx eller noe.» 
I setup sto det derimot at alt 
var på topp, 1 00% og så bra 
som det kunne bli. Spillet er 
altså ingen fryd for øyet, men 
det er heller ikke alltid nød
vendig. Det indre er minst like 
viktig som det ytre, og jeg prøv
de intenst å nå frem til Barra
ges indre kvaliteter. Jeg fant 
ingen. 

Du får intelligente oppdrag 
som «kjør på de røde bøyene, 
de irriterer meg noe jævlig,» 
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og «kjør gjennom tunnelen og 
skyt alt som burde rørt på seg». 
Det proklameres videre at un
Iimited ammo står til din rå
dighet, og det betyr, kjære 
venn, at her er konseptet såre 
enkelt. Rabiat trykking på sky
teknappene er det som skal til, 
alt annet er av underordnet 
betydning. Du kan selvfølgelig 
bevege deg over det monotone 
landskapet om du absolutt vil, 
men det er knapt bryet verdt. 
Det er bare et simpelt og kje
delig 3D-landskap som venter 
på å bli beskutt så antenner, 
hus og andre ting kan få eks
plodere. 

Produsentene gjemmer et 
råttent plot bak eksplOSjoner, 
«morsomme» kommentarer og 
svadarock, og tror at vi skal 
like det. Den eneste fordelen 
med slike spill er at oppfølge
ren umulig kan bli dårligere. 
Og for å spare Activision bry
deriet det tross alt er å lage 
en oppfølger: Ta opp kjennings
melodien til Lov og Rett i LA, 
skaff deg en sharewareversjon 
av Space Invaders og kjør spil
let med Lov og Rett i LA på 
walkman. Vips - din helt egen 
shoot 'em up med bedre mu
sikk, samme intelligensnivå og 
- ikke minst - unlimited ammo. 

Da min nevø på tre år skul
le si hva spillet het, lød det 
nesten som «bæsj.» Og det er 
egentlig anmeldelse god nok. 

BILLE�IE : 
[1] Skyt alt - også det som ikke 
rører på seg. En kirke? Fire! 
[2] Et vanntårn? Fire! 

•••••••••••• 

Barrage 
Produsent: Activision 

PLUSS: 
• Eh . . .  morsomme -game over.

musikksnutter. 
• Oppfølgeren kan Ikke bli verre. 

MINUS: 
• Resten. 

SVSTEMKRAV: 
• P1 33 hvis du har 3D-kort som 
bruker 3dl'x/Gllde. P1 66 
kreves om du har Dlrect 
3D-kort. 

PLUSS: 
• 36 brett. 
• Ravnen Hermes hjelper deg 

gjennom spillet. 
• -Oulck BaLtle.-spillet. 

MINUS: 
• Lite action. 
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rå dine tilhengere til å tilbe bakken du 

går på. OverØs fienden med pest og jord-

skjelv. Knus den rivaliserende stammen! 
· I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ 

Dette er hverdagen for en gud, 
og i PopuJous-serien har du 
rollen som en. Denne gangen i . 

· tidsriktig 3D-grafikk. · De originale Populous-spil- • 
: lene er sannsynligvis noen av . 

de viktigste strategispiIIene : 
som er blitt laget. Bullfrog Ii- , 
ker å si at de har oppfunnet ' 
gudesimulator-spillene. Selv· 
om vi nok bør ta akkurat den . 

· påstanden med en klype salt, 
· har de så absolutt laget sin 
• egen stil. Faktisk er PopuJous: . 

The beginning ganske likt sine : 
: forgjengere, men heldigvis er : 
• det såpass fornyet at det er 
• morsomt også for oss som var : 
: hektet på det forrige spillet i • 
: serien. Bullfrog blir av enkelte : 
: betegnet som kongen innen . 
· strategi. Med spill som Dunge- : 
i on Keeper og Theme park bak . 
i seg har de litt av et rykte å i · leve opp til. 

. 
· Prinsippet bak spillet er det 
: samme som før. Du starter 
· med en sjaman, som er din re-
i presentant på jordet, og noen 
: få tilhengere. Med noen be- i 
: grensede midler skal du bygge 
• opp et lite samfunn, konverte- : 
· re så mange som mulig til din . 
: tro og ta knekken på den an- . 
: dre stammen. Tilhengerne dine ' 

sørger for at du får mana som 
· du kan bruke på forskjellige 
: magiske formler, som for ek
: sempel vulkaner og torden. For 
• å forsvare deg mot fienden, må 
i du ha krigere av forskjellige 
: typer, prester og andre hjelpe
i midler. Dette kan du få ved å 
· sette bøndene dine til å lage 
· nye bygninger. For å lage dis-
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se bygningene trenger de tre
verk, så man må hele tiden 
passe på balansegangen mel
lom mana, tilgang på trær og 
produksjon av nye bønder. på 
papiret høres kanskje ikke det- : 
te spesielt morsomt ut, men 
spillet er likevel skremmende . 
underholdende. Det kryr av de
taljer, og det er morsomt å se . 
folket ditt utvikle seg. Enhver . 
skapsadist vil også føle seg 
hjemme i dette spillet, siden 
noe av det morsomste er å spre 
pest og plage over fiendens .......... """ ..• ""' .. . 
landsby. Ingenting er som å se . 
en vulkan stige opp blant hu- : 
sene, spy ild og lava utover 
bygningene og se innbyggerne 
løpe febrilsk rundt i fyr og flam- : 
me. 

Populous har spillbarhet i : 
massevis, men heller ikke gra- : 
fikken er det tatt lett på. Alt : 
foregår i nydelig, realtime 30- : 
grafikk. Er du så heldig å ha i 
3D-akselerator som støtter : 
Direct3D (som de fleste gjør). 
så kan du virkelig oppleve Po
pulous-grafikken på sitt beste. 
Vanligvis foregår slike strate
gispill på et flatt kart med fire 
hjørner, mens Populous fore
går på en «ekte», rund jordklo- : 
de. Man kan se ting komme • 
opp fra horisonten, og spille
området har ikke lenger noen 
unaturlige grenser. Et slikt 
konsept har jeg ikke sett i noen 
andre spill, og det fungerer vel
dig bra. Terrenget på denne • 
kloden ser virkelig bra ut, på • kloden kommer de mot deg i 
lik linje med bygningene og fol- . større eller mindre hastighet, 
ka. Med en 3D-akselerator skil- etter hvilken vei du beveger 
ler også himmelen seg ut. Ekte 

. 
deg. Grafikken i dette spillet 

3D-skyer glir over horisonten, er helt klart det beste jeg har 
og når du beveger deg rundt sett i et strategispill. Dette har 

, imidlertid gått litt på bekost
ning av hastigheten. Ikke la deg 
lure av systemkravene, du bør 
minst ha en P200 MMX, og 
gjerne også en 3D-akselerator, 
for å få fullt utbytte. 
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t e beqinninq 
-'---------

Lyden er nesten like bra 
som grafikken. Masse varierte 
lydeffekter pryder nesten alt 
som skjer. Alt fra prestenes 
merkelig hvisking til knitrende 
bål kan høres fra landsbyene. 

i Musikken er også av ypperste 
kvalitet. Stemningen blir gan
ske mystisk og ambient med 

i alt fra fløytespill til bongo
trommer i bakgrunnen. En an
nen flott detalj er at musikken 

forandrer seg etter hva som 
skjer. Den kan være så rolig 
at du knapt merker den, helt 
til du blir angrepet, og krigs
trommene tar helt av. 

Jeg har spilt Populous i to 
uker nå, og er langt fra lei. 
Selv om kartene og oppgavene 
ikke er så veldig forskjellige, 
gjør nye terreng, magiske form
ler og bygninger til at det er 
spennende å komme til en ny 
verden. Ved å tilbe totempe
ler, får du tilgang til ny tekno
logi eller magi. Hvis du skulle 
gå lei av å spille alene, er det 
også mulig å spille over nett
verk og Internet. 

BILDElIE : 
[1-4] Populous har spillbarhet 
i massevis, og heller ikke gra
fikken er det tatt lett på. Her 
ser du eksempler på skjerm� • 
bilder fra spillet! 

PLUSS: 
• Glimrende grafikk og lyd. 
• Bra konsept. Originale Ideer. 

• Stive maskinkrav. 

SVSTEMKRAV: 
Pentlum 1 33. 1 6  MB RAM. 
4X CD-ROM. Wln95. 

Hint og tips 
Få en god start: I begynnelsen er 
det om å gjøre å få så mange tilhen
gere som mulig. Bygg landsbyen så 
nær startområdet du kan. Mens bøn
dene bygger hytter, setter du sjama
nen I gang med å konvertere villmenn. 
Sannsynligvis vii du få mana veldig 
sakte, så det kan lønne seg å slå av 
alle trylleformularer (<<speIIs» du Ikke 
umiddelbart har bruk for. Sørg også 
for å hente Inn nok trær, slik at du 
Ikke går tom med det første. Etter å 
ha bygget noen hytter, kan det være 
kjekt å etablere et forsvar. 

Forsvar landsbyen: Pass på å lage 
noen krigere så tidlig som mulig. Det 
kan være lurt å sette opp noen vakt
tårn rundt landsbyen, slik at du blir 
varslet om angrep. Ildkrigere er mest 
effektive I tårnene, siden de kan an
gripe fra høyden. Sjamanen kan være 
kjekk å ha I nærheten av landsbyen, 
han kan bidra med trolldomskunster 
til forsvaret. Et lynnedslag I hodet på 
fiendens sjaman pleier å være nok til 
å svekke motstandernes angrep gan
ske bra. Bisverm er også et bra for
svarsvåpen - det sørger for at fien
dens hær blir uorganisert. For å sikre 
at tilhengerne dine Ikke går over til 
fienden, burde du ha noen prester I 
landsbyen til enhver tid. 

Angrip fienden: Ikke angrip fienden 
før tilhengerne dine er I flertall, og du 
har ladet opp en del trolldomskun
ster. Ha en god blanding av krigere, 
prester og lIdkrigere. Pass også på å 
ha transportmidler l orden - lul\bal
long eller skip, hvis det trengs. Det 
kan være lurt å Ilerne fiendens sjaman 
først, han kan ellers forårsake mye 
bryderI. Deretter kan du angripe kri
gerne og bøndene. Pass på at Ingen 
soldater begynner å lytte til fiendens 
prester. Før du vet ordet av det, kan 
hele hæren din gå mot deg. Bruk gjer
ne noen av de mest destruktive troll
dommene før angrepet, som for ek
sempel vulkan og tornado, så får du 
skapt bra med kaos I forsvaret. 

Hint og tips 

TEKNO GAMES 



I AV MANSUR ABBASI 

Dune 2000 er egentlig bare en 
forbedret versjon av det gamle 
Dune Il. (I tilfelle du bare er 
en «wannabe spillentusiast». så 
bør jeg vel fortelle at Dune I 
og I l  var «forfedrene» til bl .a.  
Red Alert. Med andre ord: Uten 
Dune I og I l .  ikke noe Red 
Alert! ! ! )  

Dune e r  e n  planet med bare 
ørkenlandskap. Sanda på Dune 
inneholder «Melange» . et etter
traktet krydder.  Kongen av 
Dune har kunngjort at den som 
greier å produsere mest kryd
der vil få lov til å kontrollere 
Dune. Det finnes ingen regler. 

Tre forskjellige folkeslag 
har kommet til Dune for å 
kjempe om makten. Du kan vel
ge hvem du vil hjelpe: De ade
lige Atreides. de utspekulerte 
Ordos eller de onde Harkon
nen. De tre har hver sine spe
sielle våpen. og nokså forskjel
lige måter å føre krig på. 

Du begynner med enkle 
oppdrag hvor du skal samle 
opp og raffinere små mengder 
krydder. og bygger deg oppo
ver til de vanskelige oppdra
gene hvor du skal jevne fien
dens base(r) med jorden (eller 
var det sanden?! ) .  Men tro ikke 
at det er lett. for fienden nøler 
ikke med å bruke sine kjerne
fySiske våpen! 

Selv om Dune I og I l  var 
«forfedrene» til Red Alert. be
tyr ikke det at Dune 2000 er 
dårligere enn Red Alert. Tvert 
imot så er det faktisk bedre og 
mer spennende. 

I Red Alert er det bare to 
sider som kjemper mot hver-
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andre. mens det i Dune 2000 
er tre. (Det finnes også en nøy
tral side som hjelper alle de 
andre tre av og ti l. men du kan 
dessverre ikke velge å være 
disse. )  

Noe som gjør Dune 2000 
ekstra spennende er at hand
lingen ikke foregår på jorda. 
Dette har sine positive og ne
gative sider. De positive er at 
du kan ødelegge fiendens ba
ser med våpen som f.eks. «So
nic Tank» (sender ut ødeleg
gende lydbølger) .  og drive in
tergalaktisk våpenhandel. Det 
negative er at du aldri vet hva 
slags farer som lurer bak nes
te sanddyne. (Kanskje en sui
ten Sandworm som gjerne spi
ser tanks og soldater til lunsj?!) 

Det er mye enklere å styre 
dine soldater og tanks i Dune 
2000 enn det var i Dune I l .  

Tidligere måtte du gi ordre 
til en og en soldat om hvor de 
skulle gå og skyte. men nå kan 
man kommandere flere samti
dig. 

Soldatenes bevegelser er 
også blitt mer realistiske. En 
soldat med maskingevær be
veger seg raskere enn en sol
dat med «missile-Iauncher» for
di utstyret hans ikke er så 
tungt. 

Det eneste negative ved 
spillbarheten er vel at man 
bare kan bygge en og en tanks/ 
soldat osv. om gangen.  Det 
hadde vært mye bedre om man 
hadde en slags venteliste hvor 
man kunne sette f. eks. fem 
soldater og tre tanks. slik at 
man slapp å konsentrere seg 
så mye om byggingen. 

Grafikken er mye bedre enn 

B I L DE�IE : 
[11 Fra selve spillet. [21 Fra in
troen. 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

i forgjengeren. men ettersom 
98% av planeten Dune er ør
ken. virker landskapet litt kje
delig etter tre-fire timer. 

Lydeffektene holder mid
dels kvalitet. Maskingeværer 
og tanks høres ganske realis
tiske ut. mens raketter og ek
sploderende bygninger ikke 
produserer mer lyd enn en li
ten kinaputt. Musikken deri
mot. er blant det aller beste i 
Dune 2000. Den gjør at du let
tere lever deg inn i handlin
gen. 

