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2 CDer I HVER UTGAVE!
Tilsammen 1300 MB med de
nyeste demospill og shareware
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Kan sendes
ufrankert
i Norge.

Jeg ønsker å benytte meg av spesial
tilbudet! For kun kr 499,- får jeg 8 utgaver

av TEKNO GAMEs med 16 CDer fullstappet med de nyeste PC-

TEKNO GAMES

vil betale
portoen.

spilldemoer og shareware. I tillegg får jeg et av spillene neden

for med på kjøpet. Jeg sparer hele kr 300,- sammenlignet

med butikkpris. Kryss av nedenfor for hvilket spill du ønsker:
o 1. LBA2

o 4. Theme Hospital

O 3. Dungeon Keeper

O 6. Sim City 2000

o 2. Theme Park

OJ

O 5. Need for speed 2

O 7. Wing Commander
Prophecy

A AKK' Jeg ønsker kun abonnement på TEKNO GAMES.
T
For kun kr 414,- får jeg 8 utgaver av TEKNO
•

GAMEs med 16 CDer fullstappet med de nyeste PC-spilldemoer

SVARSENDING

Avtalenr 117 210/444

og shareware.

Navn:
Adresse:
Postnr:

Sted:

E-mail:
Signatur:

Dersom du er under 18 !Jr trenger vi underskriften tlf en av dine foresatte.

Majorstua

0301 OSLO

PC-underholdningen er bokstavelig talt i boks! Også
denne gangen tilbyr vi TO CD-ROMer sammen med TEKNO
GAMES. CDI er fylt med de nyeste og heftigste demoene,
også av flere spill som ennå ikke er kommet på markedet.
Vi forsøker alltid å gi deg de aller siste nyhetene, og i
dette nummer forteller vi om en rekke spill som er på vei
- Mortyr, Wild Metal Country, Tankties, Aliens vs. Predator
og mange flere.
I tillegg byr vi på en ekstra CD-ROM fullstappet av de

heftigste sportsspillene for PC - og i en stor artikkel som
begynner på side 46 gir Bjarte Arneson Storbråten en
oppdatert situasjonsrapport fra det han kaller Nerdenes
Tempel for Sportslig Trøst. Han fremhever først og fremst
enkelheten - i ordets positive mening - som årsaken til at
sportsspill på PC er blitt en så stor suksess.
Alt i alt byr CDene våre denne gangen på flere enn 35
spilldemos, pluss nye sharewareprogrammer og en egen
seksjon - Freemind - med screen savers og utflippa
eksperimenter.
Har du synspunkter på noe av det vi bringer i bladet
og på CDene våre - eller har ønsker om ting vi bør ta opp
- så send meg gjerne en mail. Alle brev og mailer blir
behørig lest, selv om jeg - på grunn av stor brevmengde 1 ikke kan love å svare hver enkelt av dere

personlig.

�-"'A.",rMATLAND

ansvarlig redaktør
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spillet
slutt

live! the ex erience!

Med 128-bit Savage4

prosessor fra S3

Forbered deg på en helt ny verden av spill.
•

270MHz RAMDAC med
oppløsning inntil 1920 x 1200

En verden der hyperrask skjermoppdatering går hånd i
hånd med den absolutt høyeste bildeoppløsning og gir
deg detaljer i spillene du ikke trodde var mulig.
•

Pakket med 32MB SORAM

Naturlig glidende game-play og true-colour grafikk skaper
realisme så du ikke bare spiller spilL .. du lever i dem!

•

Gi din spilloplevelse en helt ny dimensjon med 3D Blaster

3D pipeline

Savage4 fra Creative Labs.
Klikk på

www.soundblaster.com

Sound Cards
C Crealive Technologv

hvis du vil videre.

Ultra-wide, high speed 128-bit
arkitektur og Twin-texel

•

-

Your PC's key to another dimension

Velg mellom AGP2x og PCI bus

Graphics Cards

CR� TIV�

Speakers

Ltd. Alt brand and product names listed are trademarks or registered trademarks. and are properties of their respective holders.

WWW.SDUNDBLASTER.CDM

PC·DVD

Video

games
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Noen lever i den tro at ordet shogun mangler en t og hører hjemme i

det tyvende århundres metalliske æra av dødbringende prosjektiler.

I AV BJARTE ARNESON STORBRÅTEN
De samme menneskene tror
nok at hara-kiri er stekt over
tandoori-kull. lekkert dandert
med yoghurt-raita og til salgs
på de fleste av landets indiske
restauranter. Men vi vet be
dre. Vi vet at Shogun er titte
len på den militære herskeren
av hele Japan i all sin diktato
riske prakt. og vi vet hva
hara-kiri er. Snart vet du det
også.
DAIMYO

Vi er i det 1 6 . århundre. Seng
oku Jidai sier kanskje ikke deg
noe. men en japansk histori
ker vil ni kke gj enkjennende og
si uffameg. Det er nemlig på
den tiden at Japan er et enes
te kaos av interne borgerkri
ger. som blir ytterligere for
sterket av Vestens og kristen
dommens inntog i det mystis
ke østen. Det forrige shogu
natet ligger i ruiner. og alle 1 6
daimyoene - de krigerske føy
dal herrene som hersket over
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HIT WARNING!
TEKNO GAMES

samurai klassen - har like stor
sjanse til å nå shoguntronen .
D u spiller en av disse, og for å
kunne smykke deg med sho
gun-tittelen, må du beherske
føydaløkonomi. strategisk krig
føring og politikk - og i kke å
forglemme; du må være en
mann av ære.
FANTIS?

Fint at utviklerne har tatt his
toriens orientalske sus såpass
på alvor. De kunne lagt med
noen skrifttegn. en mann som

bukket og litt rå fisk og kalt
det japansk atmosfære. men de
har gått langt grundigere til
verks. Navn på personer og
steder er historisk korrekte. og
man må få barn - sønner som kan ta over tronen når far
er død. Fantomet er død. Leve
Fantomet. Istedenfor å lage et
Command & Conquer Does Ja
pan. får vi altså noe helt nytt.
Et h istorisk dokument parret
med neste generasjon RTS.
TO PLAN

Spillet er sannsynligvis det
mest omfattende. spektakulæ
re og grensesprengende real
time-strategispillet siden Dune
2. og det hele foregår på to
hovedplan. Strategiaspektet er
r u n d e basert og i n n e b æ r e r
økonomi . utvikling. politikk og
taktisk utplassering av styrker.
Med en gang det kommer til
konfr o n tas j o n e r . fo randres
skjerm b ildet til 3D-realtime
fra slagmarken. Du ser gjen
nom øynene til din general.
samurai eller speider - med
enkle museklikk kan du styre
hver enkelt av de enheter som
lydig følger deg i strid.
BLODSB Å ND

Så langt er mye ved det gamle.
Men i kampens hete kommer
forskjellene for en dag. Glem
å angripe med to tanks som i

C&C. glem å angripe med en
ussel trollmann som i Warcl'8ft
- nå har du tusener av japan·
ske menn i ryggen. alle med
ett ord skrevet i pannen - ære
For nettopp ære står veldi�
sentralt i Shogun. og sammen
med erfaring er dette to vesent·
Iige komponenter for hver en·
keit av dine soldater. Disse pa·
rameterne er i konstant forand
ring. og spillets utvikl ing bærer
således preg av karakterutvik·
Iing kjent fra RPGene - du en·
der opp med å bli langt mer
knyttet til enhetene dine enn hva
tilfellet var med de metalliske
tanksene og kyniske ingeniøre·
ne i C&C og deres like.
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REALISME

Alle sam urai tassene vandrer
rundt i forskj el lige formasjo
ner med militær presisjon, og
ved omgruppering og reforma
sjon smelter ikke troppen sam
men til en amorf masse for så
å gjenoppstå i ny formasjon.
Nei, hver og en av mennene
går rundt og finner riktig plass
- realismen sitter i høysetet,
må vite. Og hva er vel mer na
tUl'lig enn å rekke en hjelpen
de hånd til en samuraikollega
i nød? Strengt tatt er det vel
naturlig å bli grepet av panikk
ens klamme favntak fra tid til
annen - og løpe i retning vekk?
Enhetene dine gjør alt dette

og mer til, avhengig av situa
sjonen.

kram fron ten; skytevåpen, ka
noner og mariti m krigføring er
noe av det vesten har bidratt
med.

norsk for AI - Al'tificial Intelli
gence) er, i til legg til dagens
state-of-the-art stmtegiske ele
menter, også blitt kodet med
over 200 ['egler fra SunTzus
tekst The Ancient Art of Wal'
fra år 500 f. Kr, for å sikre det
historiske fundamentet. Som
alltid hevdes det fra sentralt
hold at KJen er ny og bedre, og
som alltid gjør den seg kjent
med deg og din spillemåte et
tersom tiden går. Dersom du
ikke varierer strategien din og
er sluere enn prosessoren, er
du roadkill in no time.

SUNTZU

SMARTASS

ENHETENE

Noe som alltid er spennende,
er de nye en hetene en kan ut
vikle og gjøre bruk av utover i
spillet. H istorien tro kan spil
let skilte med de fleste som
hadde noe med japansk mid
delalderkrigføring å gjøre. Her
finnes geishaer, ninjaer, kava
leri, handelsmenn, barbarer, sa
muraier, krigerm unker, snik
mordere, prester, sverdmenn,
shinobier og silkehandlere, for
å nevne noe. Den ferske kon
takten med den vestlige verden
har også hatt sitt å si på isen-

Kle n (Kuns tig Intelligens,

Ting vi har sett oss svært lei
TEKN O GAM ES
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på i spill innen samme sjanger
skal visstnok raderes vekk i
Shogun. Eksempelvis har vi en
heter som står helt passive i
kamp, enheter som nekter å ta
kortest mul ige rute mellom a
og b, og enheter som m isfor
står orde og plaffer løs på
vennligsinnede. Slike blemmer
skal ikke forekomme i Shogun,
og godt er det. Lite er mer ir
riterende enn å være nær ved
å komplettere ett oppdrag, for
så å oppdage at commando
soldaten din løper rundt noe
istedenfor å løpe forbi, havner
i skuddl injen og er dødt kjØtt
før du rekker å si Bjarte Arne
son Storbråten.
NYHETER

Ytterligere velkomne nyvinnin
ger inkluderer det l ette og in
tuitive kontro llsyste met som
komplett overflødiggjør stygge
og illelu ktende menyer. Kon
trollsystemet er dessuten lett
å få tak på fra dag en, etter
som det begynner enkelt og blir
mer og mer komplekst etter
som spilleren blir mer erfaren .
PBeM

Du kan velge å spille bare stra
tegidelen eller actiondelen av

det være moro med mennes
kel ig motstand også. Her har
du mul igheten til spill over lo
kalt nettverk, over Internet, og
- tataratattattatararaaa - spill
over e-mai l ! Sistnevnte repre
senterer et stort fremskritt, og
det skal bli spennende å prøve
ut dette i praksis.
SUPERSUSHI

Kort sagt: Vi har aldri sett noe
l ig n e n d e . Se lve s p i l l e t s e r
usedvan l ig storslagent ut med
sine tusener av enheter, sine
rullende åser og dype daler.
Legg til atmosfære, minutiøs
historiegjengivelse og et glim
rende kontrol lsystem, og Sho
gun ser mer enn lovende ut.

TEKNO GAMES

GHz?

Shogun er såpass omfattende
og spektakulært at saftige pro
sessorkrav muligens må påreg·
nes. Fars gamle firåttiseks hol·
der neppe, men forhåpentlig·
vis trengs heller ingen PIII med
0,7 GHz. Tiden vil som vanlig
vise. De nedenfornevnte kra·
vene er sannsyn ligvis absolut·
te minimumskrav man ikke
burde ta særlig seriøst, men vi
har uansett klokkertro på at
spillet er verdt hver eneste Iil·
le hertz.
SM Å GODT

Litt godt el' det også å vite at
Shogun ikke blir å se på da·
gens konsoller, så Sonys lille
grå kan inntil videre kose seg
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med kjæledyraktige plattform
hoppere og I'3lly med møkk un
der neglene - antikk krigføring
er for gutta med hår på magan
og tastatur foran skjermen.
NV ÆRA

TEKNO GAM ES føler seg rime
lig sikre på at vi er vitne til et
av årets aller mest storslagne
titler, og kanskje dette er spil
let som på en verdig måte kon
kluderer det forrige millenni
et, dataspillenes første? Kan
skje dette er begynnelsen på
en ny æra - noe lignende fore
ligger i alle fall ikke, og vi er
hellig overbevist om at det lan
ge skrittet Shogun markerer,
er i riktig retning.

BILLE:tIE
[ , ] Fra samuraifabrikken. [ 2 ] C&C blir unektelig litt flatt i for
hold. . [ 3 ] ArkUektoniske mestel'Verk i øst. [4] Taktikk. Takk. [ 5 ]
En ninja. Forhåpentligvis ikke den siste. [ 6 ] Hal' du sett noe
heftigere? [ 7 ] Lekkert.
.
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går gjennom ild, vann og . . . luft
for å fortelle deg alt du noen
sinne m uligens kunne vurdere
å kanskje ville vite om Shogun:
Total War og andre titler fra

det fjerne østen eller det nære
Vesten.
Inntil videre: ha det bra, el
ler sayonara, som vi sier her
nede.

SUMMERT1ME

Men innen spillet finnes i en
hylle nær deg, må du nok smø
re deg med tålmodighet og kan
skje solkrem også; Shogun
kommer nemlig tidligst i mai.
Innen den tid er du fullstendig
oppdatert på alle spillets intri
kate detaljer - TEKNO GAMES

PLUSS:
•

Proporslonene.

•

Konseptet.

MINUS:
•

Prosessorkrevende?

SYSTEMKRAV:

Absolutt minimum: P166. 16 MB RAM.

4x CD-ROM.

TEKNO GAMES
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Her gj elder det å holde seg
godt fast og feste konsentra
sjonen på en ting, nemlig øde
marken foran deg. Den ser ved
første øyekast mer eller min
dre livløs ut, men i neste se
kund forvandles den til et in
ferno av hylende raketter og
miner - som utspe kulert dul
ter nedover fjel lsiden og plas
serer seg like ved maskineriet
ditt. Bang!
Altfor klokt maskineri be
vokter iltert kraftkjernene du
gjerne skulle hatt kloa i, her
skal det skytes først, spørsmål

har man ikke tid til. I gedigne
landskaper skal du kontrolle
ett av fem kjøretøyer, hvert av
dem med forskj el lige egenska
per. Målet er å stjele eldgamle
kraftkjerner som er den ulti
mate kilden til en vel lykket
fremtid.
Kontrollen av stridsvogne
ne er unik (en knapp for ven
stre belte, en annen knapp for
høyre belte ) , landskapet samt
dine automatiserte fiender ser
makeløse ut i 3dfx, og det er
ustyrtelig gøy å se minene dine
som triller nedover fjellsiden
for deretter å eksplodere i et
hav av flammer.

kvinnfolk den røde
beina tiltrekker seg.

I

AV

PLUSS:
•

Mye acllon.

•

Pen grankk.

MINUS:
•
•

Tankties

Det er ikke akkurat
tingesten mellom

Det er lagt spesiell vekt på
gravi tasjon og magnetisme.
Lyden er 3D, så raketter, smell
og motorlyder svirrer hele ti
den rundt hodet ditt hvis du
sitter med riktig maskinvare.
For å smøre på litt ti l så er
selvfølgelig mu ltiplayer et valg.
Vi kan se frem til en ek
straordinær kjøretur på hØY
landet med mye fart, spenning
og moro når dette spillet kom
mer i butikkene - forhåpent
ligvis i løpet av våren!

Vanskelig kontroll.

LltL kledelig Il spille alene.

kinen. som du på liv og dØd må be·
skytte, tar imot skrap. sauer og stei·
neI' for så å gjøre dem om til tanks·
fragmenter som du kan benytte

når

du vil sette sammen elin egen krigs·

BARD A. JOHNSEN

Du skal da altså gjennom fire
tidsepoker (steinalderen, middelal

I hver

maskin. Så bærer det ut i krig.
Gremlin påstår at dette skai bli

Vel,

Plottet er ganske simpelt. For ftere

deren, nåtiden og fremtiden).