Dette er et meget bra spill. 
selv om det har noen små man
gler her og der. 

Westwood 

har enda 

en gang 

klart å 
lage et 

spennende 

strategi-

spill . 

• • • • • • •  

Dune 2000 
Produsent: Westwood 

PLUSS: 
• Ikke høye maskinkrav. 
• Bra musikk. 

MINUS: 
• Ensformig landskap. 

SYSTEMKRAV: 
• Pentium 90 ( 1 33 anb.). 
16 MB RAM. 2 MB skjerm
kort, DlrecLX 5.0. 
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I AV BENGT-AKE OLOFSSON 

I Caesar 3 tar du jobben som 
Caesars byplanlegger. Du får 
et oml'åde som du skal bebyg
ge med jordbruk, fabrikker, 
barbersalonger og alt annet 
som et fungerende samfunn 
trenger. Ja, du kjenner igjen 
konseptet fra andre spill, an
tar jeg. Caesar 3 består av uli
ke oppdrag i økende vanske
lighetsgrad. For å gå videre må 
du oppnå en viss befolknings
størrelse og ha de poeng som 
trengs i kategoriene, anseen
de hos Caesar, kultur, fred og 
velstand.  Hvis en verdi er for 
lav, gjelder det å kjempe vide
re. 

Du kan hele tiden velge 
mellom to oppdrag, bortsett fra 
på det første nivået, som stort 
sett er en ren innføring i re
sten av spillet. Det ene alter
nativet er en fredelig provins 
som behøver et fungerende 
samfunn, det andre alternati
vet er mer krigersk. Men også 
den fredelige provinsen kan 
angripes, så du trenger en  
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arme og en bymur for å be
skytte deg mot inntrengere. 
Grafikken er kanskje ikke utro
lig, men den er fullt aksepta
bel, akkurat som lydeffektene 
og den meget passende mu
sikken som jeg, til tross for 
mye spill ing, ennå ikke har 
slått av! 

I Caesar 3 gjelder det vir
kelig å bruke de små grå cel
lene, for det er mye rart å hol
de orden på: Lånenivået, skat
tenivået, arbeidsledighet, uten
rikshandel - og ikke minst å 
holde gudenes humør oppe . 
Dette skjer gjennom å bygge 
templer til gudenes ære og ved 
å arrangere fester. Festene er 
også bra for den a l lmenne 
stemningen i byen, for du vil 
vel ikke ha et opprør på nak
ken? Om du dummer deg ut, 
kan du komme ut for sinte hor
der av folk som brenner ned 
alt i umiddelbar nærhet. Høye 
skatter og lave lønner er ikke 
bra for moralen hos dine inn
byggere, og hvis du er altfor 
snill kan det straffe seg. [1-3] Fra selve spillet. [4-5] Skjermbilder fra introsekvensene. 



Når du bygger nye hus blir 
de ferdige umiddelbart, til for
skjell fra de fleste sanntids
spill. Ganske urealistisk, men 
på den annen side kan det 
drøye lenge før huset blir fylt 
med de nødvendige arbeider
ne, spesielt om enheten ligger 

langt fra bolighusene. Dessver
re finnes ikke multiplayer-al
ternativ, men spillet holder len
ge i alle fall ,  og dessuten fin
nes det en bane- og en opp
dragseditor man kan hente på 
Internet. På den utmerkede 
hjemmesiden http://caesar3. 

OG T R I C K S 
• Ikke nkle med prefeetures! De holder orden på brannsikkerheten I byen og slukker branner. og 
forsøker å swppe uroligheter I befolkningen. Det nnnes Ikke noe som er så Irriterende som et 
nedbrent kvartal. eller når ditt nybygde palass ligger I rykende ruiner - det koster både tid og 
penger. Når dessuten et antall prefeetures sWrmer dit for å slukke Ilden, overlates resten av 
byen ganske naken for nye branner. Det blir fort en ond sirkel av slikt. 

• Tenk på Il holde de fem gudene I godt humør. Når de blir skikkelig Irriterte kan de lage mye 
lrøbbel for deg. Ceres, som beskytter JOrdbruket ditt. kan ødelegge mye for deg, Neptun, 
havguden, kan senke alle dine nskebåler (det hendte meg!!) og Merkur kan sljele fra dille forråd. 
Glade guder derimot. kan hjelpe deg. Premfor alt Mars. som kan stoppe det rørste nendUlge 
angrepet du kommer ut for. Oll.est er man Ikke forberedt med strid klare tropper når nenden 
swrmer mot byen. så hold Mars I godt humør. 

• Planlegg byen med omsorg. Tenk på at for mange bygninger påvirker boligenes status I negativ 
retning. Du må ha et marked I nærheten, men Ikke altfor nær. Når dine Innbyggerne høyner sine 
krav. vii de ha badehus, teatre. barberere og biblioteker for å fortsette sin utvikling (og betale 
enda mer skatt). Det kreves også visse varer for at husene skal øke standarden, som blant annet 
leirgods og møbler. 

• Forsøk 11 komme tidlig I gang med utem'lkshandelen, det er den beste kilden til Inntekter: du 
kan Ikke leve på skatteinntekter alene. Når økonomien Ullater det, kan du begynne å Importere 
nødvendige produkter. Gjør deue med måte, ellers kan det bli dyrt. 

heavengames.coml finner du 
linken dit og mye informasjon 
om det du vil vite, 

Caesar 3 er faktisk et av 
de beste spillene jeg noensin
ne har spilt, Vi får se om 8im 
City 3000 kan gi Caesar kon
kurranse. 

• Vær klok når du planlegger vanntilførse
len. Bygg Ikke bus overalt ved kystene, for 
senere I spillet kan du trenge mer vaan (og 
hvem vii rive det man har bygget opp?). 
Akvadukter og bassenger drar ned bolig
enes standard, så prøv å holde dem litt på 
avstand. 

• Klikk på en brønn og trykk AL T-K, Da får 
du tilgang Ul superjuks: ALT·Y gir umlddel· 
bar seler. ALT-C gir mer penger (forutsatt 
at du har mindre enn 5.000 DN). 

--

Produsent: Sierra 

• Utfordring for hjernecellene. 
• Lang varighet. 

• Ikke multiplayer. 
• Stridene fungerer dårlig. 

SYSTEMKRAV: 
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I AV ANDRt E. EIDE 

Siden noen land har innført 
sensur på dataspil l ,  er det blitt 
laget tre forskjellige versjoner 
av Carmageddon Il. Engelsk
menn får spille zoombie-ver
sjonen, der du meier ned le
vende døde som spruter grønt 
gørr på vindusviskerne dine. 
Tyskere treffer roboter som 
verken lever eller dør, mens vi 
nordmenn får «full pakke", gørr 
og ballade rett i fleisen. Mang 
en politisk korrekt kan nok få 
piggsveis av mindre, spesielt 
om man bedømmer spillet ut 
fra reklamen. 

Ved nærmere ettersyn er 
Carmageddon Il  slett ikke så 
grusomt. Riktignok skal du kjØ
re og faktisk kverke både men
nesker og dyr. Og joda, du ryg
ger over ofrene dine - med et 
djevelsk smil om munnen. Men 
dette spillet er så totalt over
drevet - og så gjennomsyret 
av svart humor - at det aldri 
blir noe annet enn nettopp et 
SPILL! Her er det fullt av folk 
som ikke gjør annet enn å lab
be rundt i byen, midt i gaten. 
De opptrer som stivbeinte fyr
stikkmenn, uten mål og me
ning. De ser ikke spesielt rea
listiske ut der de strekker teg
neseriearmene sine opp i luf
ten og PIPER om hjelp. Mot
standerne dine kjører monster
biler med boremaskiner, giljo
tiner og Reodor Felgen-oppfin
nelser festet på fronten. Totalt 
og sinnssykt overdrevet, blot
tet for intelligens, men også 
gjennomsyret av fantasi og kre
ativitet. 

Legger vi vekk alle «moral
ske betenkeligheter", sitter vi 
faktisk igjen med et fantastisk 
underholdende spill ,  fullt av 
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overraskende - og altså, over
drevne - momenter. Grafikken 
er ikke spesielt detaljert, men 
det gjør da heller ingenting. 
Det er de utrolige luftseilas
ene, de hårreisende kollisjon
ene og følelsen av smell og 
tyngde som gir Carmageddon 
Il det lille ekstra. 

Teknisk sett er det kolli
sjonsrutinene som imponerer 
mest. Når bilene kræsjer, når 
trærne faller og vinduene sm a-

som bilspill . 

dres ser det svært så realis
tisk ut. Den teknisk dårligste 
biten må CD-ROM-håndterin
gen få førstepris for. Hver 
eneste gang Iron Maiden-mu
sikken starter på nytt, stopper 
og hakker spillet så mye at 
man rekker å lese tegneserie
ne på side 53 i TEKNO GAMES 
før man fortsetter. Jeg satte 
l ike godt på stereoanlegget 
mitt, og slang inn en alternativ 
CD som kontrast til spillets de
struktive natur. En merkelig 
følelse med Anne Grete Preus 
og «Når himmelen faller ned» 
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BILDElIE : 
[1-3] Carmageddon Il byr på et digert utvalg kjøretøy. [4] Intro
en er grotesk, og slår an tonen for resten av spillet. [5] Hei, du! 
Har ikke moren din forbudt deg å leke med slike bilgiljotiner? 
[6-8] Uheldig møte med gressklipper. Splatter-boogie-woogie! 

TEKNO GAMES 
DELER UT 
CARMAGEDDON 
T-SKJORTER 
OG SPILL! 

SE NESTE SIDE. 

som, til tross for at tittelen 
passer godt, har et litt annet 
budskap. Men det funker for 
meg. 

Som rendyrket bilspiII når 
Carmageddon Il dessverre ikke 
opp. Kjørefølelsen er for tung, 
og du ender for lett opp i ufri
villige Martin Schanche-piruet
ter. Etter min mening konkur
rerer dette spillet mer med 
Quake enn med Need for Speed 
3. Reklamen omtaler sjange
ren som en kombinasjon av bli 
& splatter, og det sier vel det 
meste. 

Tar man dette spillet som 
hva det er ment som, ren acti
onmoro, er det vel verdt pen
gene.  Du blir neppe en syk 
morder av å spille det, men 
neppe et lykkeligere mennes
ke heller. Men du får det som 
sagt ganske moro, i flere ti
mer! 

PLUSS: 
• Overraskende kreativt 

og underholdende. 

MINUS: 
• Kjørefølelsen er for dårlig. 

SYSTEMKRAV: 
• Minimum P1 66. 1 6  MS 
RAM og 3D-kort. Anbefalt 
P200. 32 MS RAM og 
3D-kort. 

TEKNO GAMES 
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TEKNO GAMES deler ut 1 0  eksemplarer av PC-sp i l let 
Carmageddon I l !  Alt du behøver å gjøre for å b l i  med i 
trekningen om sp i l lene, er å svare på de to spørsmålene 
i kupongen nedenfor!  I ti l legg deler vi ut 5 Carmageddon Il 

t-skjo rter!  Kupongene må være hos oss senest 23. februar! 

SEND KUPONGEN TIL: TEKNO GAMES, CARMAGEDDON-KONKURRANSEN, 
POSTBOKS 1 31 HOLMLIA, 1 203 OSLO. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 

HVA LIKTE DU BEST I DETTE NUMMERET A V  TEKNO GAMES? 

HVA LIKTE DU MINST? 

NA VN: ........................................................................................................... . 

ADRESSE: •••••••••••••••••....•••••••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POSTNR./-STED: •••••••••••••••••••••••••••••.•.•...•••••......••••••••...••..•.••••••...•.•••••••••••••• 

ALDER: •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••........•.•••••.....•.••••••.•........ 
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Electronic Arts' øyne er nem
lig England moralske verdens
mestre i fotball ,  og det skin
ner altfor tydelig igjennom i 
spillet. Mens alle engelske spil
lere er forsøkt gjort mest mu
lig virkelighetstro med riktige 
fotballmessige evner, korrekt 
utseende og bortimot reell ne
sehårslengde, tripper en mann 
som Jostein Flo rundt med 
mørkebrunt hår på Norges sen
trale midtbane. 

Og ikke nok med det, nevn
te Jostein er også Norges nest 
raskeste spiller! Det holder 
ikke å skylde på lange kvelder 
på EA-kontoret i koffeinrus 
med deadlinespøkelset pesen
de i nakken, dette er etnosen
trisk navlebeskuelse av verste 
sort. De eneste norske spiller
ne som har fotballmessige kva
liteter så det holder, er eng
landsproffene. Som coverboy 
Beavls Bergkamp og sine med
spillere i sine britiske klubber, 
har de selvfølgelig kvaliteter i 
pose, sekk og fleng - ingen tvil 

� lill®©trr®!illfi� ®M � �® 
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om at et englandsopphold kan 
lønne seg. Den krøllete kristi
ansunderen som lyder navnet 
Ole Gunnar er av den grunn 
urimelig god, mens kortklipte 
Dan Eggen er Norges desidert 
dårligste hodespiller. Man kan 
saktens spØrre seg hva Elec
tronic Arts tenker på. Tenker 
de . . .  1) . . .  at de ikke liker norsk 
fotball? 2) . . .  at vi er dumme? 
Eller 3) lurespørsmål, de ten
ker ikke i det hele tatt! 

Ingen vet. 

RO-SEN-BORG! 
For oss nordmenn er det na
turligvis trivelig at vi er repre
sentert med Vålerenga og Ro
senborg, foruten det evinneli
ge landslaget. Men når en ten
ker på norsk og svensk fotballs 
prestasjoner den siste tiden, 
er det litt rart at svenskene 
tilgodeses med 1 5  klubblag 
mens vi avspises med ynkelige 
to. Forhåpentligvis ligger det 
et forretningsmessig aspekt til 
grunn for dette. Da er det i 
alle fall  hyggelig at Rosenborg 

TEKNO GAMES 

er et av 20 lag i Drømmeliga
en, og med det får Lerkendal 
inkludert i spillet. Det er mu
lig at jeg hører med trønder
ører når jeg spiller med Ro
senborg, men roper ikke til
skuerne Ro-sen-borg! på Ler
kendal? Jeg tror det, jeg liker 
det og konstaterer at det ikke 
er den eneste akustiske kon-

fekten FIFA 99 kan by på. Me
nymusikken i FIFA 99 er nem
lig ren og skjær øre balsam 
- de har gått til innkjøp av 
Fatboy Slims The Rockafel
Ja Skank, og det er intet 
mindre enn et kvantesprang 
i riktig retning. Nå kan man 
faktisk glede seg til kampen 
er slutt og menymusikken 
drar i gang, mens man tidli
gere forberedte trommehinne
ne på ublid omgang med sva
daheavy, kvasitekno eller an
nen, billig innkjøpt gara
sjeaktig faenskap. 

MEN GRESSET ••• 
Med fare for å bli uthengt 
som tlisespikker påstår jeg 
at gresset i FIFA 99 represen- terer et betydelig tilbakeskritt. 

Mens banedekket i tidligere ut
gaver kunne ikle seg flere uli
ke nyanser, er gressmatten 
anno 99 kjedelig mosegrønn 
uansett vær. Til og med i dags
lys en varm sommerdag i Lis
boa tviholder gresset på sin 
kjedelige og lite kledelige gu
sjegrønne kulØr, og med den 
lyse, friske fargen fra tidligere 
versjoner friskt i minne, må 
jeg si at dette er en strek i 
regningen. Nettet og dets be
vegelser kan jeg heller ikke si 
er bedre her sammenlignet 
med hva som var tilfelle i tidli
gere utgivelser. Nettet oppfør
te seg faktisk mer naturlig og 
så langt bedre ut i for eksem
pel FIFA98. Nå ser det mest 



ut som et sånt seigt plastnett 
som man har under teppene 
så de ikke skal skli. 

BORTEDRAKTER 
En annen lite markant, men 
absolutt tilstedeværende strek 
er mangelen på «forsinket pau
se,.. Når man trykker resume 
game fra pausemenyen, ville 
det vært godt med en ett se
kunds forsinkelse slik at man 
rakk å finne tilbake til tasten. 
I et spill som dette skjer det 
mye, veldig fort. Videre lar la
gene seg tydeligvis ikke affise
re av at det er brudd på all
menn kutyme når begge lage
ne stiller i bortedrakter - Ro
senborg trekker dessuten titt 
og ofte i sin velkjente (?) rød! 
grønne habitt, uvisst av hvil
ken grunn. 

Noen av nyvinningene i 
FIFA 99 kunne nok de fleste 
av oss ha vært foruten. En 
Quickstart-sak er vedlagt, som 
gjør at en kamp bare er to mu
seklikk unna uansett hvor ev
neveik du måtte være hva data 
angår. Men er du kompetent 
nok til å få til en Quickstart, 
klarer du med letthet å starte 
vanlige kamper også, så quick
start er en overflødig affære. 

MERKELIGE NYHETER 
Ytterligere to andre merkelige 
nyheter finnes i FIFA 99; Gal
den Goal og European Dream 
League. Da jeg så Golden Goal, 
tenkte jeg at man har mulig
het til å spille sudden death i 
ekstraomgangene der dette 
praktiseres, noe som er i over
ensstemmelse med gjeldende 
regelverk. Nå viser det seg 
imidlertid at Golden Goal i 
praksis ikke er en kamp som 
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spilles i 90 minutter, men ti l 
et lag har scoret et forhånds
avtalt antall mål. 

I tillegg til Mesterligaen og 
de andre europacupene, inklu
deres også Drømmeligaen som 
for en tid siden ble skissert av 
europeiske toppklubber, kriti
sert av UEFA og forkastet av 
alle. EA har av en eller annen 
grunn tviholdt på denne tur
neringsformen, hvor det spilles 
serie med 2 x 1 0  lag og påfØl
gende cupspill. I sin streben et
ter å fange virkeligheten på en 
CD-plate, er det pussig at EA 
slenger med saker som Golden 
Goal og European Dream Lea
gue, to merkelige fenomener 
som ikke praktiseres noen an
dre steder i verdensfotballen. 

SERGEJ BUBKA 
Sergej Bubka var i sin tid ver
dens ledende stavhopper. Den 
eneste han konkurrerte mot, 
var seg selv og sin verdensre
kord. 

Da det blir satt opp penge
bonuser om du setter verdens
rekord i et stevne, passet Bub
ka på å slå sin egen rekord 

BALLLE:rJE : 
[1] ARNE-TV: . . .  og vi setter direkte over til Arne Scheie i Lon
don. [2] UNFORGIVABLE SINNER: Øyeblikket etter lå ballen i 
målet bak Jørn Jamtfall .  [3] Det er vått, det er kaldt og det er 
Israel. [4] En tilfeldig valgt trønderkeeper demonstrerer her 
uttøyning av musculus adductor longus. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

med en og en centimeter av 
gangen, slik at han kunne slå 
den mange ganger og dermed 
sope inn pengebonuser. Bub
ka har satt rundt 40 verdens
rekorder, og jeg har en sni
kende mistanke om at vi er vit
ne til en Bubka-tendens i da
taspillverdenen. 

Electronic Arts har gitt ut 
tre FIFA-spill på ca. ett år, og 
hvert spill representerte en li
ten fremgang. Kunne Electro
nic Arts forbedret spillene sine 
mer fra gang til gang, gitt dem 
ut sjeldnere og dermed tjent 
mindre penger? Selvfølgelig. 
Jeg tror vi er vitne til en ky
nisk utnyttelse av FIFA-lisen
sen og det spillkjøpende mar-

kedet. Electronic Arts har ut
nyttet den svært opphaussen
de effekten av fotball-VM til å 
selge noe i nærheten av «same 
shit, new wrapping,. gang et
ter gang. Dette spillet er bra. 
Mycket bra. Men egentlig ikke 
bra nok til å forsvare den fre
netiske utgivelsesfrekvensen 
EA opererer med. 

Produsent: Electronic Arts 

PLUSS: 
• Lydspor med Fatboy Slim. 
• Enda mer realistisk. 

MINUS: 
• Keepernes Jamtfall-synder. 
• Er det nok nytt? 

SYSTEM KRAV: 
• Minimum: P 1 33.  16 MB RAM. 
4X CD-ROM. Anbefalt: 
P200. 32 MB RAM. 8X CD
ROM, 3D-kort. Støtter spill 
over nettverk. modem og 
seriekabel. 



Ikke helt uventet minner Settlers 3 mye om 
Settlers 2! Men denne gangen byr B lue Byte 
på tre u l ike sivil isasjoner, egyptere, romere 
og kinesere. 

I AV BENGT-AKE OLOFSSON 

SettIers 3 minner også en god 
del om Age of Empires, også 
med tanke på den tidsperio
den som er aktuell .  Ditt mål,  
som leder for en gruppe ny
byggere, er å ekspandere om
rådet ditt, lete etter minera
ler, nyttiggjøre deg disse, tre
ne soldater m.m. Samt å be
seire alle ekle naboer. 

Alt begynner med en stilig 
intro der en gjeng guder slap
per av og har det bra. Men 
plutselig dukker overguden opp 
og gir dem en utfordring. Den 
går ut på at de med hver sin 
gruppe nybyggere skal kjempe 
om herredømmet over de an
dre gudenes folk. 

Ved spillets start må du vel
ge hvilken av de tre sivilisa-
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sjonene du vil lede. Deretter 
kan du som nybegynner gå 
igjennom en meget innholds
rik og bra opplæringssekvens 
« <tutorial» ) ,  som forklarer det 
meste rundt alle de kompliser
te irrgangene i spillet, hvilke 
ressurser som kreves for å byg
ge spesielle hus og hva du be
høver for å rekruttere nye trop
per eller spesialister. Når du 
føler deg moden for det, forla
ter du treningsoppdraget og tar 
deg av den første virkelige ut
fordringen. 

SettIers benytter seg av Fog 
of War, du må utforske nye 
kontinenter suksessivt. Figure
ne og husene til de forskjellige 
rasene bærer sitt bestemte 
preg, men funksjonelt er de 
like. Utkikkstårn, gårder, gru
ver osv. Bortsett fra et fåtall 

spesialenheter. Langt fra Star
crafts mangfold, altså. Blant 
forskjellene kan vi nevne at ki
neserne benytter seg av mer 
tre og mindre stein når de byg
ger hus, og de behøver heller 
ikke noe jern for å bygge bå
ter. på den annen side klarer 
ikke deres båter å frakte like 
mye som de andres. Kineserne 
kan også håndtere krutt og ka
noner, til forskjell fra de an-

dre, som må nøye seg med sva
kere katapulter (som imidler
tid er lettere å bruke) .  

Til forskjell fra mange an
dre spill i denne sjangeren, be
høver man ikke å passe på hver 
enkelt figurs minste bevegel
se. Gi ordre til bygging av en 
farm, og dine intelligente små 
gubber henter selv nødvendig 
materiale og setter i gang. A 
se på når hus bygges er kan-
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[1-4] Grafikken er bra, dersom du har sterk nok maskin. Produ
senten mener at en Pl 00 holder, men det er vi ikke enig i .  

skje ett av Settlers morsomste 
innslag. Det er faktisk veldig 
kult. Risken er bare at man 
glemmer fortsettelsen av plan
leggingen, og blir sittende og 
le foran disse flittige arbeider
ne som hamrer, murer og leg
ger tak. 

For at byggingen skal kun
ne sette i gang, må du først ha 
råvarer som tre og stein. Trær
ne hogges og sages til planker 
før de spikres på plass. Du 
trenger ikke å utdanne spesia
lister til dette arbeidet, dine 
nybyggere klarer den biten 
uten problemer. For å lage vå
pen, trenger du jern og kul l .  
Dette skaffer du ved først å 
sende ut geologer, og etter de
res anvisninger bygge gruver. 
For å få tilgang til geologer, 
må du avsette noen av nybyg
gerne til spesialister. Dette gjel
der også for spioner som du 
kan sende ut på hemmelige opp
drag, eller pionerer som kan 
bosette seg i nye områder. 

Etter at gruvebrytingen er 
kommet i gang, følger to an
dre prosesser før du står med 
sverdet i hånden, nemlig jern
fremstilling og sverdsmiing. 
Når du føler at du har fått en 
tilstrekkelig stor arme, er det 
på tide å kaste seg over første 
og beste fiende, hvis du da ikke 
al lerede er bl itt angrepet.  
Stridene er ikke Settlers ster
keste side, det blir ofte veldig 
uoversiktlig og vanskelig å hol
de seg til noen spesiell tak
tikk. Den som har de fleste kri
gerne, vinner som regel .  Så 
blås i nedrustning, kjør hardt! 

I del tre av denne serien er 
multiplayerfunksjonene bedre. 
Man kan nå dele seg inn i lag 
med både dataspillere og men
neskelige spillere, før man be
gynner spillet. Hvis man vil kjØ
re over nettet, trenger man den 
medfølgende koden .  I multi
playermodus kan man også 
inngå byttehandel med sine 
medspillere, noe som ikke går 
an i singleplay. Blue Byte har 
en egen server for internetspill 

- pluss i margen for det! 
Spillet kommer på to CDer, 

så du kan kjøre nettverk med 
kompiser uten å behøve å kjØ
pe enda et spil l .  Bra. Grafik
ken er meget stilig, men den 
har en tendens til å bli litt grø
tete iblant. Det kan være van
skelig å oppdage folk som står 
inne i en skog. Helst ville jeg 
kjøre i 1 023 x 768-modus, men 
min P200 med 64 MB RAM ble 
for svak for det, så jeg ble nødt 
til å holde meg til 800 x 600. 
Animeringene er som tidligere 
nevnt suverene, og landskape
ne er i hyggelig 3D. 

Konklusjonen blir at Sett
lers 3 i store deler er et bra 
spill .  Men det kunne ha vært 
betydelig bedre, dersom det 
hadde vært lettere å holde rede 
på ressursene .  Spil let føles 
vanskelig å få grep på, og det 
kommer ikke av at jeg har svet
te hender etter alt for mye 
musklikking! 

TIPS 
Hvis du synes byggingen går 
for sakte, kan du trykke 
F12. Fusk? J avisst, men 
iblant kan man jo ha det litt 
travelt, eller? FAQ og mer 
info finner du på http :// 
www.settlers3. com . Her 
finnes dessuten en  patch 
som fikser noen skavanker. 

Settlers 3 
Produsent: Blue Byte 

PLUSS: 
• Stilig. og med glimt I øyet. 
• Bra opplæringssekvens. 

MINUS: 
• Vanskelig ressurshåndtering. 
• Grøtete grafikk ved lav oppløsning. 
• Kampene kunne vært bedre. 

SVSTEMKRAV: 
• PIOO (sier produsenten, 

ja!) ,  32 MB RAM , Wln 
200 MB HD-plass. 

Verden b l i r  aldri lei 
av gode strategisp i l l .  
Al le mennesker med 
en viss selvfølelse 
har et behov for å 
kontrol lere andre, 
selv om det bare 
sku l le  være en gjeng 
små datafigurer på en 
monitor. 

I AV STEINAR HELGESEN 

Anno 1 602 er et tradisjonelt 
strategispill med hovedvekt på 
ressurshåndtering og byplan
legging, med l itt krigføring 
s lengt inn for fornøyelsens 
Skyld. Hvert spill foregår i et 
landskap delt inn i øyer av va
rierende størrelse. Det gjelder 
å velge seg den øya med best 
ressurstilgang som et start
punkt for riket. Du konkurre
rer mot tre andre herskelyst
ne despoter, kontrollert av da
tamaskinen. 

PLANLEGG NØVE 
Når du har seilt til øya du har 
valgt ut, begynner moroa. Du 
må bygge en havn, hytter for 
tømmerhoggere, hus for fiske
re og boliger for innbyggerne. 
Etter hvert som du vokser i be
folkning og utstrekning blir fle
re bygninger tilgjengelig for 
deg - vingårder, brannstasjo
ner, forsvarsverk - slik som vi 
kjenner fra alle spill innen den
ne sjangeren. Det kreves gan
ske mye planlegging under 
oppbyggingen av øyriket ditt. 
Alle bygningene bør l igge i et 
visst forhold til hverandre, og 
du må også sørge for en funk
sjonell infrastruktur. Borgerne 
dine har også krav og ønsker 
som du gjør lurt i oppfylle, de 
er for eksempel glade i øl.  Et
ter hvert som du klarer å fore 
innbyggerne dine med luksus
varer forandrer de også sta
tus, noe som er nødvendig for 
å kunne bygge større byer. 