Nei, i Gremlins kom

tusen år siden gikk de onde. svarte

epoke har du kontl'OlI over en fty

den eneste gangen jeg lo var da sau·

mende PC-spill Tank

tanksene amok og tok over alt som

gende tingest (merkelig nok kalt en

ene breket. den sjarmerende intro

hadde med de snille tanksene å gjø

-kran-) som er forskjellig i forhold

en og readme-filen. Men så har jeg

re. Fair enough. Men ettersom tiden

til hvilken epoke du er i. Fra et iso

jo bare

gikk og teknologien sakte. men sik

metrisk point-of-vlew skal du beskyt

sett en

kert skred frem. ble

te din -Part-O-Matie» og knerte ft

uferdig
versjon

ties snakker vi tanks
fragmenter, brekende
sauer og steiner store
som, uhm, steiner.

tidsreisen opp

et strategispill fylt med humor.

funnet. De snille stridsvognene tenk

enden. For å gjøre dette må din fty

te som så: - Da kan vi jo bare dra

gende doning bruke magneten den

av spil

tilbake i tiden å ta kål på alle de

har mellom beina

let...

onde tanksene før de begynte å tulle

stridsvogner. Det er her -Part-O-Ma

med oss.

tie» kommer inn i bildet. Denne mas-

Ul å sette sammen

TEKNO GAMES
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NAZI.JAKT
Ta ladegrep på Mauseren.
Det polskutviklede Martyr kommer snart.
I AV STEINAR HELGESEN
En gang i fremtiden, sånn om
trent i år 2060, bestemmer tys
kerfar og tyskersønn Mortyr
seg for å forandre verdenshis
torien. Sønn Sebastian er en
topptrent elitesoldat i den tys
ke hær som bestemmer seg for
å hoppe av til fordel for karri
eren som viltløpende leiesol
dat med kunnskap om tidsrei
ser. Hans far, JUrgen, er en
høytstående nazioffiser i det
ultramoderne Partiet for men
nesker med stiv høyrehånd,
men i det siste har han begynt
å lure på om disse nazigreiene
er så kult, likevel. Far og sønn
bestemmer seg derfor for å bli
antinazi, og Sebastian reiser
tilbake i tid til den andre ver
denskrig for å sparke nazirum
pe, og dermed bryte deres stru
petak på dagliglivet i Tyskland
anno 2060.
Kanskje ikke verdens beste
bakgrunnshistorie, men så er
ikke spillet av den kompliserte
typen, heller. Dette er en ekte
førstepersonsskyter med alle
ingredienser intakt - fiender å
skyte, mange våpen å skyte
med, ting å plukke opp og dø
rer å åpne. Spillets primitivi-

games
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HIT IARNING!
TEKNO GAMES

tet leder tankene tilbake til
WoJfenstein 3D som åpenbart
må være inspirasjonskilden til
de polske programskaperne
Pjotr og Pusjkin. Det er lenge
siden noen har forsøkt seg på
hakekorsgrafikk og tyske stål
hjelmer, men det er sannelig
på tide at man begynner å b e
vege seg bort fra e kstreme
monstre og helvetesdemoner til
fordel for de menneskel ige per
versitetene verden er full av.
HENDE HOCH,
1M GARTEN

Brettene i Mortyr er ganske
tradisjonelt oppbygd. Du beve
ger deg gj ennom ganger og
over åpne områder befolket av

fiendtlige sol dater. Noen av
brettene er krydret med vær
effekter som snø, regn og tåke,
men dette er ikke annet enn
kosmetikk og har ingenting å
si for spillbarheten. Brettene
er godt konstruerte, selv om
de ikke i nneholder alt for man
ge overraskelser. Det er Sjel
den du runder et hjørne for så
å bli slått i bakken ovel' det
som møter deg. Overraskende
nok er mye av arkitekturen hel
ler orientert mot det sakrale
og kirkelige, snarere enn den
vulgære badingen i tabubelag
te symboler og bilder vi så i
WoJfenstein. Bygn i nger som
bærer preg av gudshus - lys
som strømmer gjennom høye,

buede vinduer inn i kirkerom
greske templer. Tyskland ml
ha vært et land med en reli@
onsbevisst, om enn ikke så po
Iitisk b egavet, befolkning un
der den annen verdenskrig.
Grafisk sett har Mortyr gan
ske harde motstandere å bry
ne seg på når det en gang kom
mer ut på markedet - Oua�
3, UnreaJ, Daikatana. Alle tn
grafiske motorer som pressa
PCens evner til det ytterstl
grenseland, og enda litt lenget
i jakten på publikums øyne
Dessverre ser det ikke ut til Il
våre polske venner holder hel
følge med resten av tetgru�
pen. Joda, mange av landska
pene er forholdsvis imponere!)
de, lyseffektene er også atm(}
sfæriske på en søt, litt tafaU
måte - og tredimensjonalite
ten adekvat. Men det er ikkt
noe mer heller, spillet byr ikkt
på noe nytt e l ler revolusjone
rende - det meste er sett før
og bedre andre steder.
De fiendtlige
surkål
spisende
soldatene er
selvfølgelig bygget
med vektorer - og
de er skuddsen
sitive. Et godt råd er alltid å
sikte på hodet, da klarer du
deg ofte med bare ett skudd.
Noe av det artigste med Mor·
tyr er at fiendene ikke tåler så
mye mere bly enn hva som er
realistisk (og anbefalt av Sta·
tens Ernæringsråd). Du kan
faktisk ta kverken på en hel
pelotong av tyske soldater med
en j evn og rolig strøm av kuler
fra maskingeværet ditt. Ram·
bo-følelsen er ikke så veldig
langt unna der du løper gjen·
nom et gammelt middelalder·
slott og ser brunkledde skik·
keiser falle til høyre og ven·
stre - de rekker ikke en gang
å løfte armen til et siste heil
før den digitale evigheten har
oppslukt dem.
DATIV SIND KOOL

Et av hovedankepunktene ved
den visuelle delen av Mortyr
er at det er benyttet for få po·
Iygoner i oppbyggingen av fi·
e ndene; mange av dem ser
unødvendig kantete og bygge·
klossaktige ut. I -Magic har
også slengt inn en del konfekt
og spesialeffekter; fuglenokker
som letter, ny som sirkler luft
rommet. Foreløpig er dette ek·
stragodtet ikke finpusset nok,
og ved nærmere ettersyn er

games

skjønnhetsflekkene for mange.
Men dette kan jo utbedres før
spillets slippdato.
For øyeblikket er det gan
ske klart at Mortyr kommer til
å sakke akterut i forhold til
andre fps-spill når det gjelder
grafikk hvis ikke produsente
ne har gjemt et par ess og noen
jokere i ermet - men det betyr
slett ikke at det er lite attrak
tivt. Faktisk er det ganske for
friskende å se noe som ikke er
laget med Quake2- eller Un
real-motoren.
Spillet styres best med mus
og tastatur, men også her man
gler det en del arbeid før Mor
tyr bør slippes løs på verden.

Responsiviteten er ikke allti d
så god som ønskelig, det er litt
For store krav til nøyaktig inn
sikting av våpnene og det hak
ker litt under visse omstendig
heter. Når du skal snikskyte
en patru ljerende tysker på mo-

bil post, er det ikke morsomt
å bli hi ndret av dårlige kon
trollrutiner. Hver gang du har
klart å sikte inn geværet flyt
ter den l ille nazi bamsen på
seg, og kulen treffer veggen
bak istedenFor. Ergerlig.

HOLEN SlE DEM
AUTO, BITTE

På den annen side - fiendene
er morsomme å slåss mot. De
er veldig vaktsomme. Fyrer du
av et skudd, kommer de løpen
de for å se hva som foregår.
TEKNO GAMES
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NAZI.JAKT
BILDE�IE
[ 1] Sauerkraut med bOlchen
boms. Schmeckt iitmarkt. [ 2 ]
Staute soldater e r alle litt kan
tete. [ 3 ] Her har jeg akkurat
skutt på en bensintønne. [ 4]
Snekker Andersen har gjort en
god jobb med bærebjelkene.
[ 5 ] Eventyrland og en Mauser.
Det gjør ondt for barnesinnet.
[ 6] Tyske damer er selvfølgelig
mandige. Skyter du dem, får
du ekstra helse. [ 7] En peis
som egentlig er en hemmelig
dør. [ 8] De religiøse overtone
ne el' mange og velstemte. [9]
En [10] Sjekk refleksene i gul
vet. Hel' hal' noen moppet godt.
• • • • • • • •

• • • •

• • • •

Som jeg har sagt før er de ikke
overmennesker, og du tar som
regel knekken på dem med en
eller to velplasserte kuler. En
unødvendighet, som j eg håper
polakkene utbedrer før de an
ser spillet som ferdig, er noen
av soldatenes tendens til å duk
ke opp fra ingensteds. Noen
ganger har du rundet et hjør
ne etter å ha tatt rotta på fem
nazister, for så plutselig å høre
kuler komme susende bakfra.
- Mystisk, tenker du - fordi du
akkurat har sørget for at om
rådet var mennesketomt. Uan
sett, når du snur deg for å sjek
ke står det en soldat der og
skyter på deg. Dette lukter juks
og felle lang vei, og man får
følelsen av at dette er et billig
triks kynisk slengt inn for å
forlenge spilletiden.
Den ferskeste beta-versjo
nen av Martyr er forholdsvis
stabil og virker mer eller min
dre ferdig utviklet. For all del;
det er gøyalt å spille. Enda
morsommere kommer det til å
bli når I-Magic har fått jobbet
med detaljene. Bare vent og
se, det tar nok ikke lang tid
nå. Procedyri nakladania cieni
sa wylacsone. Lech Walesa.
TEKNO GAMES

PLUSS:
•

Morsomt.

•

Fritt for nilens og grufulle demoner.

MINUS:
•
•

Lllt laber grankk.
Tungnemme kontroller.

SYSTEMKRAV:
P200. 32 MS RAM.

MER INFO:

hUp:JIwww.lmllfll�..ønleM.vomlluortyri
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OVERFLATEN: Denne gangen
foregår store deler av spillet på
jordens overflate.

Oiablo Il ligger an til utgivelse i annen halvdel av
1999, etter flere år med utvikling. Spillet er et
action-RPG i sanntid. Skal vi tro Blizzard legges det
større vekt på rollespilldelen denne gangen. Den dia
bolske grafikken består av et sammensurium av 2- og
3D. Lyseffekter, farget lys, skyggelegging også videre
utformes i 3D, mens figurer og bakgrunner tegnes i

20.

BLANDING: Lyseffekter beregnes i tre dimensjoner,
mens damen er tegnet i de to tradisjonelle. Dette be
tyr at prosessoren din slipper å beregne tusenvis av
polygoner for spillkarakterene. Spillet kjører mykere.

OUAKE 3 ARENA

Det kommer aldri til å ta slutt. Dette er tredje
gangen, og nå loves noe ganske annet enn tidli
gere forsøk. Tenk multiplay og la tankerekken
stoppe der, for i auake 3 Arena finnes det ikke
rom for mennesker som liker å spille på egen
hånd. Id har bestemt seg for å satse fullt og helt
på multiplay, og spillet vil ikke ha noen en
spillermodus. Teknisk sett kommer selvfølgelig
auake3-rnotoren til å sparke seriøse baller. Regn
med at den dukker opp i ulike fps-spill utover
året. Her får du ferske screenshots fra spillet vi
alle venter på.

TEKNO GAMES
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AV STEINAR HELGESEN

Bare tanken på å være inne
sperret i et mørkt, tomt rom
skip millioner av kilometer fra
nærmeste dyretemmer, sam
men med et sli kt vesen, er nok
til å tømme de tleste urinblæ
rer på rekordtid. I fire a lienfil
mer har vi sett grisesvette,
steintøffe romfarere løpe bann
ende nedover mørke korrido
rer, forfulgt av marerittlignen
de drapsmaskiner. Vi har sett
glattbarberte kvin ner bli ned
slimet, menn med store fordøy
elsesproblemer m iste mage
sekken sin og mennesker ende
opp som trofeer for en eller
annen forskrudd elgjeger fra
Venus. Sterke saker, og det bør
også et spill som inkluderer
begge disse karakterene, pluss
de vettskremte marinesoldate
ne, bli.
T R E RASER

Alien vs Predator er en første
personsskyter basert på en tit
tel som kom ut på Atari JaguTEKNO GAMES

ar for en del år siden. Konsep
tet er enkelt og uhyrlig effek
tivt. D u velger hvilken rase du
vil spille, og spilloppleveisen
'
tilpasser seg valget ditt. Har
du lyst til å rase rundt i avsin
dig fart, klatre opp tak og veg
ger, krype gj ennom l uftekana
ler og bite eller klore mennes
ker til døde, er valget enkelt;
Du er en alien. D isse er ikke
utstyrt med våpen, og er nødt
til å ta knekken på fienden på
nært hold - en god anelse stra
tegisk tenkning er nødvendig.

n
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Det er ganske merkelig å kun
ne bevege seg i alle retninger,
og perspektivet er også e n
smule fordreid for å g i inntrykk
av å se verden med fremmed
kulturelle øyne. Alien har dess
uten evne til å se verden med
andre øyne; en slags lysforster
ker som maler omgivelsene i
ubehagelig blått og hvitt, men
som gjør det mulig å ta seg
frem selv i de mørkeste passa
sjer.
Som alien er du den tøffes
te, men allikevel ingen match

for en som er bevæpnet mel
kuler og krutt. Derfor er d�
viktig å angripe i riktig øy�
blikk, eller vurdere nøye OR
man i det hele tatt skal angrf
pe. Det er jo gøy å skremmI
de stakkars menneskene fra
sans og sam ling, dah! Hvis dl
løper tom for helse, kan du for·
lenge livet ved å spise hjerner
til motstanderne dine. Spiser
du den levende får du mesl
energi , men det er også mulil
å robbe døde for IQ.
Velger du rollen som mari·
nesoldat, føler du deg hjemme
med en gang. Bevæpnet med
kombinert maski ngevær o�
granatkaster beveger du del
gjennom dystre, skyggelagte
korridorer - og du vet at du
snart møter noe skummelt o�
farlig.
Du er utstyrt med en liten
radar som skanner omgivelse .
ne 1 80 grader foran deg med
j evne mellomrom. Finnes det
noe å være redd for i nærhe·
ten, ser du en liten hvit prikk
på radaren. Og før du aner or·
det av det, kan det hende at du
stirrer rett i fjeset på et hylen·
de, klorende vesen . Marinesol·
datene er de som tåler minst
skade, men de har til gjengjeld
et ganske godt våpen utvalg.
I den foreløpige versjonen
av spillet har jeg bare prøvd
maskingeværet, men ryktene
sier at en flammekaster er
blant våpnene som soldatene
får hjelp av. Soldatene kan og·
så sette på seg Iysforsterken·
de briller for å finne vei i mør·
ket, men da mister de radaren
- og har ingen anelse om hva
som nærmer seg. Aliens beve·
ger seg utrolig hurtig, og det
gjelder å være på vakt abso·
lutt hele tiden.
For å fordrive mørket har
du også et lager med nødbluss,
men om det er så veldig lurt å
stå med fyrverkeri i hånden i
et el lers mørkt rom mens sult·
ne øyne observerer deg, vet
ikke j eg. Nåja, mennesker er
jo stort sett kårny, da! En an·
nen ting som jeg ikke fikk tes·
tet, men som skal være med i
det ferdige spil let, er en jet·
sekk som gjør at man kan fly.
Sist, men ikke minst, harvi
predatoren. Ikke like kjent som
alien, men den figurerte i film·
verden sent på åttitallet. Pre·
dator er en jegerrase; intelli·
gent, bevæpnet med skummel
teknologi, stygg som fanden,
med jaktlisens på alt som er
levende. De er blant annet ut·

_. -

styrt med en usynlighetskappe
som gjør dem, eh, usynlige, fle
re ulike synsmoduser (infra
rødt syn, lysforsterkende syn,
varmesensitivt syn ) , en klatre
krok og den velkjente, roteren
de metallkniven fra filmen. Det
te er nok den sterkeste av spil
lets antagonister - den tåler
mye og er bevæpnet med hef
tig high-tech. Også blør den
grønt, selvlysende gørr. Men
også predatoren er avhengig
av å holde seg skj ult og må
operere snikende. Nesten alt
utstyret dens krever energi for
å fungere. Energien kan bru
kes opp, og rundt i spillområ
det finnes power-ups som fyl
ler på kraftsøylen igjen. Når
du slår på usynlighetskappen
bruker du energi, så spilleren
må hele tiden aweie når den
skal benyttes.

----_._.- �----=-
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rollen og jaktes på av de an
dre. Her finnes selvfølgelig og
så mulighet for å spille vanlig
deathmatch, på lag mot andre
lag eller på lag mot computer
styrte aliens. Dessverre har jeg
heller ikke fått testet ut mu lti
playerdelen av spillet, men gle
der meg til det blir mulig.
Aliens vs Predator er ven
tet i butikkene i disse dager,
selv om dette nok virker som
en noe optimistisk dato når
man betrakter betaversjonen
TEKNO GAMES har testet. Det
te er en ny vri i en noe stan
dardisert sjanger, og et vel
komment gust av dårlig ånde.
At ingen har tenkt på dette før!

SKREMMENDE

Aliens vs Predator er gjennom
gående mye mer vanskelig enn
andre fps jeg har spilt. Her nyt
ter det sjelden å rase inn i
kamp uten å tenke på annet
enn å holde inne skyteknap
pen. De ulike karakterene kre
ver helt forskjell ige ferdighe
ter, og gil' faktisk unike spill
oppleveiser. Dette handler mye
mer om bevegelse enn skyting,
og man må vite hvordan utnyt
te de spesielle ferdighetene
som ligger til bunns for figu
ren man spiller. Alien kan be
vege seg i tre dimensjoner,
men mangler arsenal, soldate
ne har radar og kraftige våpen
og predatoren er sterk og usyn
lig.
Visuelt sett er Aliens vs
Predator imponerende skrem
mende. De ulike karakterens
oppfatn ing av verden låner
massevis av atmosfære ti l de
enorme omgivelsene, som er
delikat utformet med spennen
de arkitektur og klaustrofobisk
romfølelse. Når du styrer en
soldat ned en trang, røykfylt
kOl'ridor - med sideganger til
alle kanter - er du ikke særlig
hØY i hjelmen. Varsellys blin
ker i I'ødt, skygger lurer over
alt og radaren piper nervepir
rende.
Dessvel'l'e finnes det også
visse mangler ved fremstil lin
gen av skapni ngene du skal ta
knekken på. De er selvfølgelig
bygget med polygoner, men de
ser ikke særlig bra ut. Dette
gjelder spesielt menneskene;
de ligner rett og slett for mye
på dukker. Når du tar rotta på

BILLElIE
[1] Du kan velge om du vil være menneske eller alien. [2] Møt
meg under neste fullmåne, «kompis»! [3] Ta den, din grønne
slimål! [4] En mann må gjøre det han må.

dem, reagerer kroppene i for
hold til hvor du treffer dem,
men det er nesten utilgivelig
at de livløse skikkelsene syn
ker ned i gulvet og forsvinner
etter at du har ekspedert dem.
G run nlaget for en slik avgjø
relse fra produsentens side er
selvfølgelig å forbedre hastig
heten og minske maskinkrave
ne, men det virker fryktelig dis
traherende i et spillunivers
som ellers er realistisk. El lers
hadde det også vært kult om
man kunne se sin egen karak
ter fra et utvendig perspektiv,
bare for å få et visst inntrykk
av hvor fryktinngytende man
er.
Lydkulissene fungerer ut
merket, og er trofaste mot fiI-

menes lett gjenkjennelige ef
fekter. Predatoren hyler når
han setter sprøyter på seg selv
for å forlenge livsløpet, aliens
hveser heftig og mennesker
skriker om nåde. Hele tiden
ligger et teppe av lyd under
det visuelle alvoret, for dette
er et alvorlig spill med voksne
kva li teter.
Selv om en-spilleraspektet
ved Aliens vs Predator virker
glimrende, kommer nok multi
player-mulighetene til å gjøre
dette stort. Ett av m ultiplay
spillene er en slags revejakt
hvor en spiller tar på seg pre
dator- eller alienrollen, 1'01' så
å bli j aktet på av de andre.
Når noen klarer å drepe den
som har sisten, tar de over

Aliens vs. Predator
Produsent: Fox Interactive
PLUSS:
•

Markante forskjeller mellom rasene.

•

Skremmende omgivelser.

•

Ikke bare -skyL og løp-.

MINUS:
•
•

Kjedelig konstruerte vektorngurer.
Orrene dine forsvinner rra sklermen så

snart du har lall knekken på dem.

SYSTEMKRAV:

Intel Pentlum 200 MMX. 3D-kOl"!. og 32 MB

RAM (64 MB anbefales).