Råvarer - og foredlingen av 
disse - er altså nøkkelen til 
suksess. Du er avhengig av 

[1] BRANN: Det brenner hef
tig. Dette skjermbildet er gjort 
med max zoom. 

trær, murstein, øl, mat, tøy og 
mye annet rart for i det hele 
tatt å kunne bygge og brødfø 
øyriket ditt. Du kan høste de 
ressurser som naturen gir deg, 
eller søke handelsavtaler med 
andre herskere. Det er også 
på denne måten du kan tjene 
penger. 

GÅ TIL KRIG 
Eller du kan gå til krig. Både 
til lands og til sjøs er det lov å 
angripe og risiko for å bli an
grepet. Dette er ikke den de
len av spillet som er best ut
formet. Den virker sant å si 
ganske amatørmessig utført, 
selv om du har mulighet til å 
angripe med flere ulike mili
tærenheter og i ulike forma
sjoner. Skal jeg sette pekefin
geren på en ting til ,  må det 
være tendensen til at hvert 
eneste spill løses på mer eller 
mindre samme måte. Man be
gynner med å bygge tømmer
hoggerhytter , så fiskerhytter , 
så hus, så veier osv. I lengden 
kan det hende at den strate
giske tenkningen erstattes av 
vanemessig klikking på musen. 

Anno 1602 
Produsent: Infogrames 

PLUSS: 
• Hyggelig grafikk. 
• Morsom og grundig handelsmodell. 

MINUS: 
• Litt for mye repetisjon. 
• Kjlp krigføring. 

SVSTEMKRAV: 
• P1 00. 4X CD·ROM, 
1 6  MB RAM. 



SOUNDBLASTER 
Jeg har et Soundblaster A WE 
64 lydkort, men nå har jeg fått 
et problem med det. Før kun
ne jeg ta opp wave-Iyd samti
dig som jeg spilte av wavefi
ler. Men det går ikke lenger. 
Jeg får heller ikke frem inn
sp i l l ingskontro l len  l enger .  
Hvordan fikser jeg probleme
ne? 

Erik 

Hei, Erik! Soundblaster A WE64-
kortet er i stand til å ta opp 
samtidig som det spiller av 
(noe som kalles full duplex), 
men det krever at de rette soft
ware-driverne til kortet er in
stallert i PCen din. Det som 
muligens har skjedd på din 
maskin, er at du har installert 
et spill eller annen program
vare som har overskrevet Iyd
kortdriverne på harddisken din. 
Noen slemme installasjons
programmer gjør dette uten å 
spørre først! For å få tilbake 
de nyeste full duplex-driverne 
til A WE64-kortet ditt, kan du 
gå til http://www. cle. creaf. 
comltechknow/tech/ftp/ltp
sb 1 6awe.html#95 og laste 
ned filen sbw9xup. exe. 

HVORDAN KOBLE 
ELGITAR TIL PC? 

Bjørn 

Jeg har en Pentium " 450 MHz 
med 64 MB RAM og 1 6-bits 
lydkort. Hvordan kan jeg koble 
elgitaren min til denne PCen, 
slik at jeg kan spille inn låter 
og bruke datamaskinen som 
forsterker? 

Ole 

Hei, Ole! Du kan koble gitaren 
din rett inn i m ic-inngangen på 
lydkortet ditt, og så gå til Iyd
kortets mikser og åpne mic
inngangen slik at den kommer 
ut gjennom' høyttalerne. Dette 
vil gjøre at du kan få lyd fra 
gitaren ut av PCens høyttale
re. Men du vil ikke få noen proff 
gitarlyd på denne måten. For 
å få det til, må gitaren gjen
nom en ordentlig gitarforster
ker først, slik at den får litt 
forvrenging (og fetere lyd). 

Hvis du har tenkt å lage 
dine egne låter, så vil du tren
ge et sequencer-program som 
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I denne spalten forteller Bjøm Lynne om aktuelle produkter 

som dreier seg om data og musikk. Har du spørsmål om dette 

tema, er du velkommen til å sende en e-mail til 

teknootekno.no. Skriv MUSIKK i SUBJECT-fel-

tet. Spørsmål av a l lmenn interesse vi l  så langt det 

er mul ig b l i  besvart i bladet. 

SEQUENCER-PROGRAM: Cakewalk er et bra program som 
kan brukes til å ta opp musikk på PCens harddisk. 

man kan gjøre med det pro
grammet. Er det noe annet pro
gram jeg må bruke? Må jeg ha 
et keyboard eller et annet in-

styr. Det eneste du trenger 
PCen, et vanlig lydkort (helst 
1 6-bits), og MASSE tid. 

Det er imidlertid en gan
ske komplisert affære å lage 
musikk med FastTracker eller 
andre trackers - du lærer det 
IKKE på ti minutter. Det fin
nes dessverre ingen lærebøker 
om emnet, så jeg pleier å an
befale at nybegynnere prøver 
å få en erfaren tracker-musi
keI' til å lære seg det. Spør en 
kompis om han har tid til å 
sette seg ned sammen med deg 
et par kvelder for å lære deg 
de mest elementære tingene, 
slik at du kan komme i gang. 

Når det gjelder «lydeffek
ter på harddisken», så regner 
jeg med at du mener instru
menter. Instrumenter til disse 
tracker-programmene kommer 
i form av «samples», som bare 
er et annet ord for et lite digi
talt opptak av en lyd som lig
ger lagret på harddisken din. 
Det er vanlig for folk som dri
ver med tracker-musikk å ha 
hele harddisken stappfull av 
tusenvis av slike sample-filer 
(altså instrumenter). Disse får 
du tak i ved å laste dem ned 
fra Internet, eller ved å bytte 
med kamerater eller ved å kjØ
pe sample-CDer. 

Et bra sted på nettet for 
den som ønsker å bygge opp 
et instrument-bibliotek er Maz 
Sound Tools på http://www. 
maz-sound.com. 

Bjørn 

kan ta opp på harddisk (som 
{eks. Cakewalk eller Cubase). 
I tillegg må du ha et lydkort 
som mestrer full duplex, dvs. 
at kortet kan spille av en lyd 
samtidig som det tar opp en 
annen lyd. Et vanlig 1 6-bits Iyd
kort, som { eks. SB 1 6  eller an
dre billige lydkort som gjerne 
sitter i «aIt-i-ett-PCer», klarer 
som regel ikke dette. Du må 
da investere i { eks. Sound
blaster A WE64, Soundblas
ter PCI 128, SoundBlaster 
Live eller et annet full duplex
lydkort. Lykke til! 

strument koblet �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!�!!!!!:��!Jl!i!!!!!!!!!!!!!!i!!!!l!!!!!! 
til PCen? Må jeg 

Bjørn 

NYBEGYNNER 
Hei! Jeg er en gutt på 1 5  år, 
og jeg er nybegynner på mu
sikkfeltet.  Jeg i nteresserer 
meg for MOD, XM, IT, S3M og 
MP3, og har lyst til å lage min 
egen musikk. Jeg har Fasttrac
ker 208, men vet ikke helt hva 

ha masse Iydef- �'i===r�iiii�;;;���9 fekter på hard-
disken? _ 

Asbjørn ::;:_ 
Du trenger ikke 
noe ekstra utstyr 
for å lage mu
sikk med Fast
Tracker. Det er 
akkurat dette 
som gjør at den
ne typen «trac
ker»-program
mer er så popu
lære i de tusen 
hjem - du kan 
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lage bra musikk �;:==I�����;�;��;� uten noe som 
helst ekstra ut-



HIlILKET Pc
SPILL lilL 
DU IUØPE? 

KRISTIAN LANGSGÅRD (14): 
Jeg har lyst til å kjøpe Grand Theft 
Auto - det høres gøy ut å stjele 
biler. Eller kanskje Jeg Investerer I 
Knockout Kings, som skal ha veldig 
bre grafikk. 

. ,1-' ( " I .. : 
.. \. , . 

. - . 
HENRIK OVESEN (14): 
Jeg tror at det neste spillet Jeg 
kommer til å kjøpe, blir Rainbow 6. 
Det er et agentspIll, og Jeg har hørt 
at det skal være realistisk og bral 

S1UlN ABRAHAMSEN (14): 
Jeg har lyst på Scoop"s Cups. Jeg 
har Ikke prøvd det ennå, men jeg 
har hørt at det skal være et 
kjempebra spill. 

[TtKST OG FOTO: JO-HELGE PAULSEN] 

CD1 

Her er en oversikt over spi l l  demoene du 
finner i GAMES-katalogen på CD1 ! 
• Blood 2: The Chosen fra Monolith. 

Førsteperson-shooter med brutal stemnIng. 
• Pro PInbalI - Big Race USA fra Empire Interactlve. 

Nytt flipperspill ! 
• Bunghole In One fra GT Interactlve. 

Minigolf med Beavis og Butthead. 
• Caesar II fra Sierra. 

Omtale på side 28-29. 
• Camlvores fra Action Forms. 

Jakt på dinosaurer! 
• Descent 3 fra Outrage Entertalnment. 

Ny oppfølger! 
• Dark Vengeance fra Reality Bytes. 

Tredjeperson action/adventure i en fantasiverden 
med magi og skumle vesener. 

• F-1 6  MultIroie Fighter fra NovaLoglc. 
Kamptlysimulator. 

• Fatal Abyss fra SegaSoft. 
3D-spill som foregår under vann. 

• FIFA 99 fra EA Sports. 
Omtale på side 33-35. 

• Hoyle Caslno '99 fra Sierra. 
Bra casino-spil l !  

• Killer Tank fra ElectroTECH Multimedia. 
Tredjeperson action. Du styrer en stridsvogn. 

• Mask of Eternlty fra Sierra. 
Nytt spill i Kings Quest-serlen. 

• Microsoft Golf 99 fra Microsoft. 
• Senlen 3 fra Blue Byte. 

Omtale på side 36-37. 
• Thlef - The Dark ProJect fra Eidos. 

3D-spill i førsteperson. I dette spillet skal du IKKE løpe 
rundt og skyte alt som rører seg, men heller liste deg 
omkring og være tyv. Utrolig bra spil l !  

• Trespasser fra DreamWorks Interactive. 
Eventyrspill på «The Lost World»-øya noen år etter. 

• Tomb Raider 3 fra Eldos. 
Du har vel fått med deg at Lara 
Croft er ti lbake? Her kan du 
selv bli med på det nyeste even
tyret med spIllverdens digitale 
sexbombe. 
• Uprlslng 2: Lead and 
Destroy fra 300 Company. 
Det populære action/strategi
spillet i ny versjon. 
• Vegas Games 2000 fra 
300 Company. Frem med po
kerfjeset! 
• Wargasml fra O lD .  En 
blanding av strategi, taktikk og 
3D-action. 
• Wanone 2100 fra Pump
kin Studios. Sanntids strategl
sp1ll 1 3D.  

NYnEPROGRAMMER 
(UTILS): 
• ACDSee versjon 2 .3  til 
Windows 95. En kjapp og an
vendelig bIldefremviser. 
• DlrectX 6.0. De fleste 
spill krever DlrectX. Dette er 
den nyeste versjonen. 
• McAfee VlnlsScan ver
sjon 4.0. 1 .  
• WlnZlp versjon 7.0. Pro
gram for å pakke opp/ned zlp
filer. 
• ZlpMaglc 98. Kjør filer di
rekte fra et arkiv. Støtter en 
mengde pakkemetoder. 

SHAAEWARE 
TEKNO GAMES 
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I hvert nummer av vil du 

finne et spesialplukket utvalg av 

sbJarlewalre�årl �edlarbleider 
Bengjt-Å,ke Ojloflssjon fOlrtleljler hJerj omj 
prloglrarumene slo� flØ'llgerl �e� dlennel 
gangen ! 

De neste av oss bruker Win
dows I en eller annen variant. 
Selv har jeg nettopp Installert 
Windows 98, og er ganske for
nøyd med den. Dette fører meg 
direkte frem til første det før
ste programmet I dette num
mers sharewaresamllng, Wln
boost 98 (wb98-1 2 1 .zlp), som 
tross navnet også fungerer 
sammen med Windows 95.  

spesiell undermappe ti l  Wln
boost, noe som kan være bra 
om ulykken skulle være ute. 
Dessverre fungerer denne prø
veversjonen bare I ynkelige 1 0  
dager, og dessuten kommer det 
opp en virkelig treg rekla
mescreen hver gang man star
ter programmet. Ganske små
lig, Magellass Corporation! 
Men en full versjon koster bare 
1 5  dollar, og det er etter min 
mening vel anvendte penger. 

Nicco ....... ·'OBJI,CT IO=\"RUNIT," WlOTH=O HEIGHT=O 1YÆ=\".ppllcaU • .,...leobject\"· 
objectst,t=''CODEBASE:;:V'runhelp.ceblveJslon:l.1.1.1f'>'" 

Her får du en enorm meng
de med tilgjengelige Innstillin
ger for operativsystemet ditt. 
Det er meningsløst å regne opp 
alle, du får prøve selv! Men noe 
kan jeg vel avsløre. Du kan for 
eksempel velge å ta bort alle 
tempfIler ved hver start, edite
re start- og avslutnings bildene 
for Windows, maksimere DOS
minnet og avaktlvere autostart 
for CD-ROM. Du kan stort sett 
døpe oni og bytte Ikoner for 
hva som helst Innenfor din 
harddisks rammer. 

For I nternetbrukere med 
Internet Explorer og Outlook 
finnes ytterligere finesser. Du 
kan legge Inn  et nytt bak
grunnsblIde for Explorer, star
te programmene uten det el
lers uunngåelige oppstartsbIl
det og tømme hlstoryvinduet 
(bra hvis du har besøkt upas
sende hjemmesider ) .  Ved sto
re forandringer legger pro
grammet opp en backup I en 

TEDIO GAMES 

Egentlig burde disse funk
sjonene vært Innebygget I Win
dows fra begynnelsen av. Er 
det Ingen som kjenner Bill Ga
tes, og som kan gl ham et Ilte 
hint om dette? Hvis du mot 
formodning skulle gå lei av 
Wlnboost før prøveperioden er 
over, kan det lett avinstalleres 
I kontrollpanelet. En funksjon 
som dessverre Ikke alle share
wareprogrammer støtter. 

PERFORMANCE 95 
Hvis du vII kontrollere hvor
dan PCen din har det, behøver 
du Ikke ta . den med til nær
meste legekontor. Det holder 
med et analyseprogram, og det 
er nettopp hva Performance 
95 (performn.zlp) er. Det Inne
holder to separate program
mer. Ett viser grafisk opp I 
sanntid hva CPU og RAM bru" 
kes ti l .  og ett viser eksakt hvil
ke minneadresser de åpne pro
grammene benytter seg av. 

Øjcc:t:Å'tzo"(PAR..AM NAWE =\"_ Version\" VALUE=\"65536\"Y-
............. </OBJECT>" 
............. 'HT ... L>'HI >� ........ <JHl ></HT>oIL>": 
.......... "',SCRlPT>..m...-or ....... 71111C d .......-v.JOtl.CVSCRlPT>" 

SIZ 
SlZ 
SlZ 
8.192 
96 
96 
96 
96 
96 



Performance 95 gir deg rap
porter om over tolv ulike ver
dier for hvert åpent program. 

Hvis du vI I  ta vare på en 
rapport, kan du sende den til 
«Utklipp,. eller direkte til skri
veren . Performance 95 kan 
sees som en storebror til Win
dows' Innebygde Systeminfor
masjon. VII du beholde pro
grammet etter prøvetiden, kos
ter det 29,95 USD. 

VIRUS 
Virus er et utøy som lett spres 
via Internet, men her kan man 
også få hjelp ved å laste ned 
et nytt virusprogram. Med Anti 
Vlral Toolldt (setup.exe ) .  kan 
du velge på hvilken måte du vII 
behandle infekterte fi ler, hvis 
du skulle ha slik uflaks. Du kan 
velge mellom at fi len Ikke skal 
kunne brukes (og kanskje spre 
skaden videre) ,  desinfisere au
tomatisk eller helt enkelt fjer
ne den . 

Filer som er pakket med 
ZIP, ARJ, RAR. LHA, LZH, og 
ICE kan scannes direkte, og 
du kan flnne og ta bort virus 
mens de er aktive I internmin
net. Registrerte brukere kan 
oppdatere virusIIsten via Inter
net. Da jeg prøvde program
met, kunne det gjenkj enne 
24 1 94 ulike virus. 

HYPERSNAP 
Hvis du av en eller annen grunn 
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vII arkivere et bilde fra skjer
men din (kanskje du vil bevise 
overfor kompisene dine at du 
virkelig fikk så mange poeng I 
et bestemt spi l l ) ,  så kan du 
med fordel velge HyperSnap
DX (hs330b3.exe) .  Et meget 
sti lig og lettanvendelIg pro
gram. Du kan velge mellom å 
lage et blide av hele skjermen, 
av et vindu, av et vindu uten 
rammen eller et fritt valgt om
råde av skjermen. Usedvanlig 
enkelt, med hurtigknapper som 
aktiverer de ulike valgene. 25 
dollar koster programmet. Det 
går til og med an å ta skjerm
dumper fra 3DFX-akselererte 
programmer! 

Hypersnap har imidlertid 
en nagscreen som du får med 
på hver eneste skjermdump. 
Den eneste måten å unngå den
ne på, er å lage en skjerm
dump av et vindu som er min
dre enn skrivebordet. Velg å 
gjøre en dump av et bestemt 
område, og beskjær så bildet. 
Bildet kan du deretter arkive
re som BMP, GIF, JPG,  TlF osv. 

På Greg KochanJaks hjem
meside på bttp:llwww.hyper
lonlcs.com finner du også an
dre interessante programmer, 
for eksempel HyperCam som 
kan spille inn dine aktiviteter i 
Windows som en AVl-fil !  

INTERNET 
Har du din egen hjemmeside 

på nettet? Javel ,  og hvordan 
ser den ut? Ahhhh . . .  SÅ ILLE.. ! 
Gjør noe med det, da! En me
get kjapp måte å plffe opp 
hjemmesiden på, er å legge Inn 
en stilig overskrift. Det gjør du 
kvikt med Textfade (textfade. 
zlp ) .  Du skriver bare teksten 
din direkte I et vindu, og der
etter kan du velge hva du vil 
gjøre med den. Velg hvilke far
ger som du vil at Textfade skal 
mikse sammen, trykk på gene
rate og vips så har du en fer
dig HTML-kode som du kan ko
piere rett Inn I ditt HTML-do
kument. Lettere kan det Ikke 
bli ,  ikke en gang en HTML-an
alfabet som meg kan mislyk
kes. 

TOP DAWG 
Hvis du trenger å gjøre større 
Inngrep I ditt virvar av pro
gramkode, trenger du en bra 
HTML-edltor. Du kan for ek
sempel benytte deg av Top 
Dawg (topddawg.zip) .  Det er 
en ren HTML-edltor, Ikke noe 
mas med WYSIWYG (for fei
ginger) . Men alle vanlige kom
mandoer får du lett tilgang til, 
ved hjelp av knapper. 

Men hvis du Ikke har noen 
kunnskaper om HTML, kan det 
være vanskelig å lete seg frem 
blant tekststrengene for å en
dre på noe. Du får riktignok 
en liten hurtigleksjon i språ
ket - for når du plasserer mus
pekeren på en knapp, får du 
opp kodingen som en forkla
ring I en rute. 

B I L DE�IE : 
[ 1 ]  Arachnophl l la .  [2] Cute 
FTP. [3] Goldwave. [4] Perfor
mance 95. [5] The Bat. 

Når du vil kontrollere hvor
dan siden ser ut, klikker du på 
j ordklodeikonet. og dermed 
starter siden I din vanlige we
bleser. 

ARACHNOPHILIA 
For dere med edderkopp
skrekk. anbefales Aracbnop
bUla. Dette er ytterligere en 
"ren,. editor uten en masse 
unødvendige finesser. Du får 
tilgang til alle kommandoer via 
menylInjen. og får frem for
håndsvisning med et knappe
trykk. 

Med et høyreklIkk får du 
opp en rekke alternativer. blant 
annet rask tilgang til table wi
zard og list wlzard. Med den 
Innebygde søkeren finner du 
lett det du leter etter. 

Du lager enkelt makroer for 
tekster du benytter ofte. en 
meget bra funkSjon. 

RAR FTP 
Når hjemmesiden er klar. er 
det på tide å sende den til ditt 
webhotell .  og her kommer et 
bra FTP-program Inn I bildet. 
Tidligere benyttet jeg FTP-pro
grammer for å laste ned filer 
fra Internet. men i dag bruker 
jeg utelukkende webleseren til 
dette. Hvis man derimot skal 
sende nIer. må man ha et FTP
program. 

CuteFfP (cute2632.exe) er 
kanskje det mest populære 
FTP-programmet som finnes. 
Det finnes nå I versjon 2 .6  
beta. som jeg har prøvd. Det 
viste seg å være et robust og 
funksjonelt program. som sam
tidig var lett å bruke. Det støt
ter drag-n-drop. og du kan ko
piere en URL direkte fra web
leseren din. og lime den Inn I 
CuteFTP som umiddelbart be-
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gyrmer nedlastingen. Har du SPILL te er, som navnet røper, et WlnAmp støtter som nevnt I i mye som skal lastes ned, kan Etter alt dette slitsomme ar- svensk spill, og alle tekstene I en rekke format. VII du bare 
du legge filene i kø. Program- beidet, kan det være på plass spillet er på svenska. spille MP3-muslkk, kan du kjØ-

I met tar seg da av filene I tur med et parti Reversl (othel- Spillbrettet er ganske likt re dem I Freeplay (freeplay.-

j og orden. lo) .  ReverMaster 3000 (mas- Monopols, men i PC-spillet har zip). Dette er en liten og hen-
Grafikken er også oppda- ter37.zip) er Ikke bare en tro- du mye mer du kan gjøre. Du dlg musikkmaskin. 

, tert med 256 farger og 3D-lko- fast sp I l le partner m e d  tre kan bygge betydelig flere hus 
ner. Verktøylinjen kan endres kunnskapsnivåer, her får du på tomten din (og du behøver THE BAT 

I etter din personlige smak. Med også kommentarer og ka rak- ikke en hel serie for å kunne ..... ... .... ... - .... .. 
makro funksjonen kan du spil- tervurdering til hvert trekk du begynne å bygge) .  Det går også - - - .t: D - ? ';  � . ��_ !' g -t 1 1 le Inn dine handlinger, og av- gjør. Iblant er jeg imidlertid an å spille på Børsen. KjØp og riE LI spille dem igjen når du har be- usikker på om ReverMaster er selg og hent hjem gevinster, .,';5:'" I hov for det. I tillegg følger det spydig når det gir ros . . .  som du så pløyer inn  I nye hus. 
med mange FTP-adresser, opp- ReverMaster er ganske sti- I tillegg til den Monopol-

I delt I kategorier. Naturligvis IIg utformet, og du kan hele lignende spillingen, kan du hav-
kan du enkelt legge til egne tiden lett se hvem som leder ne på en rute der du satser på 
favoritt-sider. Har du en tidli- og hvilke trekk du har gjort. racerbiler. Sats rett, og vinn -

i gere versjon av programmet, Om jeg har vunnet noen gang? eller tap rubbel og bit. Du kan De store web-Ieserne har inne-

� 
eller har benyttet programmet Det avslører jeg Ikke for frem- også få muligheten til å spille bygde mallprogrammer, og det 
WS_FrP, kan du Importere mede, det forblir en hemme- Baccarat. Havner du I feng- føles kanskje meningsløst å 

'\ 
dine gamle URLer. l ighet mel lom meg og m i n  sel, kan d u  forsøke å bestikke legge Inn enda et mallprogram 

RAM. Ifølge utvikleren, Micha- dommeren (det går ikke all- på harddisken. Men hvis du 
WEBREAPER el Ledyaev, inneholder Rever- tId) . Miljardar kan spilles mot bruker Opera eller en annen 
Hvis du er en Iherdig surfer, Master 3000 en kraftig Intel- PCen eller mot en menneske- mindre web-Ieser uten mall-
merker du vel at telefonreg- lektuell algoritme. Døm selv. IIg motstander.  Kanskje en  funkSjon, kan The Bat (the_ r 
nlngen svulmer. En måte å hol- anelse begrenset, men spilll- bat.exe) være et alternativ. 
de Igjen på disse kostnadene KORTSPILL deen holder bra I alle fall .  Spll- The Bat er en liten erna 11-
på, er å lese WWW-dokumen- Kast den gamle, utslitte kort- let er ganske flott utformet, og klient med mange funksjoner. 
ter offllne. Det finnes program- stokken, og hent inn et nytt gjør seg best I 840 x 600-opp- Du kan være tilsluttet flere 
mer som henter ned hele sider kortspill I PCen din istedenfor. løsning. IMAP/POP-kontl. Her er det 
med bilder, lenker og alt, eller Jeg presenterer med dette to Miljardar koster bare 80 støtte for hemmelighetsmaker-
tIl og med hele siter. meget hyggelige kortspill fra kroner ved registrering. Dette nes PGP, malIfIlter, stave kon-

Webreaper (webreaper. Meggie Soft Games. Gin 500 gir deg flere funkSjoner, pluss troll m.m. Du får automatisk 
exe) gjør dette til en enkel (r5007532.zip) er en kombi- muligheten til å arkivere på- en l iten signatur laget på 
match. Skriv Inn hva du vii hen- nasjon av spillene Gin Rum- begynte spill. grunnlag av det navnet du an-
te ned, og Reaper flkser bif- my og 500. Prøv deg frem, el- gir under setup. Grensesnittet 

, fen. I programmets aktIvItets- ler les reglene i hjelpefilen. LYD I BOKSEN er lett å bruke. Under VJew Jog 

;;1 vindu får du en beregning av Grafikken er fin, og spillet er Det kan være morsomt å leke kan du se nøyaktig hva som 
hvor lang tid nedlastnlngen kan lett å begripe. Hvis du ikke fØI- med lyd, selv om man ikke er har hendt, når du sjekket mali, 
ta. Alle elementer på siden blir ger reglene, forteller program- noen ekspert. Goldwave 4.0 1 hvor mange mali du har sendt, 

l listet I programmet, og du be- met deg hva som er fel l .  (Van- er et helstøpt program med hvor mange du har tatt Imot 
høver bare å høyre klikke på skelig å j ukse, altså.) mange finesser. Du kan spille osv. Det beste av alt er kan-

: en side for å åpne den I brow- En slitsom nagscreen duk- inn lyd fra CD-spilleren din, skje den animerte flaggermu-
seren din offline. ker dessverre opp hver gang med mikrofon eller fra radIo- sen I aktIvItetsfeItet. .? 

du starter og mellom hver ny en. Når innspillingen er klar, Men  programmet er en 
SUPERCAR giv. kan du mikse og legge til ef- smule dyrt. 35 dollar for full 

I For å spare på harddiskplas- fekter. Alle vanlige funkSjoner versjon. Demoversjonen kan 
sen, kan det være bra å legge GIN RUMMY er tilgjengelige via knapper. imidlertid brukes gratis I 30 
programmer eller filer på dis- Programmet Gin Rummy (gin- Pltch, reverse, doppler. For å dager. 
kett, CD-ROM, Zlp, Jaz og hva r7532.zip) er akkurat hva det forvrenge stemmer, finnes et 
det nå heter alt sammen. Men høres ut som, det gamle klas- par forhåndsvalgte alternativer OPERA 
det kan bli forferdelig slitsomt siske kortspillet. Omtrent sam- som eksempelvis forandrer deg Sist men Ikke minst: Norges 
å finne hva man trenger hvis me grafikk som Gin 500, og til en smurf. Bare stemmen alt- svar på Explorer og Navlga-
det blir for mye. Da kan Su- samme Irriterende nagscreen så, du blir ikke blå! Den ferdI- tor! Opera er kommet med en 
percat (supercat2 1 .zip) hjel- (sukk). Det er et kult, men gan- ge lydfilen kan arkiveres i en ny versjon av sin særdeles kon-
pe til .  Her kan du lage meget ske vanskelig spill, ettersom rekke ulike formater,  for ek- kurransedyktige web-Ieser. Her 
praktiske oversikter som du man ikke har en anelse om sempel wav, voc, au og raw. er det kommet til bl. a. støtte 
lett kan få tilgang til direkte hvor langt motstanderen har Denne gangen tar jeg også for cookJes og rammer. Du kan 
fra harddisken. Dermed slip- igjen til Gin. Kan du ikke re- med den nyeste versjonen av velge at alle lenker I et vindu 
per du å mate inn diskett etter glene, må du lese hjelpefilen standardprogrammet WlnAmp vises i et annet vindu. Det er 
diskett for å finne rett fil .  først. Føler du deg helt på vlll- (winamp204.exe) .  En Iydavspil- du som bruker som velger, lkke 

, Vil  du katalogisere C D - spor, kan d u  alltid trykke på ler som støtter mengder av fII- de som lager dokumentet. 
ROMer kan du også få pro- «hint»-knappen. formater - vanligvis brukes Opera inneholder det mes-
grammet til å mate CDene ut dette programmet til å spille te som også finnes I de store 
automatisk når den er ferdig. BLI RIK av MP3-muslkk. Fungerer som web-Ieserne, men programmet 
Inn med neste skive, og la su- Hvem har ikke spilt Monopol en vanlig CD-spiller, men du tar betydelig mindre plass. På 
perkatten jobbe i bakgrunnen noen gang? Jeg har aldri likt kan også lage spillelister med CD1  finner du norsk, nynorsk 

l i mens du selv holder på med det spillet, men det finnes folk dine lydfiler. og engelsk versjon! 
viktigere saker. som har utviklet det til et rik-

tig bra dataspill - og dØpt det q] @) �����m til MlIjardar (mlljard.zip). Det-

TEKNO GAMES 
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S P I L L E R N E S  M E N I N G  

DERFOR 
ELSKER '" 
BILSPILL 

MORTEN ERIKSEN: 
Hvis førtfølelsen er der og grafikken 
er bra, så svinger det med biispill. 
Jeg liker best Grand Turismo på 
PlayStatlon, fordi det har fartfølelse 
og virkelige biler som kan bygges uL 
I tillegg er Need for Speed 3 utrolig 
bral 

PETER CARlSSON: 
Feellngen er det beste med biispill, 
og det faktum at en slipper å måtte 
betale for bensinen. For tiden setter 
jeg mest pris på Need For Speed 3. 
Men faktum er at jeg også Ilker de 
trege doningene I Monster Truck 
Madness ll. 