MER INFO:

hLlp:l"'ww.foxlnleracth·e.com
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har alltid ønsket me

mer taktikk

og mindre action...
I AV MIKAEL SUNDMARK
Da j eg prøvde Close Combat:
bridge too fal' første gan
gen, fikk j eg både og - og det i
rikelige mengder! Mic rosoft
lanserte Close Combat (CC)
for et par år siden. Det va r en
ny og interessant type strate
gispill i sanntid, men det fikk
mye kritikk for bristende spill
barhet og dårlig grafikk.
Spill uLvi kleren Atomic sne
kret umiddel bart ihop Close
Combat: A bridge too far
(CC2) og traff blink. Nå er det
klart for etterfølgeren Close
Combat 3: The Russian Front
(CC3), som lanseres med man
ge nye forbedringer og funk
sjoner. Oppfølgeren preges av
tyngl'e panser, i skalde vintre,
A

,

TEKNO GAMES

gjørmete landeveier og lav mo
ral .
RETT TAKTIKK

Close Com bat-spillene skiller
seg markant fra andre strate
gispillene i sanntid. De l igner
mer en simulering av virkeli
ge militære strider, der moral

og manøvrer er viktige i ngre
dienser.
Den vanligste taktikken er
å låse fienden i en posisjon
med kraftig beskyting, mens
en annen tropp tar seg rundt
og angriper i flanken eller bak
fra. Risken er at fienden har
e n gruppe i reserve, som i sin

tur angriper den flankerende
troppen. Terrenget kan også
ha en avgjørende betydning for
taktikken. Den siden som be·
finner seg i det mest beskyt·
tende terrenget, vinner som of·
test kampen til slutt.
CC-spil lene in neholder og·
s å p a n s e r , p a n s e rfol'svar,
krypskyttere, nærkamptropper
og artilleri, noe som gir ytter·
Iigere taktiske muligheter. Dis
se spil lene er utrol ig detaljer
te . Du får informasjon om hva
hver eneste soldat i en tropp
gjør. De kan søke ly, gjemme
seg, lade om, reparere et øde
lagt vå pen, gå berserkergang
e ller få pan ikk. Du behøver
ikke å gi ordrer til hver enkelt
soldat. Ordrene gir du til trop
pen - deretter blir de utført

Individuelt av soldatene etter
beste evne. Alle soldater har
en egen personlighet som av
gjør hvor bra de fungerer i stri
der. Panservogner har en be
setning der hver og en har sine
egne oppgaver. Panservogn
kampene er detaljerte, og de
kan resu l tere i en rekke u like
skader. Det vanl igste er at de
eksploderer som følge av et
direkte treff.

ter. Han overlever, men kas
ter seg ned på golvet I ren
skrekk. I mellomtiden har skyt
teren fått russerne I siktet, og
en øredøvende knatring høres
når han sprer et kuleregn I
deres retning. Tydeligvis tref
fer han noe, eller så har rus
serne søkt ly. Han fortsetter å
beskyte kollen der russerne
befinner seg, mens han venter
på at føreren skal ta mot til
seg og få kjøretøyet over i et
mer beskyttende terreng. Sam
tidig som et kraftig smell og
e t m edfølgende dempet
«klonk» høres, krenger panser
bilen kraftig. Russernes tak
tisk plasserte 45 mm kanon
har sendt en kule rett gjen
nom panserbilen. Besetnings
mennene er døde eller besvim
te. Lenger nord begynner gra
natene å regne over skytter
gravene.
Den russiske motoffensiven
har begynt.

ØSTFRONTEN

CC3 utspilles under den fire
år lange krigen på østfronten.
D u får sjansen til å kjempe
som tysker eller russer. Strid
ene er inndelt i operasjoner,
som i sin tur deles inn i kam
panjer. D u kan velge om du vil
spille en bestemt kamp, en
operasjon, en kampanje eller
«Grand Cam paign» som inne
holder alle operasjoner i rek
kefølge fra tyskernes offensiv
i 1 94 1 til Berlins fall i 1 94 5 .
Under operasjoner o g kam
panjer beholder du overleven
de tropper mellom stridene.
Du kan la dem hvile, oppgra
dere med nye, moderne våpen
eller erstatte døde soldater.
CC3 går bort fra operasjons
systernet som fantes i CC2, der
operasjonene var lenkede og
kunne påvirke hverandre.
Det var vanskelig å få over
b likk over det gamle systemet,
og det er blitt erstattet med et
system der kampene i hver
operasjon helt enkelt svinger
frem og til bake mellom 3-5
kart. Når en operasjon er av
gjort deles poeng ut til vinne
ren, og neste operasjon tar til .
Soldatene blir hele tiden mer
erfarne, så det gj elder å holde
dem i live. Etter hver kamp
får du en oversikt over hvor
dan soldatene har kjempet, om
de fikk noen medaljer og om
deres egenskaper ble bedre
eller dårligere. Dette gir en
slags rollespil lfølelse.
EN UHYGGELIG
FØLELSE AV NÆRVÆR

Den vakre grafikken og den re
alistiske lyden fra CC2 er enda
bedre i CC3. Røyk og eksplo
sjoner er mer virkel ighetstro,
og panservognene er stil ige
re. Kartene er minst li ke flott
tegnet, og inneholder et me
get variert terreng. Mange nye
våpen er kommet til, og lyde
ne deres kan av og til være
skremmende bra. Følelsen like
før en kamp er vanskelig å be
skrive. Det er alldeles stille,

FORBEDRINGER
OG NYHETER

[1] Det er lett å holde oversikten over hva alle gjør. [2] En
rykende, stille tysk panservogn. Besetningen ble gril/et. [3] Pan
servognkamp på bygda. [4] To tropper i forsvarsposisjon. Lengst
nede til venstre ligger et befal. De svarte og røde linjene over
troppene kan vise ulik informasjon. / dette tilfellet viser de om
troppene befinner seg i nærheten av befal. Den grønne kontu
ren rundt soldatene viser deres moral, men kan også vise f
eks. ammunisjon eller fysisk helse. [ 5 ] Hel' er spil/overflaten
zoomet ut til et mer strategisk nivå, som gir bedre oversikt
over slagmarken.
• •

• • • •

• • • • • • • • • • •

bortsett fra fuglesang og en
og annen hund som gneldrer.
Troppene l igger spent og ven
ter i sine tildelte forsvarspo
sisjoner. Ingen fiende i sikte.
En panserbil modell SdKfz 250
får ordre om å rykke frem og
spane. Tidl igere tapte kamper
har gitt besetningen lav mo
ral , og den synker ytterligere

• • • • • • • • • • • • • • • •

når de skal begi seg ut i fien
demark.
Plutselig smeller det til. og
et plonk høres i panseret. Det
er en russisk panserforsvars
tropp som beskyter kjøretøy
et, mens skytteren forgjeves
forsøker å få øye på russerne.
Enda et skudd blir avfyrt, og
føreren blir truffet av splin-

For det første er CC3 større
enn CC2. Det inneholder flere
og større kart, flere tropp- og
terrengtyper og flere våpen. En
spennende nyhet er tillegget
av troppe befa l . Hvis det fin
nes befal i nærheten, forhøy
es soldatenes moral og deres
evner i kamp forbedres vesent
l ig. Grønne tropper uten tidli
gere kamperfaring deserterer
eller kapitulerer ganske raskt
uten befal . Hvis du har flere
befal kan du dele inn dine trop
per i flere større enheter, som
kompanier. Med den nye grup
p e o r d r ef u n ks j o n e n k a n d u
markere flere tropper samti
dig og gi dem samme ordre.
En annen forbedring er at
du kan bestemme i hvilken ret
ning troppene skal ha sin opp
merksomhet, og om de skal
forsvare åpent eller l igge i
bakhold. Når du har stilt inn
alle troppenes retning og for
svarsmodus, kan du få et ef
fektivt forsvar med kryssild
uten å løfte en finger når an
grepet omsider kommer. Nå
kan du også gi troppene dine
en eksakt vei å følge når de
skal flyttes. Ved å holde skift
tasten nede kan du legge ut
flere delmål som troppen der
etter følger når den forflytter
seg.
MANGLER

Dessverre er oppfølgeren dår
l igere enn forgjengeren på enTEKNO GAMES

games
I

J
Bobbysocks, a-ha,
Fridtjof Nansen, Gurin
med Reverompa nordmenn som har
satt Norge på ver
denskartet. Nå er det
Funcoms tur.

k e l te o m r å d e r . D e t s t i l ige
grensesnittet og designen fra
CC2 ser mer upolert ut og vir
ker mindre gj e n nomtenkt i
CC3. Den fine online-manua
len som fantes i CC2 er borte.
Manualen som følger med spil
let er nesten en nøyaktig kopi
av manualen for CC2. Den er
fi n, men ikke speselt detaljert.
Dataspilleren er mi ldt sagt l ite
intelligent, og briljerer ikke på
slagmarke n . I forsvar har den
meget dårlig tå lmodighet, og
angriper ofte fra sine forsvars
posisjoner. Under angrep har
den problemer med å koordi
nere handlingene med ulike
tropptyper.
Men alle som har spilt CC
multiplayer i nettverk vet at
det er her CC-spil lene er som
best. Faktum er at j eg ikke tror
at det finnes noe bedre spill
når det gjelder taktikk i sann
tid. DessveITe har Atomic et
eller annet sted på veien klart
å ødelegge det meget stabile
nettverket som fantes i CC2.
Man rammes ganske ofte av
nedkopli nger når man spillel'
over Internet. Atomic har lo
vet å kom me med en patch
dersom større b u gs s k u l l e
forekomme. D e tte m å e tter
min mening regnes som en så
dan, ikke minst fordi mu ltiplay
erspill er s� populære akku
rat nå.
Jeg vil. på tross av mang
lene, an befale CC3 til alle som
liker taktikk og krigsspill. Det
er det mest nyskapende og tak
tisk u tfordrende s p i l l e t p å
markedet. D e n svake datamotTEKNO GAMES

I løpet av de tre siste årene
har det norske spillselskapet
Funcom arbeidet på to prosjek
ter de knytter store forventnin
ger til.
Med eventyrspillet The Lon
gest Journey og strategispi llet
Steel Rebellion står kanskj e
norsk spil lhistorie foran e t vik
tig paradigmeskifte - endelig
kan også vår nasjon maI'kere
seg på det globale spil lmarke
det, noe som er vanskeligere
enn å vinne VM-gull i langrenn.

spilleren er kanskje ikke så
morsom å s p i l l e mot, men
blant tipsene du finner et an
net sted på siden nevner j eg
noen modifikasjoner som gj ør
singleplaye rmodus l itt mer ut
fordrende. For dere som har
mulighet til å spille i nettverk,
er både CC2 og CC3 strålende
spill. D e tvi lende kan vente til
det kommer en patch som lø
ser multiplayel'problemene.

en gang klar over det selv. F
å mestre oppgaven må hun leg
ge ut på en reise til selve eksi
tensens yttergrense og enda IiU
lenger, men den lengste reiset
må hun visst nok foreta inn
sitt eget hjerte.
Funcoms tekstforfattere hæ'
altså ikke spart på konfekten
og det må vel sies at her finn
en reell fare for at klisjeer
forutsigbarheter kan komme
å ta over hele skuta, hvis ikkt
produsentene er bevisst fare
ne. Det lille jeg har sett av spi�
let tyder på at de har klart I
være edruelige i utforming
dialog og handlinger.
Det er nå over ett år sidel
vi her i bladet sist så på Tht
Longest Journey, og den gan
gen ble jeg mektig imponert. Da
spilte jeg kun gjennom intJ'Oo
duksjonssekvensen, som gjordr
et uutslettelig inntrykk med saf·
tig, fargesterk grafikk, brusen
de musikk og intelligent dialo�
Karakterene var rendret med
polygoner, noe jeg ikke hadde
sett i et spill av den typen før

r. - - - - - - _
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Close Combat 3: The Russian Front
Produsent: Atomi c
PLUSS:
•
•

Forbedret gl·arlkk.

Suveren krlgsrølelse og taktikk
med dybde.

•

Superkult med en kompis
I multiplayer.

MINUS:
•
Dårlig stabilitet I mulLiplayer
over InterneL.
•
Noe upolert design.
•
Dårlig Kl.

The Longest Journey er et klas
sisk pek og klikk-eventyr, hvor
spilleren styrer den unge kunst
studenten April Ryan gjennom
en serie merkelige hendelser i
kampen for å beholde balansen
i universet; stoppe kaos i å slu
ke verdensaltet, eller rettere
sagt verdensaltene. April er
nemlig utvalgt, et menneske
med evne til å vandre mellom
to eksistensplan kalt Stark og
Areadia. Den ene tuftet på vi
tenskap, den andre på magi. Ba
lansen mellom disse to må opp
rettholdes for at ikke alt skal
ende i kaos. April holder skjeb
nen til milliarder av Sjeler i sine
spinkle hender, og hun er ikke

og alt virket bare så veldig nytl
og annerledes. Dessverre e�
ikke inntrykket like positivt el·
ter gjensynet med en ett år el·
dre April. I mellomtiden har �i
fått Grim Fandango å leke oss
med, en studie i stil renhet og
ol'iginal itet, og Funcoms gra·
fikkmotor virker slett ikke like
overveldende lenger. Det er
mulig jeg el' splitter pine gal,
så det er nytteløst av Funcom å
saksøke meg, men det virker
nesten som om animasjonene
av karakterene er blitt dårlige·
re, mer hakkete og livløse. Ho
vedpersonen beveger seg ulide·
Iig sakte og det er ofte en pine
å skulle gå lange avstander;

mes

hvorfor ikke legge til en løpe
funksjon som i Grim Fandango?
Men et eventyrspill er ikke
bare grafikk, det er også his
toriefortelling, og er Funcom
noen god bestefar foran pei
sen? Konseptet er besnæren
de, det samme er hovedperso
nen. Det er en kvinne - men
en kvinne som gruppen Ottar
ville falt for. Hun har små brys
ter, ben i nesa, et vakkert ut
seende, men likevel skremmen
de intelligens. Jeg vi lle giftet
meg med April. og hatt en af
fære med Lara. Foreløpig vir
ker det som om ting er mor
sommere i Arcadia, der finnes
det snakkende trær, flygende
drager og kjempeegg. Stark er
litt kjedelig. Der snakker du
med mange mennesker om mye
litt kjedelig, og tar t-banen i
ny og ne. Konklusjonen blir:
Magi er tøft, vitenskap døvt.
Det virker også som Arcadia
er utstyrt med vakrest grafikk
og musikk.
Lydsiden er utme rket April har en tørr. ironisk stem
me som sender frysninger ned
ryggraden og m u s i kken e r
strømmer over deg som bølger
fra et endeløst hav. I følge Fun
com inneholder spillet over 50
snakkende karakterer; er alle
l i ke godt fremført som Apri l
kan dette i det minste til å bli
en fest for blinde.
Det virker som om Funcom
nå jobber mot klokka. Etter
hvert som tiden går. blir det
som en gang var en svært im
ponerende grafikkmotor mer
og mer utdatert. Snart vil spil
lets e n este s a lgsarg u m e n t
være a t det h a r en god histo
rie å forte lle. og jeg er ikke
sikker på akkurat hvor god den
er. Det er også en kjensgjer
ning at eventyrmarkedet er det
vanskel igste og m inst lønn
somme i bransjen. Likevel har
j eg store forhåpninger til det
ferdige produktet som etter si
gende fullføres og utgis til høs
ten.
STEEL REBELLION

Noe helt annet er Steel Rebell
ion, et strategispill i sanntid
som utspiller seg i et tredimen
sjonalt l andskap - ikke ulikt
de vi finner i Myth 1 og 2. Du
er en opprørsleder i gang med

å bygge opp en hær av mil itæ
re kjøretøy for å befri fedre
landet ditt fra klørne til en ond
diktator. Hæren din utkj emper
slag på slag på u l i ke steder og
med u l i ke formå l . Før hver
kampscene må du sette sam
men enhetene dine; velge kjØ
retøy. hva s lags våpen det skal
utstyres med. eventuelt ekstra
utstyr samt mannskap. Steel
Rebellion tar egentlig alle ele
mentene sine fra andre strate
gispi l l . og gjør dem til sine
egne - etter hvert som spillet
utfolder seg får du tilgang til
flere og bedre våpen. mann
skapet ditt tjener seg opp er
faring fra alle kampene og du
må håndtere ressurser i form
av penger.
På slagmarken er kontroll
systemet prikk likt det du fin
ner i RTS-spill av alle slag du klikker på enheten du øn
sker å kommandere for så å
klikke på det stedet du vil den
skal forflytte seg til eller an
gripe. Du kan flytte enhetene
på ulike måter (hurtig eller for
siktig. for eksempel) det sam
me gjelder for angrepsstrate
giene. Til sammen finnes over
20 u l ike kommandoer som alle
er lett tilgjengelige og enkle å
bruke. For å skifte synsvinkel
eller velge kjøretøy kan. og må.
også tastaturet tas i bruk. Stort
sett fungerer kontrollsystemet
prikkfritt.
Som kommandant har du
også mulighet for å kalle inn
ekstrahj elp i form av bombe
fly. angrepsheli koptre eller ar
tilleriild. Du angir målet som
skal angripes og bør være
kj app med å trekke ut egne
styrker - de treffer området
med kraftig ildkraft. og fien
den har som regel ikke så mye
å sti l le opp med når det reg
ner ild fra himmelen. Ingen
ting er som lukten av napalm
om morgenen.
Når det gjelder motstander
ne er de ganske smarte og tøf
fe å ta rotta på. I følge Fun
com skal de være sensitiv i for
hold til lyder. men j eg vet ikke
helt om det stemmer. Det tre
dimensjonale landskapet er jo
også preget av høydeforskjel
ler og gir derfor m u lighet for å
skjule seg bak landskapet. leg
ge seg i bakhold e ller planleg-

ge et snikangrep - selvfølgelig
kan man også gå i fiendens
feller. PCens AI er ikke over
drevent bra på dette stadiet.
Den later til å holde seg i pro
grammerte spor. og satser hel
ler på tallmessig overlegenhet
eller overraskelser for å knu
se deg til skrapjern . Allikevel
er dette et ganske vanskelig
spi l l . og det er veldig hektisk
når enhetene dine blir fanget
av fiendtlig ild - krav om hur
tig tankevirksomhet og nervø
sitet er to gode ting i et stra
tegispill. og her er begge de
ler i store mengder.
En-sp i l lermodusen inne
holder 25 oppdrag til alle dØg
nets tider og under varieren
de værforhold. De spenner fra
redningsoperasjoner til angrep
på fiendens våpenfabrikker.
Spilleren mottar en kort. og
ganske fantasi løs. briefing før
han kan kaste seg ut på slag
marken med styrken sin. Opp
dragenes delmål er delt inn i
lettfattelige punkter. og man
får beskjed om når noen av
dem er oppfylt.
Grafisk sett fremstår spil
let nå som l itt uferdig. men
her er utvilsomt potensial det rullende landskapet kan
roteres og betraktes fra alle
mul ige vinkler og høyder. kjØ
retøyene triller overbevisende
mellom trærne (og velter dem
hvis de kjører på dem . en sik
ker måte å avsløre posisjonen
sin for fienden på) . soldater
ma rsj erer på vakt foran for
legni nger og eksplosjoner sen
der kaskader av biter og røyk
til himmels. Steel Rebellion
støtter de fleste 3D-kort gjen-

nom DirectX. men jeg synes
fortsatt de b u rde forsøke å
b lande inn mer chilipepper i
sausen. Det smaker litt grått
og trist. selv om alle ingredi
ensene virker tilstedeværende .
F l e r s p i l lermodus byr på
kamp mellom opptil åtte opp
rørsledere. så det er bare å
finne frem sigaren og capsen;
du kan også l ede en revolusjon
og kalle deg Fidel Castro eller
Che Guevara. Det følger med
rundt ti kart for f1erspill i den
ferdige utgaven . hvor kompiser
kan s l åss mot hve randre i
death-match. kongen på hau
gen osv.
Steel Rebellion klarer å
blande action og strategi på en
original måte. Jeg tror Funcom
er de første som har tenkt på
denne vrien av genren. og med
litt mer finpussing av det visu
elle og pcens AI har de en po
tensiell vinner på hendene. Alle
liker en god krig. og når den er
så genialt konstruert som her
kan jeg nesten ikke vente til
tredje kvartal med å rulle i gang
tanksene mine. BRRRRMMM . . .
Funcom skal vise frem beg
ge titlene sine på årets E3 (en
stor Internasjonal spill messe) .
kanskje det blir gull til Norge.
r
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Bland Aske ladden og de gode hjel perne,
Conan og Magiea fra Tryl l - og det g l imrer
i sølv.
I

AV BJARTE ARNESON STORBAATEN

For de av dere som har kastet
misunnelige blikk i retning kon
soll kameratene og deres fineI
le fantasier - dagen er reddet.
En sjanger som tidl igere har
vært forbundet med Japan og
lumske, små konsoller har om
sider funnet veien ti l De Per
sonlige Datamaskinene.
SLEM MANN

Vi befinner oss i et eventyr
land i en eventyrverden i en
eventyrtid. En ond trollmann selveste Si/vel' - har fått slem
me menn til å kidnappe den
vakre konen ti l den tapre Da
vid - helten vår - som han har
kidnappet alle andre koner i

« barnebærende alder», som det
så l ite ekskl uderende heter.
Han skal nemlig ha ny kone,
men det spØrs om han ikke har
enda skumlere hensikter enn
som så.
Veive!. Vår mann blir for
banna, og som seg høl' og bør
bestemmer han seg for å gi
den slemme Silver litt ski kke
l ig grisejuling. Vår jobb er å
lede den unge David på fer
den. Ikke bare David, fOl'res
ten, for underveis i spillet mø
ter vi på flere allierte som vi
kontrollerer på vår vei gjen
nom forheksede ting og i ld
sprutende tang.
For å få tilbake kona, ven
der David seg mot en gruppe

opprørere. Etter å ha konver·
sert orakelet får han rede på
at det eneste som kan bekjem·
pe Silver, er å få brakt sammen
åtte dingser' som er blitt spredt
for alle vinder - noen solgt,
noen gjemt og andre mistet.
Så begynner eventyret.
FRln

Fint er det at løpet ikke er full·
stendig lagt på forhånd. Selv·
følgelig skjer ting kronologisk,
så helt fritt fram er det ikke.

games

Men istedenfor det sedvanlige
klamme. kvel ende grepet. hol
der historien oss lett i hånden.
Vi står fritt til å ta våre egne
veivalg. og med det bestemme
hva som skjer først og hva som
skjer siden.
Det første man legger mer
ke til. er kampmodusen. Den
er faktisk i ordentlig realtime.
noe som høres svært kaotisk
ut når det i tillegg nevnes at
man ofte kj emper mot fire-fem
fiender i slengen. og at de kom
mer mot deg fra alle himmel
retninger. Faktum er imidler
tid at dette er løst meget bra.
Realtimekjempingen besørges
av frenetiske klikkeorgier . Et
drag med musen mot høyre får
karakteren til å utføre et sveip
med sverdet mot høyre. mens
en rett-fl'am-m use bevege lse
resulterer i et stikk rett fram.
Nesten som å ha et minisverd
i hånden er det. og det føles
godt.
I ka mpens hete risikerer
man mer enn en gang å kjøre
utfor musernattens altfor be
grensede areal . der man for
tvilet skal sveipe i øst og vest
med skarpe gjenstander. Li ke
vel fungerer dette systemet
overraskende bra. Etter pro
dusentens eget utsagn har
løst dette langt bedre enn
feilet var i FFVJl. Dem om det.
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BAKGRUNNENE

Det andre man legger merke
til . e l ler kanskje første. det
spørs litt om man er en esteti
ker eller gladvoldsentusiast. er
bakgrunnene. De slår pusten
ut av deg og er simpe lthen
s-p-e-k-t-a-k-u-I-æ-r-e. Løvverk
på trærne. rennende van n og
pyroeffekter - alt er så til de
grader forseggjort. og jeg nek
ter å tro at det allerede fore
l igge r noe l igne nde . A l t e r
pre-rendret. o g a l t er ikke bare
«bakgrunn» heller. forresten.

Om du skyter en pil på noe i
bakgrunnen. vil den sette seg
fast om den treffer noe av tre.
og den vil falle til bakken om
den treffer metall.
Ganske mange festlige ka
rakterer er det også. både bad
guys og goodguys. De snille
kan sl utte seg til deg og ditt
oppdrag. og med det havner
de under din kom mando. De
slemme gjelder det å slå i va
ter fortest mulig. Variasjonen
er stor også på fiendefronten.

Eksempelvis er de små. røde
og illsinte i mpene som kom
mer mot deg i hopetall. en yn
det motstander som det bare
er å s lakte ned for fote . Ingen
dårlig terapi etter en tung dag
på skolen.
Karakterene ser veldig po
Iygonale ut der de tripper rundt
i de Tiedemann-og-Gude-aktige
bakgrunnene. men det skjem
mer ikke spillet i nevneverdig
grad.

En hel m
skyte- og
slagvåpen er også ti lgjengelig.
i ti l legg til den uunngåelige
magien. Legg til en bunch med
skjold og andre saker og ting.
og vi nærmer oss det totale
antall objekter du kan putte i
sekken og bruke på din ferd.
57 ARSVERK

Spillet er altså av den omfat
tende sorten. og godt er det.
Slike spill vokser nemlig jo mer
vi bakser med dem; vi blir likTEKN O GAM ES
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som litt kjent med karaktere
ne, og deres eventyrve rden
danner et fristende reisemål
når hve rdagen ell ers b l i r i
gråeste laget. For å gi et bilde
på hvor o m fattende s p i l l e t
egentlig e r , kan det være verdt
å nevne at det finnes totalt 270
steder å besøke , et pal' av dem
ser du bilder av her. 1 9 men
nesker har jobbet ful ltid i tre
år med dette spillet, og 57 års
verk gil' et godt bilde av spillet
vi har foran oss. Videre kan
det nevnes at utviklerne - som
kjenner spillet ut og inn og bak
og fram med bind for øynene
og boksehansker på hendene
- bruker 32 ti mer på å runde
spil let så fOI't som mulig og
uten fiksfakserier av noen art.
Ikke mange spill kan skryte av
det samme.
Men så tar det også tid å
forte lle en god historie. Hele
spillet er et godt eventyr som
gradvis forteller seg selv mens
vi spiller oss igj ennom det, og
når en såpass anselig mengde
informasjon skal deklameres
av de ulike karakterene, er det
egentlig en selvfølge at perso
nenes diksjon er så klar som
en hvilken som helst nyhets
oppleser. Likevel tar det noe
av brodden vekk fra replikke
ne - noen av de mer «sponta
ne» vitsene og poengene blir
unektelig ganske teite med en
døvetolks diksjon .
To timer stem ningsfull mu
sikk spesialkomponert for det
te spillet er også inkludert. In
gen fare for at man går lei av
en pulsel'ende, repeterende
eurodiscomenylåt, med andre
ord. Musi kken står egentlig
som et godt bi lde på selve spil
let - omfattende, tilta lende og
forseggjort. Ingen halweisløs
ninger eller hastvel'ksarbeid
her, nei, her oser det atmo
sfære av hver minste detalj.

at ting tar tid. Det ble en god
del lasting mellom scenene
faktisk har jeg aldri opplevd å
stirre på en livløs skjel'm i så
mange minutter som i Silver.
Enda godt at det vises en
snurrende liten Silver-Iogo i det
ene hjørnet, så har man i det
mi nste noe å feste øynene på.
Så hvis du synes Conan blir
litt lite emosjonell, eller om du
synes Magica kunne trenge et
sverd, er dette spillet for deg.
Men det el' spillet for mange
flere også. Her er spillet for
dere som li ker drager, magi,
menn med sverd og damer med
problemer med å finne riktig
BH-størrelse i ti lbudskurven på
Hennes og Mauritz. Her er spil·
let for dere som vil ha kjærlig·
het, slemme menn og eventyr.
Her er real time-eventyr-acLi·
on-adventureRPGet.

B I LDElIE
[ l ] Grafisk førstedivisjon. [ 2 ] Monkey Js/and-vibber anyone? [ 3 ]
391 hitpoints rett til skogs. [4] Bare Bastesen mang/el'. [ 5 ]
Mange mennesker, og du kan koseprate med de fleste. [ 6 ] En
symfoni i grønt. nesten som komponert av Herren se/v.
•

• •

• •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

seskrivet om hvordan de har
gjort spillet så spesifikasjon
stolerant som bare det, men
system kravene bør tas med en
container salt. På en Pli 350
MHz med 1 28 MB RAM og 32x
C D-ROM, var det bare å erfare

SNURRIG

En skulle kanskje tro at alle
disse ny-y-y-ydelige bakgrunne
ne, mengden av karakterer og
ting og tang skulle medFøre et
kraftig dask på prosessoren,
og det el' dessverre helt kor
rekt. Infogrames skryter i pres-

Silver
Produsent: Infogrames
PLUSS:
•

Bakgrunnene.

•

Eventyrfølelsen.

•

Omfattende.

MINUS:
•

LasUngen.

SYSTEMKRAV:
Minimum P 1 66. 32 MB RAM . Wln
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Starer

I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ
Brood War fortsetter der Star
craft sl uttet, og gi r deg nok en
gang muligheten til å spille de
tre rasene som stadig er I bit
ter krig. Terran , Protoss og
Zerg har nå fått nye tillegg til
det allerede ganske store ar
senalet av våpen og krigsmas
kiner, samt nye kart og ter
reng å utkjempe slagene på.
Rent bortsett fra små oppgra
deringer er det med andre ord
akkurat samme oppskrift som
gjorde Starcraft så populært,
Det store spørsmålet er om
denne oppskriften fremdeles
gir en velsmakende opplevel
se, eller om råvarene rett og
slett er blitt gamle og mugne.
Konse ptet bak Starc raft
kjenner vel de fleste til, og opp
legget er helt Identisk I Brood
War. Du starter med en hånd
full enheter og kanskje noen
bygninger, og målet å høste Inn
ressurser til du er sterk nok
til å ta rotta på flenden(e). In
troduksjonen til spil let er ny,
og noe av det beste jeg har
sett innen animasjon for spill.
G rafikken i spillet er den sam
me, med unntak av nevnte ter
reng og enheter som er nytt.
Dette e r forsåvidt ikke noe
stort minus, siden grafi kken
var veldig bra I originalen. LI
kevel begynner den kanskje å
bli litt utdatert, spesielt nå som
alle har begynt å bruke 3D I
sl ike strategispill.
Det beste I Starcraft var
kanskje balansen mellom side
ne og enhetene, og detaljene
som var lagt i spil lets gang.
På d i s s e s i d e n e fortsetter
Brood War å im ponere. De nye
enhetene er faktisk enda fete
re enn mange av de gamle.
Spesielt har jeg sansen for å
sette sam men to av Protoss'
Dark Templars slik at man får
en Dark Archon , en skikkelig
jævel som kan forårsake mye
hodebry for motstanderne dine.
De nye enhetene kommer vir
kelig til gode når man spiller
mot venner i nettverk eller over
I nternet, som Brood War har
glimrende støtte for.
Historien i spillet sørger for
at oppdragene dine får en viss
sammenheng. Under et opp
drag kan du få nye oppgaver,
selv om de største overraskel
sene uteblir.
TEKNO GAMES

mul t ip l ay e r e r d e t
ove r hundr e ny e kart ,
s å r i s iko e n e r l i t e n
I

Det er seMølgelig morsomt
å spille Brood War alene. men
hvis du har split gjennom alle
oppdragene fra Stareraft tror
leg nok du vII foretrekker mul
tlplayer. Det er over hundre
nye kart for ftere spillere. så
risikoen er liten for at du skul
le gå lei med det første.
Musikken I spillet den sam
me som I Stareraft. Litt synd.
men musikken fra originalen
var j o såpass bra at den burde
holde en stund til. Den skifter
mellom amblent og forskjellig
lett tekno. og skaper god stem
n i ng og en dose « a l l e n a t
mosphere,.. Lydeffekte ne e r
også stort sett som før. med
unntak av de nye enhetene. Alt
I alt er det Ingen av de teknis
ke sidene ved spillet som Im
ponerer lenger. men spIllbar
heten og underholdningsverdi
en er det Ingenting å utsette
på.
HENT FREM
8TARC�-PAKKEN

Brood War er en helt å lreit til
leggspakke til et bra spill. Det
er Ikke noen store overraskel
ser her. men pakken holder li
kevel god standard og gjør det
en del morsommere å spille
multIplayer. Hvis du fremdeles
spiller Stareraft. eller har vel
dig lyst til å ta det frem igjen.
så er det nok god sjanse for at
denne pakken er akkurat noe
for deg. På den annen side.
hvis du er lei av Stareraft. er
det bare å styre unna.

PLUSS:
•

MCI' av det samme gamle vi Ilker.

MINUS:
•

Mer a v det samme gamle vi er gått

lei av.
SYSTEMKRAV:
•

P 1 20, 32 MB RAM. 80 MB HD.
2X CD-ROM. Wln 9x
og Stal'cral't.

•

:

•

l e i m e d d e t fØr s t e

•

•

•

Her er noen tips for bruk av de
nye enhetene:
Medie (Terran) kan helbrede an·
dre soldater. Bruk dem sammen
med « m a rines» og «firebats» og
de vil bli leget automatisk. De kan
også motvirke andres magi som
« stasis field» og ,doekdown», samt
permanent minke synsvidden til
motstanderne.
• Lurker
(Zerg) er geniale for for·
svar. De graver seg ned slik at de
ikke blir sett, og likevel kan de arr
gripe. For å oppdage dem, må man
ha en enhet med «deteetor» . An·
g repet til en Lurker består av en
masse pigger som blir slått opp av
bakken langs en l i nje. Spesielt ef·
fektiv mot trange formasjoner av
fiender.
•
Dark Templar (Protoss) er en
mektig enhet som alltid er usynlig
og sparker godt fra seg på slag·
marken. De kan ikke angripe fly·
gende motstandere, så pass godt
på dem. To Dark Templars kan gå
sammen til en Dark Arehon, som
har svært mektig magi. «Mind corr
trol .. lar deg for eksempel ta kon·
troll over fiendens enheter perma
nent - ganske genialt hvis du ikke
lenger gidder å produsere dine
egne.
• Valkyrie
Frigate, Devourer og
Corsair er nye flygende enheter til
hver av de tre sidene. De kan bare
angripe andre flygende enheter,
men er l i kevel virkelig effektive.
Mistenker du at fienden d i n satser
på l uftang rep, burde du sørge for
il få deg noen. Corsair har ogsa en
f u n ksjo n kalt « d isruption web.
som kan hjelpe mot bakkemotstan·
dere, mens Devourer har .eorrosi·
ve aeid .. til il hjelpe seg.
•
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I

AV STEINAR "KOKKEN» HELGESEN

Vi I'øpel' oppskl'ifl;en. Slik la
gel' dll bestemol's deilige tys
ke Lllfl;walllel':
1 NEVE MISLYKKET
GRAFIKKMOTOR

Visp sammen like deler kjede
lige landskap, åpenbare bugs
og minimalistiske flymodeller
med 0, 5 dl lav oppløsning. Til
sett en klype monotoni, ensi
dig fargevalg, to hele eggehvi
ter - og du sitter igjen med
kjedelige fly som svever over
brune fjellkjeder under et sky
dekke av hvite klumper. ikke
noe som kan kile synsløkene. I
hvert fall ikke mine.

2 HALVE TYSKERE

Den særegne tyske essensen
får man ikke uten ekte tyske
re. Til nød kan man nøye seg
med østerrikere eller bergen
sere som skarrer skikkelig på
r'en. SSI hal' tydeligvis valgt å
spare på råstoffene. Engelsk
menn som snakker liksom-tysk
er ikke like smakfullt «Zese
ztllpiid aJI'l'cl'I'afl; izt IlOt fly-

Kongene av søppel, hertugene av æsj,
prinsene av kjedsommelighet har gjort det
igjen. De har begått en røre av en fly
simulator.
ing in zlw aJI'I'». Det el' som
å sitte bakerst i en engelskti
me i den østtyske Volksarbeits
Schule. Legg til en knivsegg
militærmarsjer i surkåltakt, og
smak til med lyden av kuler
og krutt.
1 STK. INNGRODD
FLYFYSIKK

Smelt inn fem liter rabiat over
styring slik at piloten lJele ti
den må rette opp fartøyet sitt,
føl' l18n uunngåelig endel' i en
nedadgående dødsspiral. Legg
til uforklarlig oppførsel som at
flyet letter av seg selv - og at
nesen nesten alltid vil peke
mot bakken.
30 LUNKNE
TEKNISKE FEIL

Akkurat som rosiner el' godt i
pølser kan man ikke lage Luft
waffel uten tekniske feil. SSI

hal' valgt å slå skikkelig på
stortrommen - en intro som
hakker mel' enn en hakkebiff
(uhuu!), teksturer som plutse
lig blir gjennomsiktige, flyha
Ier som synker ned i bakken listen over smågodt el' lang og
fOl'l1øyelig, i hvert fall hvis du
ikke har betalt for røren.

TIPS

Gå en tur med h unden . Ta en
tur på kino. Finn deg en kjæ
reste.

TIL SL un: 1 TESKJE
KJEDSOMHET, 2 ALEN
FORTVILELSE OG 200
GRAM FRUSTRASJON

Kjøl' røren gjennom mixmaste
ren, frem med Luftwaffeljel'l1et
og sett i gang og stek. Den el'
beregnet til alt for mange per
soner, og busk at mageknip el'
en del av måltidet.
God fOl'lløyelse, ellel' «GIl
tes Essen» som de sjel' lIel'
nede.

Luftwaffe Commander
Produsent: SSI
PLUSS:
•

Undersiden av CDen kan brukes

som sminkespe I I .

M I NUS:
•

Alt.

SYSTEMKRAV:
•

P1 66, 32 MS RAM,
4 MS RAM skjermkort.

TEKNO GAMES
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I

Konsollmoro for infantile gutter uten

AV BJARTE ARNESON STORBARTEN

rogn i påsan og krem i tuben.

Lei av å være den gørreste gut
ten på førskolen? Han alle ler
av - han som koser seg med
regneark. Paintbrush og Wri
te? Han de ubønnhørlig oppsø
ker i hvert friminutt for det
o b l igato riske b u kseva n n e t?
Han som aldri får være med
N i n te n d o - Ke n n e th . D r e a m 
cast-Per-Erik eller PlayStation
Glenn hjem for å I'åkjøre soda
stream-maskinen og tilbringe
lange kvelder i konsoll-nirva
na?

TEST

Problemene du støter på er r�
lativt overkommelige. Og h6
er en test - er Starshot f�
voksent for deg? Denne teste!
gir deg SVaI'et. Problemet
som følger:
Fire bein på et romskip ml
vekk. Du får beskjed om at hai
er spiser alt - til og med bed
på romskip!