STEINAR HELGESEN: 
Grand Theft Auto er en vinner - du 
kan sprenge andres biler, smugle 
narkotika, skyte tystere og kapre 
politibiler. Du blir ikke et bedre 
menneske av å spille det, men gud 
så kewltl 

ASGEIR MICKELSON: 
Det er �ctIon fra første sekund. Jeg 
kjører aldri i fylla i 'real-lite', men det 
er gøy med et bilspill eller to på 
vorspiel. Rage Racer på PlayStation 
er det jeg setter høyesL •. 

JAN SUNDSTROM: 
Bilspill, jah... The best there Is -
utenom sex, penger, Quake 2 (PC) 
og Tekken 3 på PlayStation. Finnes 
det en bedre følelse enn å passere 
mål-streken 1 5  cm foran en kompis?? 
Nix. Men jeg savner raketter og 
gunnere på bilene, slik de hadde i 
gamle dager, da sola alltid skinte og 
snøen var dyp. Det beste spillet jeg 
har prøvd er faktisk gamle Ultlmate 
Race Pro. Med 3Dfx råkker det Lada'n 
til fatters, spesielt i multIplayer. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• pli CD2 finner du følgende bilspilldemos: 
• 
• Andretti Racing • Burnout: Championship 
• Drag Racing • Carmageddon • Carmaged

: dan: Spist Pack • Carmageddan II -
• Carpocalypse NO\N • Colin McRae Rally • 
: Daytena USA • Death Rally • Destructian 
• Derby 2 • DethKarz • Eat My Dust • 
: Excessive Speed • Grand Prix Legends • 
• Grand Theft Auto • Ignition • Mad Trax • 
: Motorhead • Monster Truck Madness • 
• Monster Truck Madness 2 • NASCAR 

: Racing ... 999 Edition • NASCAR Racing 2 

• • NASCAR Revolution • Need for Speed 2 

: • Need for Speed 3 • Ne\Nman Haas Racing 

• • POD • RAC Rally • S.C.A.R.S. • Speed 

: Busters • Sega Rally Championship • Test 

• Drive 4 • Test Drive 5 • Test Drive Off-
: Road 2 • TOCA Touring Car Championship 

• • Hard Truck • Viper Racing • Wipeout 
• 2097! • 
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I f j or sp ilte j eg så å si bare 

strategisp ill og Quake ( samt 

diverse Quake-kloner ) på PCen . 

I år er det racingspill som gj elder , 

for hele slanten ! 

AV BENGT-AKE OLOFSSON 

Jeg kan ikke forklare hvorfor 
det har blitt sånn. Jeg er nem
lig ikke et dugg interessert i 
«riktig bilsport». Men jo mer 
jeg har kjørt all slags racer
spIll, jo mer interessert er jeg 
blitt I den ekte varen også. Jeg 
kan sitte og se på raCA Ra
cing, Indycar og Fl på TV, mest 
for å forsøke å kjenne igjen 
banen (ååååhhh, der kommer 
den der vanskelige kurven hvor 
j eg fyker ut hver forbaska 
gang) . 

Akkurat nå er det TOCA 
som ruler på harddisken min, 
mens Colin McRae Rally be
finner seg på en klar annen
plass. Rangordningen kommer 
først og fremst av at jeg fore
trekker banerace fremfor å 
slædde avgårde i øde skogs
områder. Samt at det er mor
sommere med litt nærkontakt 
av metall i kurvene, og ikke 
bare å måtte jage etter klok
ken, som rally går ut på. På 
tredjeplass kommer AndreW 
Racing, og litt lenger bak ru
ser Grand Prix 2 ut av hår
nålssvingen. Det som taler mot 
Grand Prix 2 er at det er så 
fortvilet vanskelig. Men et spill 
som er for lett er heller ikke 
bra, det skal ikke være slik at 
man kommer helskinnet ut av 
det bare pøser på i høyeste 
gear. 

TEKNO GAMES 

Datamotstanderne prøver å 
holde seg på banen,  og jeg su
ser bare forbi dem. «Medium» 
er kanskje den vanskelighets
graden jeg synes fungerer best. 
Jeg setter også pris på å kun
ne velge mellom arkade- og si
mulator-spilling. Denne funk
sjonen har Formula 1 '97, også 
dette et stilig og bra spill. 

Det var imidlertid Pod som 
vekket min racerinteresse. Pod 

' var det første spillet som var 
skrevet for MMX, men den vir
kelig stilige grafikken kan li
kevel bare et bra 3D-kort jage 

, frem .  Jeg anskaffet meg et Di
amond Monster-kort, og gispet 
over forskjellen. Det futuristis
ke Pod er dessuten koolt, men 
har ikke mye med vanlige na
turlover å gjøre. Riktignok ut
spiller det seg i framtiden og 
på en måne, men likevel. De 
svingene jeg tar i Pod lar seg 
neppe gjennomføre i den vir
kelige verden. Ubisoft holder 
på med en oppfølger, sikkert 
enda heftigere. Til forskjell fra 
Hollywood-industrien, så er del 
2 for det meste bedre enn ene
ren. (Hvem vil egentlig se på 
Politiskolen 5 eller Fredag den 
13. 7?) 

Etter Pod har mange bil
s p i l l  passert  revy på m i n  
skjerm, o g  noen finnes fortsatt 
igjen på min hardt overbelas
tede harddisk. Det kanskje vik
tigste i disse spillene, er må-



ten man kan gjennomføre svin
gene på, å kunne komme ut av 
en kurve I så hØY fart som mu
lig, avhengig av om man .har 
valgt rett spor Inn i og gJen
nom svingen ... 

I blant annet GP2 er det 
mulig å få frem en prikket lin
je som markerer det ultimate 
sporet. I CART kan man la 
PCen følge denne linjen auto
matisk, noe som blir ganske 
latterlig. Ja, hva skal jeg som 
fører da gjøre, bortsett fra å 
se på utsikten? I Colln McRae 
får man i tillegg til kartIese�
ens anvisninger også en plI 
som advarer mot hva som skal 
komme. Om pilen er grønn er 
det bare å gasse på, er den 
gul skal du lette på gassen -
og hvis pilen er rød: BREMS! 

Noe jeg hadde satt pris på, 
var en spilltest skrevet av et 
virkelig raceress, for eksem
pel Håkklnen eller Schumac
her. Men deres tøffe honorar
krav vil sannsynligvis knekke 
budsjettet til et hvilket som 
helst datablad! Men nå har jeg 
Installert Caesar III, og jeg er 
redd for at min æra som ra
cerhelt er over! Den nærmeste 
fremtiden skal jeg bruke til å 
ordne jobber og til å bygge hus 
for små, kjerrekjørende rome-
re. 

å å . Åhhhh, jeg lurer ? n or J�g 
kan legge labbene mme pa BlID 
Clty 3000! 

CD 

B I LT OPPEJ:J 
Her følger en oversikt over de bi/spillene jeg eier, og hva jeg synes om dem. (Ja, jeg har faktisk ikke flere. Unnskyld meg.) 

TOCA Touring Car Championship: Topp. Colin McRae Rally: Herlig, men det blir litt ensomt i skogen. 
Andretti Racing: Coolt. GI klanen Andrettl en match! Grand Prix 2: Vanskelig og realistisk. 
Formula 1 '97: Bra, med arkade- og slmulatorvalg. Pod: Stilig, kult og farlig. Men veldig urealistisk. Prost Grand Prix: For enkelt, men stilig. Testdrive 4: OK, men ganske begrenset. Screamer Rally: Stilig ute I bushen. 
Moto Racer: Kult på hjul. Husk hjelm! 
Grand Theft Auto: Kult. (Ja, man kjører jo bil l alle fall!) CART Precision Racing: Trist og klinisk. (Kanskje Microsoft bør holde seg til operativsystem?) 
International Rally Championship: Vissent Daytona USA Deluxe. Sorry. 
Streets of Sim City: Sprøtt. 
Speed Rage: Nope. Alt for gammelt. 
Indycar Racing: Usj. Grafikk fra middelalderen. 

BILDEI:IE: 
[ 1 ]  Andretti Racing. [2] Form
ula 1 97. [3] Screamer Rally. 
[4] Test Drive 4. [5] Toca. 

TEKNO GAMES 
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Vi hater fusk og har aldri fusket noen gang 
(he he). Men for dere som l iker å jukse, 
finnes det a l ltid tips. Her er noen! 

ANDREni RACING 

CD 

Ekstra biler: Velg Begin Career og registrer deg med følgende 
navn: CHAO BROS: Indy cars. 
PEACEFUL OCEAN: Stock cars. 

TOCA: TOURING CAR CHAMPIONSHIP 
Skriv inn kodene der du skriver ditt navn. 
JHAMMO: Alle baner. 
CMLOCK: Track lock. 
CMGARAGE: Hemmelige biler. 
CMNOHITS: Kjør rett gjennom motstanderne. 
CMMICRO: Micromachine-utseende. 
CMCHUN: Gokart-vinkel .  
XBOOSTME: Hurtigere. 
CMCATDOG: Bombarderes med hunder og katter (hva skai det 
være godt for?) . 
CMHANDY: Store hender (?) . 

COLIN McRAE RALLY 
Skriv inri kodene der du skriver ditt navn. 
DARKSIDE: Kjør om natten, og se opp for flygende tallerkener. 
BACKAGAIN: Kjør banene den andre veien. 
PASSEDOUT: Gi  rattet til McRae. 
WHITEOUT: Kjør i tåke. 
CHOIRBOY: Skift stemme på McRae. 
ROCKETMAN: Turbo. 
BIGGUNs: Dobbelturbo. 
TURNBACK: Styr som en gaffeltruck. 
ALIENGOO: Gell�bil. 

SCREAMER RALLY 
Skriv inn i main menu: 
TRAMO: Alle baner .  
CARBO: Alle biler. 

TEKNO GAMES 

POD 
Under racets �ang skriver du Inn: 
LABEL: Du ser spillernes navn. 
RETRO: Se bakover. 
GARAG: 'Reparer bHen. 
MAP: Se på kartet. 

TEST BRIVE . 
Gå til Save Game. velg plass ti og skriv Inn koden. 
NOAICARS: Ingen datamotstandere. 
CREDITZ: Credlts. 
SRACLLA: Alle biler. 
LEVELLLA: Alle baner. 
SPAZZY: «Test Drive on Acld •• 
BANDW: Svartlbvltt. 
MIK'J1ROUT: Store bUer. 
MPALtttER: Små biler. 
BIRDVIEW: Se ovenfra. 



Snowboard - Sig Jump 
Moteshow Konserter 

Hilsen fra Sea Sport 
Radio Tango fm 99,3 
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gaming 

�u kan l i nne 
k l a s s h ; k e  
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FroggerSpeller er en slags krysning 
mellom det gode, gamle Frogger og 
Hangman. Ved å hoppe over elven 
med frosker, får du greie på enkelte 
av bokstavene i ordet du skal gjette. 
Når du har brukt opp alle froskene, 
må du gjette ordet. Spillet krevet 
Shockwave. 

IIttp:Hylp5.chem. 
wIu.edulylpl 

sIIockwan/lrogf.hlnll 

-
Pong må være et av de simpleste 
spillene som noensinne er blitt laget. 
Hver spiller har en plate som man kan 
styre opp og ned, på hver sin side av 
skjenmen. Meningen med spillet er å 
slå en ball over til motstanderen, og 
så sørge for at den ikke går bak sitt 
eget brett. Utrolig primitivt, men også 
skremmende morsomt når man spil
ler mot en annen person, og det er 
nettopp det denne versjonen av spil
let går ut på. Få en venn til å skrive inn 
adressen samtidig som deg, så kan 
dere ta en manndomskamp i Pong! 
http="slmOR.cs.rLedu' 

-begoIeJIPpong.hlnll 

Hvem har vel ikke spilt Alien Inva
ders? Enhver person med respekt for 
seg selv og som har vært i nærheten 
av en arkade- eller datamaskin bør 
vite hva dette dreier seg om. For de 
av dere som ikke lever opp til forvent
ningene, kan jeg fortelle at det dreier 
seg om å styre et romskip på bunnen 
av skjermen - og skyte romvesen på 
toppen. Dette er en ny variant, selv
følgelig. 

http='1"""",.tardls.ed. 
ae.uld -ben"'ntlllslon 

In,,-Intro.hlnll 

� games 
Ontin'-lIuru: 
Christian 
Slebenherz 

TEKNO GAMES 

HANDELSKRIG? 
Stadig flere advarer nå for at 
USA og EU går mot en slags ny 
handelskrig. Denne gangen 
handler det ikke om bananer, 
men om personopplysninger. 
Dette fordi EUs «Data Protec
tion Directive» trådte i kraft 
25.  oktober i fjor, og flere av 
medlemslandene har begynt å 
benytte direktivet. Direktivet er 
utformet for å beskytte enkelt
personer fra misbruk og ulov
lig spredning av personl ige 
data. Hovedregelen er at in
gen kan bli registrert uten eget 
samtykke . Dessuten forbys ek
sport av personopplysninger til 
land utenfor EU som mangler 
tilsvarende regler, og det gjel
der USA, som anser at indus
trien selv kan håndtere spørs
mål om personlig integritet 
uten statlig innblanding. Ame
rikanske selskaper i EU kan 
havne i en vanskelig situasjon 
dersom medlemslandene vel
ger en streng tolkning av di
rektivet, ettersom de da i prin
sippet kan forbys å sende re
gistre over kunder og ansatte 
til sine hovedkontor i USA. 