FARGER

Opp med hodet. gutt. og se
fremtiden lyst i møte. De av
dere - det bør ikke være sær
lig mange - som har lengtet
etter å få løpe rundt i et even
tyrland og samle opp fargerike
saker og ting mens dere hop
per over hull og fargerike sa
ker og ting på leting etter den
aller største fargerike saken
eller tingen. del'e kan puste let
tet ut og forberede dere på tør
re friminutter og kortere set
ni nger. Aldri mer s U I'klende
gymsokker. aldri mer dyvåte
matpakker og ingen l1ere fuk
tige underbukser som sniker
seg oppimellom.

Vil du
a) skyte vekk beina ?
b) lure haier til å spise beina!
eller
c ) rape «Erling Jevne»?
Riktig svar er alternativ b. Il
dere som svarte noe annet; Val
vennlige - legg fra dere bladd
og si opp abonnementet. Vi \1
helst ikke ha noe med dere l
gjøre.
FARGER

BRØD OG SIRKUS

Starshot er historien om det
snille romsirkuset Space Cir
cus. som på en evig turne på
vei vekk fra fiender og onde
kreditorer halter seg rundt i
rommet. Det gjør også den bi
tre fienden. det onde. ekle og
ufyselige Virtua Circus. og tro
det eller ei - du skal være hard
mot de harde (gammelt jun
gelord) . Den u bønnhørlige dar
winismen gje lder nemlig også
i kosmos. og det er tydeligvis
ikke plass til to omreisende
romsirkus.

B I LLE rIE :
[ 1 ] Næmen. tå tøt fiskelisk!
[ 2 ] Her legges slagplaner.
[ 3 ] Uæ. Sterke scener. Frarå
des mindreårige. [4 ] Noen er
blitt overkjørt.
•

• • • • • • • • • • • • • • •

ORIGINALT?

Det gode mot det onde altså ikke plagsomt innovativt. Du er
Space Ci rcus' stj ernesjonglør
- Starshot - og du får forskj el
lige oppdl'ag som skal ødeleg
ge for fienden og skaffe penTEKNO GAMES

for en luftig rundtur til sted�
du ellers ikke kunne nå. (j
en gang får vi servert det he,
Iige samarbeidsaspektet vi
blitt pådyttet i mange spill. se
nest Banjo-Kazooie. Originall
teten blomstrer altså ikke.

ger i kassen und so weiter. D u
e r imidlertid ikke alene. Som
seg hør og bør i denne sj ange
ren har du to små hjelpere med
deg på ferden. E n ser ut som
en flygende blyant. og den an-

dre minner om en trillende te
kanne. Med andre ord noe i
nærheten av de ideelle kom
panjongene.
SM64

Sammen løper dere rundt i en
tredimensjonal verden cl la Su
per Mario 64 på leting etter
de livsviktige røde drivstoffob
j ektene. de grønne energisa
kene. de blå ammunisjonstin
gene og de gule l1ydingsene.
Og venner hjelper hverandre.
så når du vil - og har samlet
nok gule saker - kan du henge
deg på den l1ygende blyanten

Dette er altså ikke noe sp�
for oss gutta med hår på ka
sa og andre krav til spill eru
at de må ha sterke farger q
nusselige karakterer. For de
får man til fu lle. Sterke farge
i bøttevis og søte saker og ti�
i hopetall - stor sannsynlighe
for at Starshot slår an hos d
yngre delen av befolkningel
Og ta all den piskende kritil
ken min med en semitraile
salt - j eg er tross alt 20 år. �
alder som overstiger hovedma
gruppen med ti-tolv år.
Men det kan jo være g�
for oss andre å farte rundt i el
eviggrønn eventyrverden også
Her fins ikke b lod eller andrt
p l a gsomme e l e menter som
minner oss på den virkeligt
verden. Men noen blundere gjø
res det her også. og det gjør al
det som kunne vært en avslap
pende tur i eventyrland. fort
blir en frustrerende affære.

Kontrollsystemet er nemlig
skikkelig dumt og teit og kron
glete - venstre på kontrollen
betyr at karakteren går rett til
venstre på skjermen, og fram
betyr at karakteren går i ret
ning nord i lende. Dette er utro
lig irriterende, ettersom kame
ravinklene stadig forandrer seg.
Skal du løpe over en bro, må du
holde [opp) om du har kamera
et bak deg, du må holde [ven
stre ) om du har kameraet til
venstre for deg, eller [ ned) om
kameraet er foran deg.
Du kan dermed løpe langs
en smal bro ved å holde kon
trollene i en stilling, men idet
kameravinkelen skifter, skifter
også kontrollene, så du raser
rett utenfor med m indre du
stopper opp hver gang kamera
et skifter, eller selv er påpasse
lig med å skifte kameravinkel.
Det er imidlertid tungvint og tid
krevende, og for flere hundre
kroner burde man kunne for
vente et lurere system.
HELLER MARIO

Et mye bedre alternativ er kon
trollsystemet der «opp» på kon
trollen til enhver tid betyr at
karakteren skal bevege seg i
den retning nesa peker, og hØY
re og venstre bare medføl'er at
karakteren snur seg mot ven
stre eller høyre. Dette kontroll
systemet - som vi blant annet
finner i Super Mario 64 - er
Starshots system totalt over
legent.
Kameravinklene, j a . Man
har minimal oversikt med den

dumme standardvinkelen som
titter på skrå ned på karakte
ren. I et spill som dette, hvor
ting ruller mot deg og du må
unngå fallgruver og slemme
ting, er det sterkt påkrevet å se
framover mens du løper. Spill
oppleveisen kan sammenlignes
med å kjøre bil på E6 mens
man kun orienterer seg ved å
se ut av høyre sidevindu. Det er
altså ikke et særlig heldig pro
Sjekt. Enten går alt til helvete,
eller man kan stoppe opp med
j evne mellomrom, kikke seg
rundt, og drepe all glede og
spontanitet ved den en gang så
forlokkende sagaverdenen.
Så selv om du nå kan dra
den våte boxer'n ut av hakket
og kutte ut å ha med deg skift
på skolen - det er ingen grunn
til tøylesløse j ubelscener. For
selv om barn og dumme men
nesker sikkert digger Starshot,
er det for dårlig håndverk til
at mer intelligente individer
kan få noe særlig glede ut av
det. Høh.

PLUSS:
•

NlnCendo på pc.

MINUS:
•

Nlntendo på pc.
Synsvinklene.

•

Kontrollsystemet.

•

SVSTEMKRAV:
•

P200 eller P 1 33 med 3D-kort.
32 MS RAM. CD-ROM.

MER INFO:
",",w.starshot.net
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LIVERPOOL

Gremlins fotballfraksjon har f ått mye dask p å
lanken og f y i ansiktet. Litt for mye ,

faktisk.

T EKNO GAhlE S ser p å spillet med ob j ektive øy ne.
I AV BJARTE ARNESON STORBRATEN
Det er ikke til å stikke under
en stol Actua Soccer 3 har fått
mye pepper den siste tiden.
Beskyldninger om å være håp
løst gammeldags og totalt av
legs har haglet over Gremlins
fotballalibi. La det være klart
allerede fra begynnelsen mye
av kritikken er absol utt beret
tiget.
But first things first - in
troen i Actua Soccer 3 er av
hØY klasse. Den viser oss fot
ballen før og nå i full-screen
video , rimelig svulstig og over
patriotisk, selvsagt, men i ngen
tror vel noe annet om engel
ske produsenter?
Som i FIFA er primær kon
trol lene kortpasning, langpasTEKNO GAMES

ning og skudd, men likevel er
forskj ellen spillen e imel lom
himmelvid. FIFA integrerer vol
l eyspill og h eadinger på en
håndgripelig og grei måte, og
alt fungerer relativt intuitivt. I
Actua går alt veldig stakkato
retning fremad, pasninger er
vanskelig å få frem til riktig

adressat, og de har en lei ten
dens til å suge seg fast i nær
meste spiller. Dette til allmenn
ergrelse og frustrasjon - det
går rett og slett ikke an å sen
tre forbi en spiller. Headinger
og vol leyspill går på lykke og
fromme, om det går i det hele
tatt. Tross alle de pene orde-

ne, FIFA kan noen ganger fø
les som fotball med badeball.
Av en eller annen grunn får vi
ikke den rette ballfølelsen, pri
mært gjelder dette ved lang
skudd. Men den gir Actua oss,
i alle fall innimellom. Å smek
ke inn et hardt skudd i keeper
høyde, gir deg en herlig til
fredsstillelse som vi aldri opp
når i FIFA.
LAGENE

På pluss-siden anfører vi et
uhyrlig antall lag omtrent 500
stykker. Ikke alle er like kjen
te, og ikke alle er tilgjengelig
umiddelbart, men med et slikt
antall er alle sikret å finne seg
et lag de kan identifisere seg
med og har en viss forkjærlig
het for. Synes du det er for

games
RETNINGSSANS?

lett. kan du spille Cork City
borte mot Juventus - en utfor
dring for noen hver. Til å be
manne disse lagene fin n e s
1 0000 spillere!
Stadionene er et av Actuas
største pluss i margen. de er
mye mer varierte enn tilfellet
er i FIFA. All verdens heftige
fly-bys kan ikke skape en illu
sjon om å faktisk være på den
og den spesielle banen. men i
Actua Soccer 3 er de ulike ba
nene skilt med distinkt arki
tektur. basert på reelle stadio
ner rundt i verden. De er 30 i
tallet. og sannsynligvis grun
net rettighets problemer har de
ikke sine vanlige navn. Men når
man hører navn som Spurs
Lane og Toffee Park skal man
ikke ha mye fantasi og peiling
på engelsk fotball for å skjøn
ne hvilke arenaer det siktes til.
og skjønner du det ikke er det
bare å ta en titt på vår vedlag
te guide. Alle banene er tek
sturert og fullstendig goraud
skyggelagt for å sette prikken
over ien. og det er bare å kon
statere at arenaene i Actua får
tre ganger 20 som tellende.

Gremlins forsøk på å legge inn
smakfulle detaljer - som rul
lende reklameskilt og drikke
flasker langs sidelinjen - av
sløres til stadighet. men dess
verre ser vi like ofte resultatet
av slurv og slendrian. Ved po
tensielt prekære frisparksitu
asjoner stiller de små menne
ne villig opp i mur. nervøst trip
pende og med en beskyttende
h å n d ove r d i l l e m i kke n . Så
langt. alt vel. Hadde de bare
stått vendt mot ballen. hadde
alt vært fint; men de glaner i
alle retninger som en gj eng
hodeløse kyllinger.
KOSTESKAFT

Ved dødballsituasjoner er ek
sekutøren animert ganske bra.
men ellers er spillet ganske
skralt hva naturlige bevegel
ser angår. Jeg skulle like å se
Owen. Shearer og Holdsworth
som har bidratt med løpeset
tet til spillerne mens de puslet
rundt i studio. Jeg regner med
at motion capture-systemet er
ubehage lig å ha på seg - alle
løper fremoverbøyd på en måte
som får det til å se ut som om
de har et kosteskaft opp bak morsomt. men ikke særlig na
turlig.

SPISSKOMPETANSE

Morsomt er det også å skred
dersy sitt eget lag. Du kan kjØ
pe kjente spillere. eller lage
dine egne - de koster mer jo
flinkere de er. Du bestemmer
drakt og spil lesti l . og ikke
minst spillernes fySiske attri
butter. FIFA skrek hØyt om
hvor fint det var med realistis
ke høyder på spillerne. men det
var mye skrik og l ite ull - man
enset i ngen forskjell på Mini
og Tore Andre Flo i det hele
�� Men det �ør man i Actua
Soccer 3. Vekten varierer mel
lom 50 og 1 00 kg. mens hØY
den må være i området 1 55 til
205 cm. Hvis man prøver å
kombinere ekstremitetene her.
får man ganske spenstige spil
lere. Hørte j eg noen si spiss
kompetanse?
UTAKTISK

Det taktiske er derimot blitt
neglisjert totalt under utviklin
gen av Actua Soccer 3. Løper
du langs flanken med ballen.
er det ikke sikkert at du har
en back ved siden av deg - og
om han er der. kan du banne
på at han ikke har sikring og
at han rygger i det uendelige.
Det skrytes av forbedret A I
både her o g der. m e n taktisk
er Actua intet m i n d r e e n n
skummelt svakt. Keeperne er

B I LDE�IE

INDRE KVALITETER

[ 1 ] De ser bra ut mens de står stille . . . [ 2 ] Alle kort gis ut på
hjørnet av sekstenmeteren. Mystisk. [ 3 ] Oransje ball! Endelig!
[ 4] Finn spj/Jeren med den store. gule hatten. [ 5 ] For en lekker
bane. For et lekkert nett.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

et lyspunkt i alt det begredeli
ge. de er for svake på lang
skudd. unntatt AI-skudd - men
heldigvis er de i kke lystbokse
re i samme grad som FIFAs
Jamtfall-kloner.

fant nye taktiske e lementer å
bryne seg på. har man liksom
sett det som er å se etter å ha
spilt Actua Soccer 3 i en halv
time.

FIFA LIGHT

Snøbanen er i og for seg en
god ide. hadde den sett bedre
ut enn tilfellet er. Pluss for den
oransje vinterballen uansett.
Positiv er også en detalj som
flaggene publikum veiver med
- det skaper litt l iv på den tek
sturerte publikumsflaten. som
absolutt trenger de oppfrisk
n ingene den kan få. Det bryter
med de monotone flatene og
hjelper oss ytterligere mot den
rette fotball-feelingen. Og scor
eboardene er heftige. Alle sta
dioner med respekt for seg selv
har en slik lystavle. og den ses
i bakgrunnen stadig vekk der
den kommer med sine beskj e
der og synspunkter.

Spillene skal jo prøve å for
midle den rette fotballfølelsen.
men der FIFA ga oss grønske
på knærne. kan ikke Actua skil
te med stort annet enn en ar
kadisk light-versjon. Istedenfor
vekselvis å spille i m idten og
langs kantene. supplert med
backløp a la Heggem og pas
n inger a la Flo. hengir vi oss
til den primitive løp-rett-frem
og-skyt - det funker jo. Så om
poenget med spillet er å være
e n k e l t og l e ttfatte l i g . h a r
Gremlin lykkes. Hvorvidt det er
en lur løsning. er imidlertid et
annet spørsmål. Varigheten av
et spill som dette blir relativt
kort. Der man i FIFA 99 stadig

DETALJER

Det er det indre som teller.
sies det. og FIFAs spillmotor
og indre egenskaper gjør den
til en foreløpig ubestridt ener
på PC-fotballfronten. I midler
tid skal det sies at Actua har
deler av det ytre i orden. og et
tiltrekkende skall kan være
fristende nok. Eksempelvis er
gressmatten grønn og frisk
som den skal være i et fotball
spilI. i motsetning til FIFAs no
torisk råtne plen. Du har mu
lighet til å bestemme om det
skal regne eller snø. eller kan
skje du vi l spille kampen i sol
nedgangen eller om natten?
Dessuten er nettene i Ac
tua langt penere å se på. Not
ens oppførsel er ikke perfekt.
men i motsetning til hva tilfel
let var i FIFA føles det i hvert
fall ikke som å sparke ballen
inn i et bur.
KOMMENTATORER

Actuas menn bak mikrofonene
gir FIFAs kommentatorer skik
kelig grisejul ing. Det de sier
passer godt inn i kampbildet.
med unntak av litt for mange
gloriaus kortpasninger. De er
heller i kke på langt nær så
TEKN O GAM ES

ARENAENE

Alle stadionene i spillet er basert på virkelige arenaer, men
navnene awiker fra origi nalene. Her ser du hvilken bane i
spillet som korresponderer til hvilken arena i virkel igheten,
og hvilket lag spiller hjemmekampene sine der.

I '

NAVN I SPILLET

VIRKEUG NAVN

HJEMMELAG

The Dons Park -------- Selhurst Park ----------------- Crystal Palace/Wimbledon
latics Lane -- ---- - - ---- Boundary Park --------------- - Dldham Athletic
Hammers Park -------- Upton Park -------------------- West Ham United
Tw in Peaks ----------- Wembley ---------------------- E ng land
The Villa --------------- Villa Park ---------------------- Aston Villa
Stade de Paris -------- Stade de Franee -------------- Frankrike
Spurs lane ------ ------ White Hart lane ---- ----- ----- Tottenham Hotspur
Saints Bank ----------- The Dell ------------- ---------- Southampton
Dwlerton -------------- Hillsboroug h ------------------ Sheffield Wednesday
Parco Italiano -------- San Siro ----------------------- AC Milan/lnter/ltalia

gjentagende som i FIFA, og når
de i ti llegg flittig deler ut sar
kastiske spark ved brente mål
sjanser, må det bli bra. Actua
1 - FIFA O.
SLAPT

De små animasjonene under
veis i spillet l igger derimot lys
år bak Electronic Arts. Ved inn
kast ser det ut som om spiller
ne har uante evner, hendene
er ikke i nærheten av den sve
vende ballen . Utdeling av kort
foregår av en eller annen grunn
alltid på hjørnet av den ene
sekstenmeteren . Og feirings
gestene er under enhver kri
tikk. De begrenser seg til å la
spil lere med snodige fysiske
proporsjoner stå med begge
beina på bakken og strekke
vekselvis en og to hender i væ
ret, eller de ligger på bakken i
Brian Laudrup-sti l . Også dette
på hjørnet av sekstenmeteren.

fa lt, og den he lvetes svisjely
den som dukker opp hver gang
en meny kommer på skjermen
er utrolig irriterende og umu
lig å slå av. På den annen side
kan man i kampens hete høre
speakeren som kommer med
en og annen beskj ed til publi
kum, og m usikken - Let Me
En terta in Yau - er grei nok.
Ikke samme drivet over Rob
bie Williams som det er over
Fatboy Slim, men det kunne
vært verre.
FIFA 99 er vesentlig bedre
enn Actua Saccer 3, fordi sist
nevnte skjemmes så til de gra
der av et håpløst kontrollsys
tem . Men storebror bør ikke
bli for ovenpå, for om Actua
hadde fått dreis på kontrolle
ne ville det vært en verdig ut
fordrer til PCens fotballtrone.
Kosmetisk sett har FIFA frem
deles mye å lære av oppkom
lingen . Så i kke mobb lil lebror.

MANGLER

I FIFA kunne du løpe foran kee
peren når han skulle ta ut
spark, og du kunne felle ham
hvis du ville. I forsvar hadde
du mul igheten til å mæle bal
len nord i lende når du red på
en 1 -0-ledelse og man var tre
min utter på overtid. ( Eller in 
jury time, som engelskmenne
ne kaller det.) Kort sagt - man
hadde full kontroll. I Actua går
ikke dette. Mangelen på kon
troll er påtakelig og graveren
de - ting fungerer rett og slett
ikke. Det hele blir en slags
pingpong på en diger gress
matte som rett og slett er mi
levidt unna sporten som elskes
av så mange .
ROBBIE VS. FATBOY

Lyden i Actua Saccer 3 er både
bra og . . . i kke så bra. Lyden
av et spark på ballen minner
mest om å slippe stein på asTEKNO GAMES

Buildin g Site ------- --- Bygg eplass ------------- ------ Trenin gsfelt
La Plaza de Toros ---- Nou Camp --------------------- Barcelona
Mag pie Park ---------- St. James Park --------------- Newcastle United
Devlin Road ----------- Dld Trafford ------------------- Manchester United
Redfield --------------- Anfield ------------------------- Liverpool
Foxes Street ---------- Filbert Street ------------------ Leicester City
White Road ----------- Elland Road ------------------- Leeds United
Blue Road ------------- Portman Road ----------------- Ipswich Town
Terrier Park ----------- McAlpine Stadium ----------- Huddersfield Town
Toffee Park ------------ G oodison Park ---------------- Everton
Lowfields -------------- Hi g hfield Road ---------------- Coventry
Rams Park ------------- Pride Park --------------------- Derby County
Skyblue ------------- --- Hi g hfield Road ---------------- Coventry
Trotter Stadium ------- The Reebok Stadium --------- Bollon Wanderers
Bluebrid g e ------------ Stamford Brid g e -------------- Chelsea
Motorstrasse -------- - Dlympic Stadium --- ---------- Bayern Miinchen
Rover Park ------------ Ewood Park ------------------- Blackburn Ro vers
Tyke G round ---------- Dakwell ----------------------- Barnsley
G unner Park ---------- Hi g hbury ----- -------------- ---- Arsenal
Tulip Sadie ------------ Amsterdam Stadion ---- ------ Aiax
Sun Bow l --------------

LA G alaxy

---- - -------------- -- Rose Bowl

JUKSEKODER

Trykk enter på hovedskjermen, skriv koden og trykk enter igjen.
Du skal høre at Barry Davies kaller deg en juksepave, og mys·
tiske lag blir tilgjengelige.
KODE

LAG

spit n spin .............................. Actua Soccar Wab

tlf hobby ................................. Boat Racars

Actua Soccer 3
Produsent: Gremlin

KODE

LAG

rule brittania . ............... ........ 5 Nations Selact

.

egg chasers .......................... Wigan 98·98

bin møR .........................."".... Food Group

bald Iritz ................................. CIassic Ipswich

london girl. ........................... Arsenal Ladies

valley boyl ............................ Charlton Stars

shame ..................................... Doncaster Rovers
no thanks ............................... Top 50 Babes 2

yes please ............................. Top 50 Babes 1

diamond lights ...................... Best Of Spurs
duncnnomora ........................ Evarton Stars
men in lights ......................... Forest Stars

PLUS S:
•
Stadion. gressmatte. neLl.
•
Kommentatorene.
•
Langskudd.

chip butty ............................... Virtual Blades

barmy army ........................... Wadnasday Stars

cpu spud ................................ Pattis Shandi Men

emmersons woa ................... BorD Stars

M I N U S:
Por simpelt.
•
Håpløs kontl·oll.
•

SYSTE M KRAV :
Minimum P 1 33. 32 MB
RAM. Win 9x.

•

Støtter spill over seriekabel. modem

doubla trouble ...................... Gremlin Staff 2

lady godiva ............................ Covantry Stars

wide boys .............................. Gremlin Staff t

dall boys ................................ Soton Stars

candy man ............................. Dicks Pick N Mi.

lash tha cash ........................ Dons Stars

shadwell town ..................... The Hardmen

down tha toon ....................... Nawcastla Stars

miss wilko ............................. Dud's Spuds

bit ol clarat ............................ Villa Stars

flagstoning ............................ Fighting Forth

.ruil n veg .............................. Leicester Stars

lee the pig ............................. Haavenly HTFC

wright buy ............................. Wast Ham Stars

sink or swim ......................... Ladbury FC

ram raidars ............................ Darby Stars

impossibility ......................... Maddness Friday

tea total .................................. ArsanaI 7IJ.90

ozone layar ............................ Greenhousa Tast

bramnars boot ...................... Laeds Stars

grim r.aper ........................... Skellington Unitad

scouse perms ....................... Liverpool 77·98

MER INFO:

metal heads .......................... Cyborg Rovers

loreign legion ....................... Chelsea Stars

www.gremlln.co.ukl

i made this ............................. Fe Gremlin

down down down ................ Bleckburn 94·95

og lokalt nettverk.

gameslacl uasoccer3

sexy loolball ......................... Shearer XXX

sir matt ................................... Busby Babes

S TA - P R ES T®
1 C R EA S E

2 0 0 S TA - P R ES T'" O r i g i n a l B o o t c u t
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SH P
I AV BJARTE AWASAKI

STORBRATEN

Electronic Arts har vært på Ii
sensfisking igj e n , og denne
gangen har de kommet opp
med SBK - Superbike World
Championship. Det betyr at vi
snører av oss fotbal lsko og
hockeyskøyter og henter skinn
dressen. Men glem skinnjak
ken med Uriah Heep-merker,
dette er ingen søndagstur med
familien. Det er visstnok sport.
INGEN HOPP

Hvorvidt gutta oppå syklene er
idrettsmenn eller avdankede
rånere med altfor hØY lønn er
åpent for diskusjon, men her
skal vi altså være en del av
motorsykkelsirkuset. Alle hum
pete skogsstier og hasardiøse
spretthopp Il la Moto Racer 2
høvles vekk - helt til vi sitter
igjen med en usedvanlig jevn
og fin asfaltbane, til forveksTEKNO GAMES

ling lik formel l -baner for fire
hj ulinger.
DKV

D u kan velge. I kke e n særlig
velformet setning, det der, men
du kan l i ke gjerne lære deg
den først som sist. For du kan
velge bortimot alt i dette spil
let, og for at jeg ikke skal kas-

te bort unødig plass på å skri
ve den nevnte setningen, for
korter jeg den DKV. Nesten
Oddekalv.
Her skal det kjøres motor
sykkel . DKV. Suzuki, Yamaha,
Ducati, Kawasaki og Honda
sti l ler racingsykler til disposi
sjon. og det er bare å lese de
tekniske spesifikasjonene og se

hva som passer deg og din stil
best. Dernest bestemmer du
om du vil ha Action eller Si·
mulel'ing. DKV. Action er finl
for de neste av oss , mens de
som har altfor mye fritid godl
kan velge det andre alternati·
vet. FOl'skj e l l e n er egentli�
bare hvor mye av kjøringen du
overlater til PCen, slik som gi·
ring, automatisk opplukking al
veltet motorsykkel og så vide·
re.
LAZERWAY

Simulering fordrer at du gjør
det meste selv, men du tren·
ger ikke velge ett av disse to
a l te rnativene. Alle deler av
s p i l l e t kan vris , vendes og
skreddersys til minste detalj.
Og for de med Lazerway-fetisj
legges det også opp til å fin·
j ustere motorsyklene. Er syk·
kelen ustabil? Øk gaffelvinke·
len! Reagerer sykkelen sent?

Minsk gaffellengden! For de av
dere med mangelfull innsikt i
motorsyklenes glamorøse ver
den og med erfaring kun ba
sert på tyvlåning av Håvards
DT 50cc og kjøring i ring i sko
legården - vi snakker ikke om
bestikk. Vi snakker om den bi
ten av sykkelen som sammen
binder forhj ulet og resten av
sykkelen.

rett kjØl før man drar opp på
bakhj ulet og setter etter lede
ren.
Men det er som regel for
sent. Den enes motorsykkel
u lykke, den andres økonomis
ke lykke, som det heter. Det
kan utvilsomt lønne seg å spil
l e litt ufint innimellom, tross
alt er spillet befriende fritt for
protester og suspenderende
instanser.

MEKKING

- Hvorfor i all verden må jeg
vite noe sånt? spør du , vantro
og mysende. Njoi, si det. Men
EA Sports har tydel igvis be
stemt at ingen skal kunne trek
ke deres motorsykkelintegritet
i tvil , og derfor lar de deg j us
tere alt mellom himmel og jord.
Girene. OKV. Antall tenner på
tannhjulene. DKV. Dekk. DKV.
Dempere. OKV. Fjæring. DKV.
Og de nevnte gaflene, altså. Du
kan selvfølgelig velge.

FLAGG DAG

- Aha, da er det bare å kutte
svingene mest mulig, tenker
d u , din sleipe unnasluntrer.
Pøh og nei og fy. Gjør du det,
er noen s traks opp med et
svart flagg som indikerer at du
er diskvalifisert. Det primære
kommunikasjonmediet i motor
sykke lverd e n e n er n e ttopp
flagg. Blått flagg betyr at du er
forbikjørt med en runde, og må
slippe forbi de som kommer
bakfra, mens gult flagg betyr
at det ligger hindringer i veien
og at måtehold og oppmerk
somhet er sterkt påkrevde fak
torer. Sjakkflagg betyr at du
er i ferd med å avslutte løpet
og godt kan ta deg en dUSj.

TESTING

For å hjelpe deg å finne ut hva
som trengs, tilbys du å prøve
kjøre på banen i forkant av lø
pet. Her kan du justere alt du
trenge r og ikke trenger, og
motorsykkelens prestasjoner
på forskjellige steder av ba
nen lagres og vises i hensi kts
messige grafer og diagrammer.
Hmmm, litt løs i fjæringen i
den s karpe vens tresvi ngen,
ja . . .
Alt dette kan vanskelig ses
på som annet enn fint, så len
ge det finnes en mulighet for å
unngå alt dette og bare sette i
gang. Actionalternativet betyr
nettopp dette. Og la det være
helt klart: Spillet er morsomt.
Å rase rundt på pene sykler på
vakre baner i store hastighe
ter er moro når det er så for
seggjort som tilfellet er her.
Du kan velge enten å kjøre
et mesterskap eller å kjøre en
kle race. Velger du mester
skap, kjører du rundt på for
skjellige baner og samler po
eng. Ligger du som nummer 1
i sammendraget, får du pole
position i det neste løpet, så
det gjelder å henge med fra
starten.
FØRSTEPERSON

Fire ka m e ravi nkler lar deg
oppleve aksjonen i forskjel lig
perspektiv - førsteperson, fast
montert på vindskjermen, over
ryggen på rytteren og ti l sl utt
et følgekamera. Alle disse bor
ger for ganske ul ike kjøreopp
levelser, særlig er førsteper-

HOLD DEG

[ , ] Vakre omgivelser. [ 2 ] Hu hei, hvor det går! [ 3 ] En titt bak
over i ny og ne kan umulig skade. [4 ] Det anbefales ikke å
forlate sykkelen. [ 5 ] Spesielt ikke i hØY hastighet. [ 6 ] Idretts
menn. [ 7 ] Syklene er pene, men litt lite varierte. [ 8 ] Husk
knebeskytterne! [ 9] Tett i hovedfeltet. Men gi på. [ , O] Bakhjuls
kjøring er publikumsfrieri. [ , , ] Gode, gamle Aaron Slight.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

sonskameraet virkni ngsfu l l t.
Det gir den herlige fartsfølel
sen vi elsker å kjenne.
HI-SPEe

Kjørerne og banene er veldig
pene å se på, men for å fråtse
i visuell konfekt er det nok på
krevet med vesentlig kraftige
re maskinvare enn hva system
kravene antyder.
En relativt skrinn database
som omhandler Superbike føl
ger med i spill pakken. Her kan
du titte på bilder av de kjekke
førerne, de skinnende syklene
og de lokale, blonde skoleta
perne som er The Girls of SBK.
I nformasjon om gjeldende re
gelverk og organisasjonen ge
nerelt fi nnes også. Egentlig
ikke særlig påkrevet, og sik
kert bare noe tull som skal dek
ke over det faktum at spillet
lider av akutt mangel på mu-

sikk. Superbike er mul igens
unntaket som bekrefter rege
len om at EA Sports stort sett
ordner bra musikk til spillene
sine - her finnes bare lifl ig
menymuzak, til alle oppegåen
de veseners store fortvilelse.
FESTLIGE VELT

Men tilbake til spillet og et av
de u bestridte høydepunktene;
kollisjonene. Det er unektelig
moro å gi lederen e n skikkelig
dytt så han hytter med neven
før han tar asfalten i 2 50 km/t
og danner et umulig h inder for
de andre rytterne, som en et
ter en forlater syklene sine på
særs ubehagelige måter. Der
etter gjelder det for de foru
lykkede fortest mulig å finne
sine respektive sykler, som ofte
er blitt s lynget noen m eter
bortover. Når syklene er loka
lisert, er det bare å få dem på

pA BANEN

Det kan utvilsomt lønne seg å
tøye regelverket litt ved mini
male svingkuttinger, men det
anbefales i'kke i lengden. For
det første er det svarte flagget
der før du aner ordet av det,
og for det andre er det et sant
helvete å kontrollere motorsyk
kelen utenom asfalten. Hastig
heten reduseres dramatisk,
men det viktigste er at de glat
te dekkene ikke er bygd for
crossing på sand, gress og
grus, så veltinger forekommer
hyppig. Og velter du er du ute
av teten for godt - noe som
kan være en god ting. Da har
du nemlig tid til å gjøre all fa
enskapen du kunne tenkt deg
å gjøre tidligere, men ikke kun
ne, i frykt for å miste verdiful
le sekunder. Du kan lære deg
å kontrollere sladdingen og
kose deg ute på det sleipe gres
set, du kan kjøre på bakhj ulet
og du kan frontkollidere med
de andre.
TULL

Om du spinner på grusen og
kommer inn på asfalten i fullt
turtall og fullt spinn, tar dekket
plutselig tak og - hurm - du
dl'ar opp på bakhjulet og kas
tes av. Slik koser gutter seg som
ikke lenger er i tet. Rart vi ikke
TEKNO GAMES

---- --- -

ser mer slikt i det virkelige liv.
Og synd at vi ikke ser mer av
dette i spillet. For man merker
at pulsen er på sitt høyeste på
de rette flatene når speedome
teret nærmer seg 300, og det
kribler litt i kroppen når man
går på tl'ynet og trekker med
seg 50 andre. Litt dumt, da, at
dette er situasjoner spillet leg
ger opp til å unngå.
SERiØST

E tter å h a kjørt, b re m set,
svingt, bremset og kjørt som
en prektig kjøreskoleelev mer
ker man at det destruktive be
hovet melder seg. D a er det
litt kjedelig at det ikke finnes
mulighet for å få utløp for det.
En lang, rett testbane ispedd
et par hopp kunne gjort livet
l itt triveligere og dempet ag
gresjonstrykket som bygger
seg opp etter timer med seri
øs kjøring. En c rossbane l i ke
så. Komplett urealistisk, jave l ,
m e n d e t må da s o m sagt kun
ne gå an å forlate det virkeli
ge l iv i noen min utter?
Det virkelige liv, ja. Spor
ten høster ikke den helt store
oppmerksomheten her hjem
me, bortsett fl'a en og annen
notis i Sportsrevyen om Mic
hael Doohan som nok en gang
har dratt hjem et eller annet
mesterskap. Likevel er det in
gen grunn til å la dette spillet
støve ned i butikkhyllene. Det
støtter spill over allslags nett,
og spilles det på en frittståen
de maskin har det likevel en
solid levetid . Alskens mester
skap og vanskel ighetsgrader
borger for at du har hendene
fulle i måneder.
GOD HELG

Apropos Sportsrevyen og RKs
sportshelger - dette spillet Iig-

ger ikke tilbake en smule for
stats kanalens helgesatsning.
En raceweekend i spillet inne
bærer to lØp, men forut for det
te går fredag og lørdag med til
testing, øvelseskjøring, oppvar
ming og kvalifisering. Det enes
te som mangler er et poker
s l ag m e k a n i ke r n e i m e l l o m
torsdag kve ld, samt bankett
med påfø lgende tur på neon
belyst strippebar søndag.
Du kan lage din egen ryt
ter, men ansiktet ditt får du
ikke. Det tilhører nemlig en av
de kjente kjørerne, og det er
egentlig litt kjedelig. For hvis
du kommer på pallen i et lØp,
s e r du en ( g a n s k e d Ø I l )
polygon-premieutdeli ng, og da
er det ikke festlig å se ut som
en bebartet, skinnkledt mek
keI'. Mulighet for skreddersøm
av utseende og indre personli
ge kval iteter burde vært en
selvfølge her. Mens vi drøm
mer; en radar til bruk under
løpet hadde også vært fint.
BEST Hlnll

Dette er det mest omfattende,
mest spektakulære og mest
forseggjorte motorsykkelspillet
til PC. Du kommer ikke nær
mere virkeligheten før du dyn
ker tastaturet i motorolje, men
det kan nesten bli litt mye rea
lisme. EA Sports har sikkert
sett på det som sin misjon å
være virkelighetstro til finger
spissene - noe de virkel ig har
lykkes med. Men for de av oss
som ikke er fanatisk opptatt
av antall tenner på tannhj ul.
hadde det gjort seg med e n l itt
mer fa rgerik versjon av motor
sykkelsporten ispedd musikk
og mulighet til å ta ut potensi
alet vi tross alt har mellom bei
na uten fare for å pådra oss
hjerteinfarkt.

PLUSS:
•
DKV.
•
FarlSfølelscn.
•
Masse realisme.
•
VanviLLIge kollisjoner.
MINUS:
•
Ingen urealisme.
•
Ingen musikk.
SYST E M K RAV :
P 1 66, 32 MB RAM.
graOkkorL.
MER INFO:
www.easportssuperblke.
com
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4x CD-ROM, 4 MB
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BLIR VI
FARTS
BØLLER
AV BIL
SPILL ?

CD1 SHAREWARE

I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON
VI begynner med et program
som forenkler en hel del funk
sjoner i Windows. Med More
Properties (morepr.zip) får du
tilgang til en rekke innstillin
ger. Det blir vel for kjedelig
om j eg skal ramse opp alle
sammen, så j eg får nøye meg
med noen s maksprøver . J o
mindre tekst i denne artikke
len, jo mer tid kan du benytte
til vesentlige saker. Half-Iife,
for eksem pel.
I tillegg til vanlige funksjo
ner som å ta bort program,
små eller store I koner og mus
Innstill inger, kan du også en
kelt endre på mer spesielle sa
ker som hvorvidt du vII ha au
tostart på C D-spilleren, om du
ønsker å endre skrivebords
bakgrunn . rense vinduet med
oversikt over sist bru kte doku
menter osv. På en enkel måte
får du tilgang til bl.a. Sysedit
og dine TCP/l P-innstillinger.
KloS X-5eIup

(xset20.zip)
er et l ignende program, og her
finner du enda flere nyttige
funksjoner. Ønsker du å fj erne
kommandoen som gjør at Sean
disk starter automatisk etter
hver feilaktige avslutning av
Windows? Det fikser X-Setup,
du behøver ikke lenger gå inn
og endre i startfIlene. Den ab
solutt livsviktige funkSjonen å
døpe om papirkurven finnes
også - hvordan kan man l eve
uten den? Endre brukernavn og
maskinnavn på et øyeblikk. På
ett og samme sted går det også
an å tømme alle temporære
mapper - tempmappen, tidlige
re dokumenter osv.
I nstal lasjonen av program
met er litt annerledes. En .inf
m laget en egen katalog uten
å spørre om dette var ok. Men
det går grei t å avinsta l lere
gjennom kontrollpanelet. ProKloS X-Setup 2.0
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grammet kan være e t b r a al
ternativ til Plus!.
E n kul sak er den enkle
måten å redige re Windows'
start- og avslutningsbilder. Er
det ikke fantastisk morsomt å
bytte ut disse, e l ler skjendig
utstyre dem med uanstendig
skribling eller andre usunne
saker? Vi har alle en l iten anar
kist i oss, tror jeg. Dessverre
slår jeg nesten aldri av PCen
min, så det er Sjelden jeg får
nyte mitt kunstverk. Men hvis
du tross alt vil ha en avslut
ningsknapp på skrivebordet, så
behøver du bare trykke på en
knapp for å få X-Setup til å
lage en batchftl som fikser den
ne smarte funksjonen. Alt det
te får du gratis, X-Setup e r
nemlig freeware.