FRI KRYPTERING 
Finland har nå gått inn for fri 
kryptering og awist alle tan
ker på obligatorisk nøkkel de
ponering. Kommunikasjonsde
partementet går til og med len
ger, og sier at verken nasjona
le eller internasjonale lover får 
begrense bruken av kryptering 
i landet. . 

http:H"""",.rm.ll11ml 
te/ecomlcryptog,aphyl 

guldellnes.hlnl 

DIGITALT DEMOKRATI 
E-demokratiet rykker stadig 
nærmere. Opinionsundersøkel
ser i Storbritannia og USA vi
ser økende interesse for å avgi 
stemme og å kommunisere 
med pOlitiske representanter 
via digital-TV og Internet. Øk
ningen er størst i Storbritan
nia, der andelen spurte som 
kan tenke seg å avgi stemme 
elektronisk, har vokst fra 1 7% 
til 60% på bare ett år. 66% av 
amerikanerne kan tenke seg å 
avgi stemme via Internet, mens 

VED TOMMY ANDERBERG 

ne 
hele 97% anser at lovforslag, 
stemmeopptellinger i valg og 
budsjettinformasjon fra kon
gressen burde være tilgjenge
lig på nettet 

FEIL pA FEIL ••• 
De britiske Internet-konsulen
tene PortBO har sett nærmere 
på 9 1 1 konkurrenters Internet
sider, og funnet elementere feil 
(brutte lenker, savnede bilder, 
feilaktige mailadresser) hos 
nesten halvparten (462) .  Iro
nisk nok tilbyr samtlige under
søkte selskaper web-design
tjenester. 

http://,,,,,,,,,.poI'tBO.com/ 

FRANSK APNING 
Frankrike har nesten vært 
usynlig i Internet-sammenheng 
hitti l .  Årsaken er ikke bare 
franskmennenes velkjente inn
stilling til Internets standard
språk (engelsk) . men også Mi
nite/-systemets popularitet. 35 
millioner franskmenn har alle
rede en web-lignende (men 
bare nasjonal) tjeneste i form 
av en enkel Minitel-terminal 
som er koblet til telefonen 
hjemme og de er derfor ikke 
villige til å betale ekstra for 
PC og Internet-abonnement. 
Men nå skal det bli forandring: 
IBM og France Te/ecom skal 
sammen videreutvikle Minitel
systemet for Internet. 

Før Franee Telecom ser 
muligheten til å høyne avgifte
ne, får IBM nytt håp om å fin
ne en vinnende formel for PC
løs I nternet-ti lgang ( husker 
noen NC?) . Systemet skal nem
lig selges til andre telefonsel
skaper i hele verden. 

http:H"""",.uk.lbm.coml 
sto,'esluk236.hlnll 

BANKER pA NETT 
Det heter seg at Europa hen
ger etter USA når det gjelder 
Internet, men nå er det i hvert 
fall et område der det faktisk 
er tvert i mot: Banktjenester. 
B/uesky Internationa/ Mark
eting har vurdert 1 676 ameri
kanske og 863 europeiske ban
kers hjemmesider og klassifi
sert hele 55% (476) av de eu
ropeiske sidene som «avanser-

te cyberbanker,. med hØY inter
aktivitet og stort tjenestetilbud, 
mot bare 1 5% (249) av de ame
rikanske. Det viste seg at Tysk
land hadde det høyeste antallet 
banksider på Internet i Europa 
(533) , men også Frankrike og 
Spania utmerker seg med seks 
ganger så mange avanserte cy
berbanker som Storbritannia (til 
tross for halvparten så mange 
brukere) .  Nederland var i en 
klasse for seg, med nesten 
1 00% avanserte cyberbanker 
på Internet. 

http:HwwrtII. 
blueskylnc.coml 

SNUSK FRABES 
en eneste staten i Den Persis
ke Gulfen som hittil ikke har 
hatt tilgang til Internet, har 
måttet vike. Saudi-Arabias re
gjering har godkjent landets 
første ISP-lisenser, men først 
etter å ha installert et sentralt 
filtersystem som skal hindre 
«vanlige» saudiarabere å kom
me i kontakt med «upassende,. 
informasjon. 1 20 000 brukere 
(av en befolkning på 1 9  millio
ner) forventes å koble seg opp 
mot Internet i løpet av ett år. 

ELEKTRONISKE BØKER 
Microsoft har lansert et for
mat for elektroniske bøker som 
har gode muligheter til å bli 
e n  verdensstandard ( 1 8 ) .  
«Open eBook» har blitt til et
ter et samarbeid mellom tung
vekterne i forlagssverden, Ber
te/smann, Simon & Sch us ter, 
Harper-Collins, Penguin-Put
nam og Time-Warner Books, og 
skal forhåpentlig forhindre at 
markedet blir splittet med fle
re innbyrdes inkompatible for
mater. Elektroniske bøker som 
kjøpes over Internet og lastes 
ned til et lesesapparat er nes
te steg etter konvensjonelle 
bokskuffer med Internet-kata
log, som Amazon.com. Dette 
forventes å bli et milliardmar
ked i løpet av neste år. To le
seapparater (Rocket eBook og 
Softbook) med hØyoppløsnings
skjerm,  søkemul igheter og 
plass i minnet til flere e-bøker 
finnes allerede å få kjØpt i USA. 



HVA KOSTER DET? 
Vet dere om et eller annet pro
gram som kan holde oversikt 
over hvilke Internet-kostnader 
jeg har og hvor lenge jeg er på 
nettet? 

Simon 

Det eksisterer en drøss med 
sånne programmer, og mange 
av dem er helt gratis. Du fin-

ner en liste på http://www. 
da�ecelltral, com/tlmelog. 
hblll. 

ER CIJAT DYRERE 
ErtN il SURFE� 
Hva koster det å r e  chat? 
Koster det det samme som van
Hg websurftng? Jeg bl1uker Te
lenor Internett, og ringer til 
trondheim som er nærmest. 
Hvor ringer jeg når jeg bruker 
chat I andre land? 

Roge, 

Standardsvaret er at det ikke 
koste mer å chatte enn å gjø
re noe annet på Internet (f. 
eks. surfe el/er sende emai/). 
Når du kopler eg opp mot din 
Internet-Ieverandøl! blir din PC 
en Internet-node som kommu
niserer med alle andre Inter
net-noder gjennom TCP/lP-pro
tokollen. TCP/lP holder orden 
på hvordan data skal deles opp 
I pakker og hvordan pakkene 
skal adresseres for å komme 

rett mottaker, men det sier 
IngenUng om hva slags data 
pakkene skal inneholde. Det 
kan være we ider, mai/, IRC
meldinger elle annet. Det du 
betaler din netUeverandør og 
teleselskapet for. er TCP/lP
oppkoplingen, som er den sam
me uansett hva du benytter den 
Ul. Så kan det naturligvis være 

Icyberworld 

slik at f. eks. betalsider krever 
at du oppgir et kredittkortnum
mer for å slippe deg inn, men 
det har ingenting med selve In
ternet-tjenesten å gjøre. 

Dessverre kan dette svaret 
bli fei/ i nær fremtid. Både pro
dusentene av Internet-utrust
ning og de store leverandøre
ne av Internet-tjenester holder 
på å utvikle systemer som kan 
holde rede på eksakt hva du 
gjør når du er oppkoplet, altså 
ikke bare hvor lenge du er opp
koplet - men også hvor al/e 
dine datapakker går og hvor 
Innkommende pakker kommer 
fra. Med slike systemer blir det 
mulig å innføre ulike takster 
for ulike slags tjenester, f. eks. 
ta mer betalt for datapakker 
som ferdes over større avstan
der el/er for datapakker som 
kommer fra visse servere (f. 
eks. IRC-servere). 

Dette behøver ikke innebæ
re at Internet blir dyrere totalt 
sett - det avhenger av hvor
dan takstsystemene blir utfor
met, men man kan sette et 
stort spørsmålstegn ved det 
faktum at Internet-leverandØ
rene kan opprette detaljerte 
lister over brukernes samtlige 
oppkoplinger. 

Inntil videre betaler du 
imidlertid kun for din TCP/lP
oppkopling, og nei - du behø
ver ikke ringe noe annet sted 
for å chatte med brukere i an
dre land. Alt du behøver å gjø
re er å stille inn din IRC-klient 
på en annen IRC-server. Det 
finnes massevis av lister over 
IRC-servere på webben. Skriv 
«ire server list» i Alta Vista på 
http://www.altal'ista.com for 
å få opp haugevis av dem! 

NO-DOMENER 
Hva er adressen (URLen) til 

de som registrerer toppdome
net .NO i Norge? 

UH 

Navn under .NO-domenet tilde
les av NORlD, som drives av 
universitetsdatanettet UNJNEIT. 
Du finner NORlD på http:// 
www.uninett.no/nam/. 

SPØRRESKJEMA 
Kan du fortelle meg hvordan 
jeg setter opp et spørreskjema 
på hjemmesiden min? 

La,.. ",., 

Du må gjøre to ting: Først må 
du lage et skjema der bruke
ren legger inn sine svar, der
etter må du gjøre det slik at 
skjemaet videresender svare
ne til deg. 

Skjemaet lager du med 
<FORM>-taggen. Verdens en
kleste formular ser slik ut: 

<FORM ACTION="mailto:tekno@tekno.no" 

METHOO=post> 

<INPUT TYPE=submit> 

<IFORM> 

Linje 2 lager den knappen som 
brukeren må trykke på for å 
sende sine data. Hvordan det
te gjøres, bestemmes av ACTI
ON-feltet: Benytter man maJl
to, som jeg har gjort her, så 
mai/es formularet til oppgitt 

maJlen tom, men det ordner vi 
lett med flere INPUT-tagger: 

<FORM ACTION=-mailto:tekno@tekno.no· 

METHOO=post> 

This is cool: <INPUT TYPE=checkbox 

NAME=thislsCool CHECKEO> 

Your name: <I NPUT TYPE=text 

NAME=userName SIZE=20 MAX

LENGTH=30> 

<INPUT TYPE=submit VALUE=HSendl "> 

<IFORM> 

Bytt ut mai/adressen I eksem
pelet med din egen, og test! 
INPUT-taggen kan også benyt
tes til å lage bl.a. radioknap
per, passordfelt som Skjuler 
innmatet tekst og reset-knap
per som tilbakestiller skjema
et. For mer avanserte formu
larer finnes bl.a. taggene SE
LECT (Jager rul/emenyer) og 
TEXTAREA (for tekster som går 
over mer enn en linje). Å be
skrive disse i detalj her vil/e ta 
for mye plass, men du finner 
al/e detaljer du trenger på net
tet, f. eks. I W3Cs HTML-spe
sifikasjon på http://www. w3. 
org/fRIREC-htmI401. 

Å sende formularer via mal/ 
er enklest, men på ingen måte 
den eneste muligheten. Det 
fleste skjema på nettet er Iste
den koplet til såkalte CGI
scripts, dvs. programmer som 
kjøres på serveren og som 
umiddelbart behandler Inn
kommende data og f. eks. sva
rer med å levere en fil som 
brukeren har bedt om. Et al
ternativ som I prinsippet fun
gerer på samme måte (men 
bare med Microsofts server
programvare) er ASP (Act/ve 
Server Pages). Med CGI el/er 
ASP er det stort sett Ingen be
grensninger for hva man kan 
få til, men det forutsetter at 
du har ordentlige kunnskaper 
i programmering. adresse. Etter

som jeg ikke 
har utstyrt 
s�emaet med �!iiilr���iI���b;��;;;;;;;;� noen innmatings- I 
felt så blir 

FYLL UT: 

Et enkelt 
web-skjema. 
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AMIGA-TIPS 
Her er en web-adresse for dere 
som er interessert i brukt Ami
ga-utstyr, for de som fortsatt 
holder koken til AmigaNG kom
mer i 1 999! Ta en kikk på 
http ://thunderstorms.org/ 
amibench. 

aton @online.no 

C64-TIPS 
Dere har tidligere hatt en del 
stoff omkring Commodore 64. 
Hvis noen er interessert i en 
bra C64-emulator, pluss spill 
for nedlasting, så er det bare 
å stikke innom www.emu
camp.com/c64. 

Hilsen K. Pettersson, 
Sverige 

EMULATOR-TIPS 
På Internex Emulators på 
http://www.p-c-net.net/-stu
artc/emulators/index.html 
finner dere en VELDIG bra side 
med en masse emulatorer -
Atari. Nintendo, Super Ninten
do, Game Boy og en masse 
masse annet. Minus er at si
den har overflødig grafikk. 

Espen Stokholm Andersen 
si-sul@online.no 

SPETTET ER KULT 
Takker for den knall bra CDen 
som fulgte med i TEKNO 6/98. 
TEKNO-spillet Spettet er et ar
tig spill som dere burde lage 
flere versjoner av, gjerne med 
en ny vri. Spillstoffet deres er 
bra, men jeg savner stoff om 
oppfølgeren til det suksessri
ke bi lspi l let  Carmageddon. 
Gjør det neste gang. 

Thorstein 

Spettet ligger stadig på vår ho
ved-CD, og det er ikke umulig 
at det kan dukke opp flere va
rianter av dette i kommende 
numre. I dette nummeret får 
du massevis av stoff om nyes
te Carmageddon - og en drøss 
med andre bilspill! TEKNO GA
MES lytter definitivt til leser
ne! 

TEKNO GAMES 

AVLASTE DATAROM 
Hei, og takk for bra blad. Eg 
er elev ved Voss Videregående 
skule. Vi har hatt virusinfek
sjon på datamaskinparken ved 
skuI en. Etter dette har det blitt 
totalt forbud mot ire. Det blir 
kun opna for bruk av Internet i 
undervisningsøyemed. Og da
taromma blir avlåst. Hadde det 
ikkje vore ein ide å sette fokus 
på korleis datasikkerheiten blir 
håndheva ved dei forskjellige 
skulane rundt om kring i lan
det, og kva slags maskiner sku
lane har å forholda seg til? Eg 
trur nemleg det er store for
skjellar i kva dei forskjellige 
skulane klarar å hanka til seg 
av støtte. 

Ven leg helsing 
Daniel Mossefinn 

God ide! Kanskje flere lesere 
vil fortelle oss om datasitua
sjonen ved sin skole? 

IKKE GLEM 
DEMOSCENEN! 
TEKNO er det beste databla
det som finnes, men da jeg les
te igjennom nr. 6/98 ble jeg 
egentlig ganske skuffa. Dere 
lovet mer spillstoff og to CDer. 
Betyr dette at dere skal bli et 
sånt ekkelt spillblad? Jeg sav
ner demostoffet. Ett demopar-

ty var det eneste det stod om i 
siste nr. Og så har jeg lagt 
merke til at FreeYourMindWa
re-stuffet er borte (huff huff 
huff . . .  ). Og dette var liksom den 
første greia jeg kikka på når 
jeg åpna cden. 

Musikkstoffet i 5/98 var litt 
rart. Dere brukte jo halve bla
det til å skrive om folka som 
hadde snekra sammen musik
ken. Det hadde sikkert holdt 
med et par-tre sider. Men mu
sikken var jo kjempebra. 

Lars Martin Poverud, 
Hvittingfoss 

lars.m.poverud@bu.telia.no 

TEKNO GAMES er i dag Nor
ges største blad for spillinter
esserte PC-eiere, og det er en 
posisjon vi ønsker å befeste yt
terligere i det nye året. Men 
selv om vi nå har valgt å legge 
hovedprofilen vår på spill og 
underholdning (fordi de aller, 
aller fleste leserne våre har gitt 
uttrykk for at det er nettopp 
det de ønsker), vil vi ikke glem
me verken musikk, demoscene 
eller andre spennende saker 
innen cyberkulturen. FØlg med 
i TEKNO GAMES fremover, her 
blir det definitivt MER enn 
«bare spillstoff»! Det blir også 
mer FREEyourmindWARE. Men 
i det siste har det vært ganske 
stille på den eksperimentelle 
scenen der vi kommer over de 
fleste godbitene . . .  

MER MP3-MUSIKK 
Hei. Først vil jeg takke for et 
qoolt og bra blad. Men gi oss 
gjerne MER MP3z. Dere kun
ne også tatt med et program 
til å lage MP3z med på en av 
CDene. 

Hilsen Rune Edland 
teenboy_ @hotmail.com 

på CD2 fremover vil det dukke 
opp mange spennende tema. 
Det blir ganske sikkert mer 
MP3-musikk også! For øvrig 
håper vi du liker våre nye CD
menyer! 
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. . .  flere leserbrev finner du på www.tekno.no 
LESERAVSTEMNINGER 
Yo Sann! ! !  Jeg vil først benytte 
anledningen til å rose dere for 
Norges beste datablad. Ende
lig et blad som ikke er full
stendig ensidig. CDene er blitt 
veldig bra og layouten i bladet 
blir bedre og bedre. Fortsett 
sånn. Fint at dere hører på 
lesernes meninger, derfor vil 
leg foreslå at dere burde be
gynne med leseravstemninger 
om forskjellige ting. Dette kan 
omhandle bladet eller f.eks. av
stemninger om beste spil l ,  bes
te splllmusikk, beste program, 
beste Internet-side osv. Det 
hadde vært kult. 

Thomas Tveitan VolRath 
VoIRath @online.no 

Kanskje vi først skal ha en av
stemning om hvorvidt vi skal 
ha avstemninger eller ikke? 
Hva synes dere, folkens? 

SVAR TIL 
ERLlNG ÅRVA 
Jeg ble ganske irritert da 
leg leste Erling Arvas inn
legg i nr. 6/98 om TEKNOs 
musikk-CDer. Disse CDene 
er jo en fin mulighet til å 
vise seg frem for folk som 
lager musikk på data i Nor
ge og Sverige. Låtene blir 
lo også spilt i radio, ja  til og 
med på tv. 

Jeg syns det er unødven
dig å klage på at det følger 
med en musikk-CD en gang 
I året. Så fortsett med det! 

Andre Thøgersen 

PLAKATER! 
Takk for et kjempe datablad. 
Det hadde vært bra om dere 
hadde tatt med noen spillpla
kater til å pynte opp omgivel
sene med. Det hadde vel ikke 
vært så dumt med en plakat 
for f. eks. Dune 2000, Tomb 
Raider Il eller Fallout 2. 

Paul 
marberg@rl.telia.no 

Vi tygger litt på ideen din . . .  

SKI NS TIL WINAMP 
Hvorfor kan dere ikke legge 
skins for Winamp på CDene? 

Hilsen cooLboy 
cooLboy12_ @hotmail.com 

PS: Takk for et SUPERT blad! ! 

Ønsket er oversendt CD-redak
sjonen! 

RASKERE ENN 
GEOCITIES 
Dette er en beskjed til deg som 
i siste nummer av TEKNO et
terlyste en raskere server enn 
Geocities: Prøv http://www. 
worldzone.net, de har en dob
bel T3 Connection og gir deg 
1 2  MB plass. Veldig raskt! 

Du kan også bruke Cross
winds på http://www.cross
wlnds.net. Der får du uende
lig med hjemmesideplass. med 
T3Connection + emai\. 

-Atle 
thabest@bigfoot.com 

http://www. worldzone. 
netlss/atlems/ 

SUVERENT 
Hei! TEKN O var fra 
før verdens beste 

datablad, men etter 
at dere ga plass til flere 

spilltester er bladet blitt suve
rent. Det er likevel en ting jeg 
vil sette fingeren på, og det er 
at dere kunne teste mer inter
essante spil\. Jeg har sett test 
av både Wallace og Grommit 
og en beta test av Excessive 
Speed i bladet deres. Dette er 
greit nok, men jeg ville heller 
ha sett tester av storspill som 
Longbow 1 og 2, Janes f-1 5  og 
Tomb Raider 1 og 2. 

Når jeg først er i gang så 
lurer jeg på hvorfor dere har 
demo av Sonic 3D når dere 
kunne hatt demo av Quake 2 . . 
Håper dere retter på dette, 
men ellers er dere som sagt 
verdens beste blad. 

KJL 

Vi har, som du sikkert har opp
daget av dette nummeret, be
stemt oss for å gi dere enda 
bedre spillstoff - i tillegg til 
enda flere spilldemos på CDe
ne våre. Ingen andre norske 
blader tilbyr så mye PC-under
holdning som TEKNO GAMES! 
For Øvrig har vi faktisk hatt 
stoff om flere av de spjlJene du 
etterlyser. Husk å følge med i 
HVERT nummer! 

NYBEGYNNERE: Ønsker å komme i kontakt med 
nybegynnere i VB, C++, Photoshop og 3DS MAX2. 
Mail  meg på ottofisk@onl ine.no. 

MAILVENNER: Jeg er en gutt på 16 som ønsker 
mai lvenner i al le aldre. Jeg holder på med grafikk 
og programmering. Dele erfaringer? 
Mail:  kwaage@hotmail .com. 

DATAINTERESSERTE: Jeg ønsker å komme i 
kontakt med C++-programmerere, FT2-brukere 
el ler bare datainteresserte. Send en mail ti l :  
hkvinnesland@hotmail.com. 

MUSIKK: Hal lo!  Jeg er en gutt som er 1 6  år, som vil 
eposte med andre. Interesser: Musikk, gitar, key
board, data, Nirvana, pusa og masse annet. Bare 
mail  meg: krissmedbarten@yahoo.com. 

SPI LL: Ønsker å komme i kontakt med Starcraft/ 
Blood/C&C/Rainbow Six-fans. 
Mail:  akrakevi@onl ine.no. 

MAILVENNER: Jeg er en gutt på 13  år som ønsker 
mai lvenner på samme alder. Interesser: Data, 
Internet, Venner for l ivet, film og musikk. 
Mail :  teenboy_@hotmail.com. 

DEMOSCENEN: Noen som er interessert i å starte 
en demo/programgruppe? Trenger programmerere/ 
musikere/grafikere osv. Mail:  sxfr@sysedata.no. 

SYSTEM KRAV, PLEASE! 
Kan dere ikke ta med informa
sjon om systemkrav osv. i spill
testene? Dette er spesielt nyt
tig for oss som har en PC som 
ikke takler alle fete spil\. 

DukeX 

System kravene er på plass fra 
og med dette nummer! 

UMORAL I SPILL? 
Rett som det er kommer det 
PC-spill med mer enn tvilsomt 
innhold. Hva synes dere om 
dette? Jeg tenker på spill som 
for eksempel Grand Theft Auto, 
der det er om å gjøre å stjele 
biler, eller Carmageddon - der 
man får poeng hvis man klarer 
å knerte ned flest mulig fot-

TEKNO GAMES 



gjengere. Et helt nytt spill med 
samme tvilsomme holdninger 
er Thief. Her skal man gjøre 
suksess som tyv. 

Synes dere slike spill er 
helt ok? 

Denne debatten kommer opp 
med ujevne mellomrom - og vi 
kaster hansken over til leser
ne: Hva mener dere om «gode» 
og «dårlige» dataspm? Bør det 
være aldersgrense på et spm 
som Grand Theft Auto (m.) ?  

- Vet d u  hvorfor bær
plukkerne I Rendalen aU
tid går med rompa bar? 
- ?  
- For å holde Duene bor-
te fra ansiktet . . .  

SNOWBOARO-5Plll 
Jeg har hørt at det ftnnes et snowboardspIll, der 
de norske snowboarderne Daniel Franck og Terje 
Håkonsen er med. Kjenner dere til dette spillet, og 
hvor man kan få tak I det? 

Uffe 

Spmet heter ESPN X Games Pro Boarder, men 
er / skrivende stund ennå ikke kommet på marke
det. Spillet er utviklet av Rad/cal Enterta/nment 
Inc., og skal være like rundt hjørnet. FØlg med for 
omtale her / TEKNO GAMES så snart det dukker 
opp! 

Et eller annet sted i fantasiens endeløse 
marker ligger Midgard. Ensomme sletteland 
hvor gresset svømmer i vinden, hvor arrete 

fjelltopper flerrer himmelen. 

Sierra inntar Hobsyssel • • •  
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TONO TEITEST 
FJORÅRETS dummeste, teiteste 
og mest bak mål-utspill, sto 
utvilsomt den norske rettighets
haverorganisasjonen TONO for. 
TONO forlangte at drosjesjå
fører. tannleger og andre som 
lytter på radio på en slik måte 
at også deres kunder kan høre 
på (!), må betale 750 kroner i 
årlig avgift til organisasjonen. 

TONO overser glatt at 
radiostasjonene alJerede har 
betalt svære summer for å 
spille TONO-musikernes låter. 
Nå vil organisasjonen sjekke 
hver krik og krok i Norges rike. 
Her skal ingen radio stå på 
uten at TONO-kontrolJørene hal' 
ført det inn i sine registre og alJ 
irregulær radiolytting el' blitt 
behørig gebyrstraffet. 

Hva blir det neste? Vil 
ARKiTEKTENE kreve inngangs
avgift hver gang vi går inn i en 
bygning de har tegnet? 

Gale PeUer 

KLE DEM OPPI 
Hva slags UNIFORMER skal 
TONOs radlolyttingskontrol. 
lører få ? Tegn ditt forslag på 
PC, og send det til: Gale 
Pettel', TEKNO GAMES, 
postboks 1 3 1  Holmlia, 1203 
Oslo. De beste tegningene 
kommer I bladet, og blir 
behørig premiert! 

•••••••••••• 

PS! PS! PS! PS! PS! 

En gang I tiden var det en 
datamaskin som het Am/ga. 
Minner fra den perioden kan 
du kose deg med I Sabrlna
tegneseriene. Du Hnner dem 
på ht t p : //ho m e . so l . n o/ 
-svelnkg/sabrtna.html . 

POSTKORT MED MUZAK 
kan du sende gratis via Inter
net. Sjekk inn på http://www. 
1 23greetings.com. 

superraskt modem som 
Mr downloadingen til ÆI 
gÆl pÆl et blunk .. .  

På finner du 
hauger av programmer, opp
delt i mengder av kategorier. 
Ta turen innom 

COM IX! 
Ta en kikk på 
http ://www. 
userfriendly. 
org/cartoonsl 
hvis du liker 
kule tegne
serier! 
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Foresti l l  deg et sted der s p i l l  er så 
l ivaktige at det er vanskel ig  å ski l l e  
mellom fantasi o g  vi rkel ig het. 

Forest i l l  deg et sted der siste nytt 
i n nen lyd kort- og høyttalerteknologi er 
kombinert for å g i  deg Environmenta l 
Audio - en ny sta ndard for rea l isme og 
presisjon i n n e nfor 3D-lyd. 

Sl utt å foresti l l e  deg. Begi deg i n n  i 
Creatives d i m ensjon hver gang du ser 
Creative-navnet. 

PCen d i n  vil a l d ri bli som før. 

Sound Blaster live og FourPointSurround-høyttalerne 
har Environmental Audio, som gir: 

• Eksepsjonelt klar lyd som er så livaktig at du vil oppleve det 
som om den spilles live! 

• Presis 3D-lyd posisjonering og fullstendig Surround-Iydstøtte. 

• Virkelighetstro 'lydmiljøer' som g i r  liv 
til de nyeste 3D-spillene. 

• Lydbehandling av studiokval itet som løfter PC-musikk til 
et helt nytt nivå. 

Du finner nærmere informasjon hos 

din lokale forhandler el ler på vårt 

Web-område: www.sblive.com 

Returadresse: I TEKNO GAMES 
Postboks 5462 Majorstua 
0305 Oslo 7 023060 43457 1 

dukk! 

du ikke 
lyden, · du vet 
så hvor den 
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You r  PC's key to an other di mension 
WWW. S O U N D B LA S T E R . C O M  

Sound Cards 6raph ics Cards Speakers PC-DVD Video 