1tI 0 ElCpIorer

rE· [J

Startup

!±J..

AutoAun
Double (lek
Drag

$ .[J Menu
rE -fU
ffi-[J
riHu

PIu$!

æ -CJ 'W1'ldoIon He/p Colors

AcqURL

Hvis Internet Explorers sys
tem med favoritter eller Net
scapes bookmarks føles Ilte
fleksible å bruke , kan du prø
ve en helt annen måte for å
holde rede på dine favoritt
adresser. AcqURL (aq.zip) er
et program som holder orden
på alle dine lenker på en me
get avansert, men likevel en
kel, måte. Det er bygget opp
med et visst antall fliker som
hver og e n er utrustet med
knapper - en for hver URL. Det
finnes massevis av lenker In
stallert allerede når du starter
programmet, blant annet hele
39 søkemaskiner. D isse kan
byttes ut etter smak.
Du behøver I kke nøye deg
med å legge Inn lenker her.
Du kan også starte vanlige pro
grammer direkte på denne må
ten . Noen finnes allerede på
plass, for eksempel Kalkulato
ren og Wordpad. Praktisk, men
grensesnittet er kanskje I kke
spesielt elegant. En registre
ring koster 25 dollar.

WHERE IS IT?

Ja, det kan man virkelig spør
re seg. Eller, where the HELL
is It? Når skrivebordet (det or
dentlige skrivebordet, altså) er
overfylt med CD-ROMer og dis
ketter og du leter etter en spe
siell fil som du har behov for.
Hvordan skal man klare å hus
ke hvor den finnes? En måte
er å skrive opp alle program
mene på lapper og legge dem I
en diger bunke. En annen måte
er det lynkjappe programmet
Wbere Is It (where2 b 1 .zip).
Sett Inn en CD-ROM og la WII
skanne igj ennom den. Deret
ter får du - lagret på harddis
ken - en oversikt over alt som
finnes på CDen. Oversikten er
lett å bente frem når du tren
ger den.
Det tar naturligvis en god
stund å gå gjennom alle CDer
og katalogisere dem , men når
denne skittjobben er unnagjort
går søkingen meget smidig. Du

kan også legge inn " V II I. . . . " "...,
rer om separate ftler,
eller en hel skive/diskett.
beitklIkk bare på men, og
Inn noen kloke ord. Hvis
skriver kommentarer,
disse opp på en liten gul
når du fører musepekeren ove
fi lnavnet. Det er Ilke lett å ar;
kivere musikk-CDer på
måten.
WlN RESCUE

Hvis Windows a l l e rede
kræsjet er det kanskje for
men om det e nnå I kke
hendt og du aner det
kan du prøve Wlo Rel'icue.
alle fall I 30 dager,
kreves det at du registrerer
som bruker. Win Reseue
nes I to versjoner, en for
(reseue64.exe) og en for
(reseue8 1 .exe) . Her kan du
backup av de Innsti llingene
for øyebl ikket har i WI
slik at du kan tilbakestIlle
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ECOKEYs

VI tar et l ignende program på
direkten. Ecokeys ( ecokeys.
zip) er et DOS-program , og
overhodet ikke så fylt av inn
sti l l i ngsm u l igheter som PC
Acme. Men hvordan skal j eg
kunne la min fattige fetter fra
landet stå utenfor og fryse og
glo inn gjennom redaksjonsvin
duene her i TEKNO GAMES?
Jeg er et godhjertet mennes
ke, og lar Ecokeys følge med.
Men hvis j eg får velge selv, så
foretrekker j eg nok PC Acme.
? i'X
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disse om noe skulle hende. En
annen funksjon leter igjennom
registeret etter unødvendige fi
ler, og renser dem vekk. Til
slutt går det også an å lage en
redningsdiskett som kan benyt
tes når virkelig alt skjærer seg
- og det gjør det jo før eller
senere.
Programmet er lett å bru
ke. og har Ikke mange svake
sider. Tenk om man kunne si
det samme om Windows! Men
i så fal l ville det jo ikke vært
noe marked for programmer
som Win Reseue heller.
PC ACME

Hvis du må dele din datakraft
med andre, kan du kanskje ten
ke deg å spionere på hva de
andre holder på med på sine
maskiner? PC Acme ( pcacme2 5.zip) er et festlig l ite pro
gram som holder rede på ALT
som foregår i PCens indre. Når
Windows starter og avsluttes
og alt som skjer derimellom .
Hvilke tl Ier som har vært åp
net, hvil ke programmer som
har vært brukt, om Internet er
startet og alt annet.

Det finnes en hel del inn
stillingsmuligheter du kan leke
deg med. For eksempel om du
vil arkivere a l l tekst som er
blitt skrevet inn og om du også
vII at musbevegelsene skal la
gres. Filtermulighet som kan
skj u le visse programmer fra å
synes i loggen, og mulighet til
å benytte timer fu n ksjon er
også blant finessene.
Alt arkiveres i to loggtller
som kan sperres med passord,
en for Windows og en for DOS.
Et brukbart og fullt fungeren
de program som du sikkert ikke
kan tenke deg å la være å prø
ve , eller? Det finnes intet ikon
som viser at programmet er
installert. Dette gjør deg kan
skje l itt paranoid, vet noen om
hva DU gjør hele dagen foran
skjermen? Sjefen, kanskje? Det
er nok derfor du aldri får lønns
tillegg! Hmmm, er PC Acme et
virus? I feil hender?
Det eneste ytre tegnet på
at programmet kjøres, får du
ved oppstarten av Windows da dukker en l iten dialogrute
opp.

WINDOWSBLINDS

Det kan være hyggelig å endre
utseendet på Windows iblant,
men valgmulighetene er ytterst
begrenset i 95/98. Hvis du in
stallerer WindowsbUnds åp
ner en rekke nye alternativer
seg. Disse lar seg endre utse
endet på systemet ditt ful lsten
dig. Du kan angi hvordan vin
duene skal være oppbygget,
hvordan menyene skal konstru
eres - og du kan modifisere
tlere andre standardelementer
i Windows. Vil du ha en Mac
look på din PC? Det går helt
greit, bortsett fra at j eg ikke
skjønner hvorfor man skal byg
ge om en Rolls Royce slik at
den l igner på en Skoda .
Det finnes nye skins å hen
te ned fra Internet, og du kan
også lage dine egne. Morsomt
og unyttig!
SAM SPADE

Sam Spade er din privatde
tektiv på nettet. Med dette pro
grammet kan du fiske opp en
hel del informasjon om perso
ner og siter på nettet. Sam
Spade er et internetverktøy
med mange integrerte funksjo
ner. Denne alt-i-ett-Iøsningen
inneholder Finger, Ping, Who
is, Traceroute og en hel haug
med andre nettverksverktøy.
Her kan du til og med for
søke å spore hvor uønsket mail
kommer fra, og dermed stille
sparnmeren mot veggen. Det
hadde han sikkert ikke regnet
med! InformaSjon fra DNS-ser
vere, se på trafikken til en viss

server og hent ned hjemmesi
der derfra. Alle funksjonene
startes fra det samme pro
grammet, men i forskje l l ige
vinduer. Du kan kjøre tlere In
formasjonssøk samtidig, hvis
du vil.
Sam Spade kommer fra
Blighty Design og er freeware
- altså helt gratis.
ENTRAY

Her har vi et Ilte program som
skriker etter oppmerksomhet.
EnTray kan man kalle for et
enfunksjonsprogram, for det
klarer bare å gjøre en eneste
ting. Men på den andre siden
utfører den j obben sin meget
bra, som en fu llkommen ek
spert. Det består egentlig bare
av et ikon i System Tray ved
siden av klokken, og i maksi
mert modus et vindu. Og bva
gjør så dette programmet? Jo,
du kan dra Ikoner fra doku
menter og programmer til det
te vinduet. Deretter får du det
te i konet i min iformat i Sys
tem Tray. Mange ganger er det
te meget praktisk, for eksem
pel om du over en lengre peri
ode jobber med et dokument.
Med et klikk på EnTray-iko
net kan du maksimere og mi
nimere vinduer på skrivebor
det. Hvis du har tlere vinduer
åpne og behøver å komme til
et ikon på skrivebordet, kan
det være praktisk på denne
måten å fikse fri sikt ti l skrive
bordet.
Programmet er shareware
og er bare drøyt 300 kb stort,
noe de tleste vel har plass til .
Ingen installasjon er nødven
dig, zip og kjør. Programmet
finnes også i NT-versjon.
sHELLGEM

Hvem kan si nei til en edel
ste i n i s ka l l e t? S h e l l G E M
(shellgem.zip) gir d e g fle re
muligheter i Windowsskallet.
Flere ting å holde rede på, sier
pess i m i sten. I n sta l l e r pro
grammet, og vips så har du
tlere alternativer når du hØY
reldikker på en enhet eller en
mappe. Hvis du drar en fil ti l
en mappe med høyre muse
knapp trykket ned, får du opp
tre alternativer: Flytte, kopler
eller lag snarvei. Dra en zip-,
arj-, rar- eller jar-fil på sam
me måte, o g du får opp to al
ternativer: A pne I - eller åpne
her.

TEKNO GAMES
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INTERNET
CARTOGRAPHER

Kartlegg den delen av Internet
du besøker med programmet
Internet Cartographer ( icart.
zip) fra I nvertix Software. IC
kombinerer avansert kunstig in
telligens med sofistikert visuell
informasjon for å gi deg mulig
heten til å håndtere internet
informasjonens tidevannsbøl
ge. Alt ifølge produsentene, jeg
hadde aldri kommet på den set
ningen av meg selv! IC kart
legger surfingen din og lager
et grafisk bilde av dine turer
på nettet. Alle siter du besø
ker arkiveres, og du kan en
kel t gå til bake til dem når du
vil. I kke nok med det, alle si
ter katalogiseres etter innhold
i over 500 kategorier. Denne
kartleggingen lages på grunn
lag av den teksten sidene inne
holder. En avansert gjetning
sier meg at dette bare funge
rer på engelskspråklige siter.
Du kan også gjøre notater om
de forskje llige sitene du besø
ker, og du kan ta utskrift av
alle oversiktene.
Hva er egentlig vitsen? Man
kan vel si det slik at dette er
en form for meget avansert
bookmarkhåndtering, som på
en grafisk og original måte pre
senterer lenkene. IC kan ar
beide på to ulike måter, aktivt
og passivt. I aktivt modus no
terer programmet alle hjem
mesider du besøker. Skifter du
til passivt gjør programmet in
genting før du trykker inn den
knappen som dukker opp i
browseren. Trykk på den, og
IC begynner å jobbe . Program
met fungerer med både Net
scape og Explorer.
Jeg tror du enten vil elske
eller hate I nternet Cartograp
her. Hvis utviklingen av IC fort
setter, ser j eg foran meg den
versjonen som kommer til å
sl ippes omkring 2005 . Nemlig
et hologram som henger i luf
ten over skjermen din. Pek med
fi ngeren på en lenke, og PCen
tar deg dit. Vel. slutt med tvil
somme fremtidsvisjoner og til
bake til nåtiden igjen . . .
DOWNLOAD ASSISTANT

Her har vi et program som vil
hjelpe deg med din evinnel ige
downloading fra nettet. Foru
ten vanlig hjelp som mange
andre D L-programmer står til
TEKNO GAMES

tjeneste med, holder Down
rede på alle
filer du har lastet ned. Meget
praktisk hvis du vil vende til
bake til den siten du benyttet
deg av. Du vil kanskje gi UR
Len til en kompis (eller til en
uvenn, dersom programmet du
hentet ned viser seg å inne
holde en lite hyggelig Word
makro ) .
Overlat problemene dine til
DA, det holder rede på filnavn,
filinformasjon, downloadkilden,
notater, dato for download,
dato for når du åpnet filen og
informasjon om hvorvidt den
er skannet for virus.
Ved installasjonen undersø
ker DA hva slags browser du
benytter og om du har instal
lert et virusprogram på disken.
Forhåpentligvis har du det, for
DA integrerer seg med din vi
russ kanner og skanner a l l e
innkommende filer. Flere ting
som programmet sysler med:
Du for melding hvis du ikke
har åpnet den filen du har hen
tet ned etter et visst antall da
ger. Du kan også stille inn pro
grammet slik at det automa
tisk fjerner filer etter et visst
anta l l dager.
- Minimumskravene er at du
har Netscape 2.0 eller Explo
rer 3.0. Naturl igvis kan du skri
ve ut lister over alle dine down
loads. Det går også an å be
nytte DA helt lokalt i PCen din.
Dra og slipp filer til DA-vi ndu
et for på en enkel måte å hol
de oversikten over disse, og for
å kunne l age huskelapper til
d e m . For e k s e m pe l : F ilen

load Assistant

xxyyzz.mat inneholder opp
skriften på mammas raspebal
ler.
NETBUS VS NETBUSTER

Snart kjenner vel de fleste PC
brukere til den trojanske hes
ten N etbus . Det e r kanskje
ikke like mange som kjenner
til botemiddelet, programmet
Netbuster (netbusterL3 1 .zip)
som beskytter deg mot Netbus
angrep_
Først litt fakta om Netbus.
Det består av en serverdel og
en klientdel. Serverdelen be
står av et lite program som
usynlig kan kjøres i gang på
en datamaskin. Deretter e r
denne maskinen åpen for an
grep fra personer som benyt
ter Netbus' klientdel . Disse fol
kene kan da fjernstyre PCer
som kjører Netbus-serveren, og
kjøre C D-spilleren ut og inn,
kontrollere mus og tangent
bord osv.
Andre ting man kan gjøre
er å sende filer til og fra ser
ver og klient pl uss en del an
net, som kan være direkte utri
velig å komme ut for. Netbus
ter kan kontrollere om Netbus
finnes på din PC, og - hvis det
er tilfe llet - fjerne det for deg.
Netbuster kan også agere Net
busserver, noe som faktisk er
svært i nteressant. Når pro
gram met er i gang og noen ved
hjelp av Netbus prøver å kople
seg inn på din PC, vil det for
denne se ut som om du har en
Netbusserver i gang. Når den
ne personen da forsøker f. eks.
å åpne C D-leseren din, kom-

mer det ikke til å hende noe
hos deg. Hvis han forsøker å
ta rede på hvem han forsøke�
å være utrivelig med, møtes
han av en melding som du selv
har valgt. Du kan se hvilken IPI
I
inntrengeren kommer fra.
Netbuster er laget av Hå·
kan Bergstrom fra Sverige'l
Hvis du l iker programmet og!
fortsetter å bruke det, tar han
gjerne imot en symbolsk sum.
2000-PROBLEM

Er du klar for tusenårsskiftet?
Har du svette mareritt om mil·
lenniumbuggen? IKke jeg, men
det kan være interessant å se
hvordan dine programmer vil
klare seg ved det viktige klok·
keslaget.
Sutton Designs lar deg gra
tis prøve på deres skanner
NET2000 Trlal Scanner Vers
lon som søker igjennom all6

dine installerte programmer.
Det tar ganske lang tid å søke
igj ennom en halvfull disk, s4
du rekker å stikke Innom kjøk·
kenet og hive Innpå en hau,
brødblingser i ventetiden.
Etter skanningen listes all6
programmer som kan være eo
potensiell Y2K-rlslko. I ngeo
problemer løses, de blir bare
løftet frem i lyset. Men den fu�
le versjonen av skanneren skal
ha muligheter til å ordne opp i
problemene.
I
Først må du imidlertid IIdq
deg gjennom en installasJon�
prosess som legger til en set
ning i config.sys. Jeg benytter
al lerede nå anledningen til
ønske godt nytt år!
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Baseball Edltlon 2000

fra Interplay.
Produsenten sier det er det
mest realistiske baseball
spillet som er laget hittil.
Prøv det selv og se hva du
synes! Krever 3Dfx-kort.

Champlonshlp Mana
ger 3 fra Eidos.

•
•

•
•

Det mest populære fotball
manager-spillet noensinne.
I denne demoen kan du
spille en halv sesong med
engelske lag.
High Heat Baseball fra
300 Company.
3D-baseballspill !
WCW Nhro fra THQ.
3D-wrestling av beste sort!
I denne demoen kan du
spille med Hogan eller
Goldberg.

•

Vlrtual Deep Sea
Flshing fra Interplay.

•

Her kan du prøve deg som
dypvannsfisker!
Vlrtual Tennis fra
I nterplay.
3D-spill som lar deg spille
en rekke tennisturneringer
rundt om i verden.

•
•
•
•
•

•

•

Australlan Cricket Captain fra Empire Interactive.

Det første cricketmanager-spillet til PC!
AFL 99 fra EA Sports.
Australsk fotball i 3D. I denne demoen kan du spille to lag:
Adelaide Crows og North Melbourne Kangaroos.
Brian Lara Cricket fra Codemasters.
Cricketspill i full 3D.
Bunghole In One fra GT I nteractive.
Minigolf med Beavis og Butthead.
Deer Hunter fra Sunstorm I nteractive.
Jaktspill. Ta en tur ut i naturen!
Deer Hunter 2 fra WizardWorks.
Etterfølger til bestselgeren, denne gangen med 3 D-grafikk.
FIFA 99 fra EA Sports.
Utrolig bra fotballspiIl.
FIFA: Road to WC '98 fra EA Sports.
Nok et utrolig bra fotballspiIl. Støtter 3Dfx gjennom Direct3D .
NFL GameDay 99 fra 989 Studios.
Amerikansk fotball i 3D. Bra grafikk og motion capture av
bevegelser.
The Golf Pro fra Empire Interactive.
Golfspill.
Hardball 6 fra Accolade.
Baseballspill i 3D.
Links LS 1 999 fra Access Software.
Nyeste utgivelse av det beste golfspillet gjennom tidene! I
denne demoen kan du spille ni hull fra Entrada i Snow
Canyon.
Madden NFL'98 Demo fra EA Sports.
Amerikansk fotball .

•
•

•

•

•

•
•

•

Microsoft Golf 99

fra Microsoft.

Mlke Stewarts' Pro
Bodyboarding fra

Pacific I nteractive.
Surf på bølgene I dette 30spillet.
NBA Action '98 fra Sega.
Basketballspill med mann
skap og lag fra NBA i USA.
NBA Live 99 fra
EA Sports.
Basketballspill med bra
grafikk og detaljer.
NFL Blitz fra Midway.
Amerikansk fotball i 3D.
NHL 99 fra EA Sports.
Ny utgivelse av hockey
spillet til EA.
X Games Pro Boarder

fra EA Sports.
3 D-snowboardspill med
Daniel Franck og Terje
H åkonsen!
Redline Racer fra
Ubi Soft.
Motorsykkelspill med bra
grafikk og spenning!
Front Page Sports:
Ski Raclng fra Sierra.

Utfor på ski. I denne demo
en kan du stå i Aspen Colo
rado. Støtte for 3D-kort.
Trophy Buck fra Sierra.
Jakt på sjefhjorten!

Tiger Woods 99 PGA
TOUR Golf fra EA.

Golfspill med bra 30grafikk og støtte for 30kort.

World League Soccer
99 fra Eidos.

3 D-fotball med Michael
Owen i spissen!
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I AV BJARTE ,<ANABOLE. STORBAATEN
Dataspill er en virkelighetsflukt,
I
I akkurat som bøker, musikk og
andre uttrykksformer kan væl'e
det. Vi rømmer fra en traurig
hverdag av inkassovarsler, vis
domstenner og sprukken kjær
lighet til et sted hvor vi kan være
i sentrum, hvor det er vi som
settel' pl'emissene og er siste
rettsinstans. Som de slitne tra
verne ! TV-serien Cheers de
forl:'!tG' ;;�::: � !emer av ulik art
til fordel for et sted where eve
Jybody knows your name, som
I det heter i den antikvariske vig
netten.
!
Nål' man sel' på hvilke personer som tradisjonelt har eid
datamaskiner og spill, kan man
med fal'e for å tråkke på noen
tær slå fast at bulende biceps
og følsomme pasni ngsføtter
neppe er blant de fremste karakteristika. Snarere tvert om,
det er gutta med colabunner for
an øya og kvisete fremtreden,
de som står sist igjen når Stef
fen og Stian velger lag, som til
bringer kveldene på gutterommet foran en monitor snarel'e
enn å perfekSjonere lay u p ,
praktisere pivotering eller begå
alley hoop med fullt overlegg.

I le det ikke da være fristende å
I

I

-

I

NTST

I

,

I

I

:

:
.

,
'
I

SOSSISER

Når disse guttene skal være
midtpunkt, konge og vinnel' på '
PCen sin i en stakket stund, vilTEKN O GAM ES

kompensere total mangel på re
ell spilletid i gymsal B med 90
minutter virtuell mannefotball
på Nou Camp? Ville det ikke
være fristende å få sine sårt I
tiltrengte minutter i rampelyset,
og fortrenge den bitre opplevel
sen det var å komme på laget
som måtte spille i bar overkropp
og dermed føle seg tvunget til å I
avduke den marmorhvite pløse
bysten i grell kontrast til Stians
solbrune, pulserende pektora- I
ler?

Nå antar jeg at en god del av
dere rØdmer i vei mens dere I
føler dere tl'uffet på spikerho
det, mens atter andre føler seg tape, og gå tilbake til tekstbe
forulempet av en frekk skri handl ingen. D e tte trykk-på
bent. For ordens skyld - dette knappen-og-spill-konseptet er
forklarer bare en del av sport , usedvanlig tiltalende; i strate
spil lenes suksess. En stor an I gispill som Alpha Centauri el
del spill ere - som meg, for all , ler Command & Conquer må
del - vet bak og frem på en du minimum sette av en etter
fotball og kan ta av seg på over middag eller tre for i det hele
kroppen uten å bryte sammen i I tatt å komme i gang. [ skriven
krampegråt. Hva har disse å de stund alt + tab'er j eg mel
hente i Nerdenes Tempel for l o m d e n n e r e po rtasj e n og
Sportslig Trøst?
I spennende belgisk førstedivisjon i FIFA 99. Har jeg skrevet
PLUG'N'PLAY
et par avsnitt, føler j eg at j eg
Enkelheten, i ordets positive I har fortjent en kort kamp. Så
forstand. Man kan når som skriver jeg litt ti l , og deretter
helst lagre dokumentet i Word er det tid for atter en påskjøn
og starte for eksempel FIFA nelse. Akkurat nå er det tett i
;99. Her kan du spille i noen toppen. Mitt Ghent kjemper en
minutter, kose deg, vinne eller intens tvekamp med Ander-

lecht om seriemesterskapet
Skulle jeg belønnet meg seh
med et oppdrag i C&C ette!
annenhvert avsnitt, ville det.ll
blitt en særs kort tekst, redaL
tøren ville bl itt sint og den
ville ikke kost dere slik den
gjør nå.
BLOT

En svale gjør imidlertid SOl
kjent ingen sommer, og det ml
l igge mel' bak sportsspillenef
markedsposisjon enn enkelM
alene. Og visst, det sosiale æ
pektet er ikke til å kimse av.
Såfremt du har et anselq
antall håndkontroller eller nell
verkskort er det relativt uover·
truffent å be inn til blot. Kla
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B I L DE �IE :
[ 1 ] FIFA 99: Et sinnssykt bra spill. LØp og kjØp. [ 2 ] Tung
tanksenter? [ 3 ] Actua Hockey: Polygonale herremenn med
susp. [4] FIFA 99: Wheee! Premie! [ 5 ] High Heat Baseball
2000: Ut med pompen. Slik ja.

nen samles rundt et 1 9" gude
hov mens guden EA Spor�
blidgjør'es med pølser og pæ
rebrus. Noen henfaller kanskje
til dyrking av mer perifere, lett
hedenske avguder, men her er
det rom for alle.
TILGJENGELIG

- Pøh, sier de pedantiske flise
spikker-kverulantene, - det el'
like sosialt og moro å spille
C&C og Half-life i nett som de
gørre sportspillene! Og det er
det helt sikkert. Men det tidli
gere nevnte tilgjengel ighetsas
pektet er hØyst tilstedeværen
de, i tillegg til at også de min
dre innvidde i dataens verden
kan sette seg ned og være med.
Alle kan plukke opp en kon
troll og gi sitt beste i virtuell
basket, hockey eller rally, men
ikke alle kan sette seg ned og
lede et imperium i ekspanSjon,
som scenarioet ofte er i spill
av type RTS. Og det er ikke
bare å forklare det heller': Ta
harvesteren og hent mineraler
eller spice og bygg kraftverk
og andre basale byggverk, og
bruk de foredlede ressursene
til å skape enheter som kan gå
i felten for å skaffe deg mel'
land, ressurser og ære. Enkelt
og greit?
KALD KRIG

Nå har j eg utelukkende snak
ket om mainstreamspill som

resten ikke bare i tittelen li
sensen gjør seg gjeldende. Pre
mier Manager Ninety Nine måt
te lage fiktive cuper og ligaer,
ettersom Mesterligaen og dess
like også er l isensbelagt. Der
med får lisenshaverne mulig
heten til å lage spill med et
realistisk skjær over seg som
konkurrentene bare kan prøve
omhandler fotball, golf, ishoc å etterligne.
key, basket og bilsport - av
G remlinsovjet kontrer for
den grunn at det er nettopp tvi let med Actua-serien som
dette som utvi kles i et hese omfatter fotbal l , tennis og is
blesende tempo som ikke står hockey, men er storebror un
tilbake for noe kaldt atomkapp i deriegen og taper med stygge
lØp. Vår tids USA kan med ; sifre . Med mindre man ser bort
trygghet sies å være Electro fra enkelte utviklere med godt
nic Arts' unde ravdeling EA grep om en bestemt kategori Sports, og Sovjetekvivalenten eksem Ivis Eidos
deres
må være et konglomerat av
m i n dre utvi k l e r e , m u l i gens
frontet av G rem lin. Begge par
ter spyr kontinuerlig ut oppda
teringer av kjente og kjære
konsepter, oftest med årstal
let det utgis i + 1 til sl utt i tit
telen.

I

Championship Manager-serie er EA Sport enerådende, kon
ge på haugen og kakse på by'n.
For øvrig spisser det seg til i
den belgiske tabelltoppen et
ter Ghen� ovenaskende hjem
metap for Oostende. Man of
the match: Gjestenes behan
skede Van Den Bussche.
HÅNDBALL, TAKK.

Her på bjerget ses det lite ba
seball og basket, men desto
mer bandy og håndball . Dere
som ser frem til l H F 99 venter
kanskje forgj eves. Dessverre
hjelper det ikke med oversta
dig håndballinteresse her
hjemme. Store, forseggjorte
spi l l krever enorme ressurser

OOSTENDE?

Det som står før årstallet er
det som skiller, og det er grun
nen til at USA slår Sovj et. EA
Sports har nemlig gravd dypt i
lommen og innhentet det mes
te av l isenser fra de respektive offisielle forbundene. Der
med kan fotbal lspillet hete
FIFA, basketspillet kan hete
NBA og så videre. Det er for-
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TEKN O GAMES

CD:Z SPORT SPESIAL

å produsere og markedsføre,
og dermed prioriteres spillene
med global (les: amerikansk)
appell. Å utvikle spillkonsep
ter som høster interesse over
alt er veien å gå om man vil ha
klingende mynt i kassa. Noe
alle vil. Derfor er det forsvin
nende få smale sportsspill på
markedet.
Men de fi nnes. Utvi kleme
Headgames står for en stor del
av herl igheten med spill som
Extreme Bul/riding, Extreme
Bowling, Extl'eme Angling, Zeb
co Pro Fishing 3D, Big Game
Hunter (storviltjakt) og så vi
dere . Om oppmerksomheten
kanskje er laber, er dette spill
som når ut til størsteparten av
verden og vi får en salig svøm
metur i variasjonens osean, et
ter år på monotoniens Mallor
ca.

te årene var det på dette om
rådet definitivt i feil retning.
Friidrett er verdensomfat
tende, og det burde ikke være
umulig å få til noe l ignende i
vår tid. Mens dataspillene har
utviklet seg, står fre mdeles
Decathlon som det definitive
høydepunktet for mange : med
sine frenetiske tastetrykk, sl it
ne håndledd og defekte tasta
tur ga det oss en genuin følel
se av moro vi ikke har sett si
den.
Tro endelig ikke at jeg er
en retrospe ktiv herremann
med melankoli i halsen og tå
rer i øyekroken som forherli
ger fortiden og de svunne opp
levelser. Via en C64-emulator
spiller jeg spillet jevnlig, og det
er bare å konstatere at det hol
der seg godt.

SOSIALE SPILL

Vi må nok bare slå oss til ro
med tanken om at det er mar
kedet som råder. Med andre
ord tar det nok noen år før
petanque, boule eller boccia
finner veien til butikkhyllene i
digital utgave. Synd.
Motorsport finnes deri mot
i rikt monn. Bare når det gj el
der sports-bilspill er det mye
å velge i. Vil du kjøre rally el
ler Formel- l ? Eller kanskje In
dycar eller Nascar? Mul ighe
tene er enorme , og du kan også
velge å boltre deg på to hjul,
enten i crossvarianten eller
tempovarianten med jevn as
falt og massevis av tilskuere.
Jeg synes i m idlertid i kke at
motorsport er idrett, så punk
tum .

En av tidenes største schlage
re var Decathlon ( populært
kalt tikamp) på den famøse
Com modore 6 4 . Opptil fi re
spillere konkurrerte mot hver
andre på samme maskin. Si
den har ingen klart å gj enska
pe friidrett på data bedre enn
hva som ble gjort der. Det so
siale i dette spillet og de sene
re SummerlWinterlWorld Ga
rnes har forblitt uovertruffent.
Det er noe såre enkelt og greit
over disse spillene der man
kunne spille mange sammen på
samme maskin uten snev av
modemer eller lokale nettverk.
I dag er ofte hiscore-listene
eneste mulighet for sammen
ligning av spillprestasjoner, så
hvor vi enn har skrittet de sis-

TEKNO GAMES

TRE KULER

B I LDE lIE :
[ 6 ] FIFA 99: Russlandgutt hei, russlandgutt hei, russlandguU
heiheihei. [7] High Heat Baseball 2000: Basebal/ er under
vurdert i Skandinavia. Slutt med det. [ 8 ] LiJlks LS 99: El
gammel mann og kølla hans. [Fnis.] [ 9 ] Madden NFL 99: Blad
men can jump. [ 1 O] Kreativ midtbanemotor?

USA

Av de mest amerikanske sport
ene finner vi også baseball og
amerikansk fotbal l . Dette er
idretter som ikke har noen
særlig tilhengerskare her oppe
i nord, men som l ike ful l t er
festlige , og absolutt noe man
burde ta en titt på. Selv om
man ikke kan reglene er det
ikke noe problem å lære seg
dem, og plutselig har en helt
ny verden åpnet seg for deg.
Nå kan også du sitte sent oppe
og høre Jan Steneruds umis
kjennelige Texas-kommentarer
og Superbowl-ekspertise. Go
Broncos!
Og go Lokeren! H. Vanhae
zebrouche gjorde en god kamp,
men kunne i kke forhindre nok
en G hent-seier. 5-0.

BLENDA

Golf er en populær sport ro
velbeslåtte utøvere, men data
en gjør det mul ig også for lul
fattige hjelpepleiere å havne p
den grønne green . Dette e
også spillsjangeren Microsa
tradisjonelt har hatt best gre
om, i hard kamp med Linl
LS-serien som foreløpig sillt
med det lengste strået. MicJt
soft - som jo er tilnær'met elll
rådende på mange andre on
råder - har hatt prob lem!
med å etablere seg i spillmar
kedet. 1 tillegg til golfspillelI!
har Microsoft lagt særlig vel
på flysimulatorer. Med veksler
de hell, kan man trygt si. 1 ti
legg kommer de med en b
med ujevne mellomrom: senfl
Age of Empires. Selv om �

var morsomt. var det ikke sport
- så nok om det.
FULL KONTROLL

Det la ngt vesentl igste med
sportspillene er kontro l l e n .
Klarer man å kom binere kom
pleks dybde med i ntuitiv en
kelhet? på den ene siden skal
spillet la deg gjøre alt det du
kan gjøre i virkeligheten. men
på den a ndre siden skal alt
være enkelt og greit å utføre.
Tross alt sitter majoriteten av
spillerne uten andre kontrol
len heter enn tastatur og mus.
og det skal ikke mye til før vi
sitter igjen med forstuede lang
fingre og pekefingerprolaps.
Spillet skal helst etterape
dets virkelige alter ego. de en
kle bevegelsene bør være lette
å utføre mens c-momentene
godt kan ta lenger tid å lære
seg og samtidig ha en større
feilprosent. I det tidligere nevn
te Decatl1lon for C64 var ti
kampens tre kastøvelser: spyd.
kule og diskos: i prinsippet helt
identiske. Man bevegde j OY
sticken frem og til bake så fort
som mulig. og idet man nådde
l i njen trykket man på knappen
for å effektuere kastet. I prin
sippet fa ntes bare fire forskjel
lige elementer: Hurtig bevegel
se av joysticken . jevn. taktvis
bevegelse av joysticken . hur
tigtrykking og presisjonstryk
king. Det siste elementet inne
bar å trykke på knappen i ek
sakt riktig øyebl ikk: som i skj
skytingen i Winter Games. I til
legg kom enkelte andre beve
gelser. som for eksempel å be
vege joysticken i sirkler.
lV-BILDER

Men hvor går vi nu? Noe synes
temmelig klart mens vi må set
te vår lit til at tiden vil vise oss
det som for oss fortoner seg
som dunkelt. vagt og uvisst. De

fleste større sportsspillene sat
ser på en dekning av idretten
med TV som mal. slik at f.eks.
e n basket-o hockey- eller fot
ballkamp vil se ut som TV
sendinger. Før kampene begyn
n er. er det van l ig med en pre
sentasjon av lagene. nasjonal
sanger og kamerasveip over
spillere som tøyer ut. varmer
opp eller ønsker hverandre lyk
ke til. Slike TV-elementer vil vi
nok se i e nda større grad. Re
priser av offside med dertil eg
n ede kameraer. repriser av
spesielle tekniske detalj er. ka
merasveip over engasj erte til
skuermasser: Vi får nok mer
av dette.
G ra fisk var det et stort
sprang å gå over til polygon
aie utøvere. og med tiden har
disse utviklet seg når det gjel
der realisme og naturtro opp
treden . I m idlertid er det store
rom for forbedringer. Nå har
vi som regel bare et begrenset
antall utseender vi kan sette
på utøverne. men i de siste
b asketsp illene i n nehar hver
spiller sitt reelle ansikt. Ikke
bare det: Spilleren skjærer
også grimaser og behersker et
utvalg ansiktsuttrykk. Slik vil
det utvilsomt gå: G radvis og
med små skritt nærmer vi oss
den totale opplevelsen hvor det
kan bli vanskelig å skille fik
sjon fra virkelighet.
Men atter e n gang, det er
kontrollen som skiller kreti og
pleti fra klinten og hveten . I kke
umulig at også idrettspillene
tilgodeses med skreddersydde
kontroller: et fenomen h itti l
forbeholdt bilspi l l og flysi mu
latorer. Hva med å koble en
gigantisk tredemølle til joy
stickporten? Eller en punching
bal l, en racket, en fotball full
av sensorer? Golfsimulatorer
og e lektriske sjakkspill der de
reelle spillbevegelsene utføres,

fin nes a l l erede. Tredemølle
joysticken ville samtidig over
flØdiggjøre SATS-sentre over
hele landet. Ring patentkonto
ret, noen!
BILAG

Tendensen til vedlegg er nok
også i r i v e n d e u tv i k l i n g .
X-Games Pro Boarder bød på
ekstra videosekvenser av pud
dersyke gutter og jenter i fri
dressur, mens Premier Mana
ger Ninety Nine i n neholder en
omfattende database med bil
der, illustrasjoner og a nekdo
ter omhandlende spillere og lag
i e ngelsk fotball. Slike ekstra-
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MOTION CAPTURE
Et

b e g r e p det

stadig refereres

til er motion cap

ture. Uten vide

re forklaring for
langes det at du
umiddelbart skal
forstå hva dette
innebærer, men
for de av dere
som har latt dere
forbigå av h u s;
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les videre.
Motion Capture·teknologi er hyppigst

i bruk i utviklingen av sportsspill , men

også andre spill nyttiggjør seg denne
teknikken - særl i g spill der mennesker i
bevegelse spiller en sentral rolle. Kort
sagt går det ut på at et menneske, et dyr
eller en maski n iføres ulike typer senso
rer som overfører bevegelsesdata til en
datamaskin . Det finnes varianter av mot
ion capture: optisk, mekanisk og elek
tromagnetisk. men prinsippet er det sam

me. I praksi s vil det si at noen må ta på

seg en teit trikot og etterape alle beve
gelsene som trengs i et spill av den a k
tuelle typen for at bevegelsene i spillet

elementer skaper en goodwi ll
overfor produsenten man ikke
skal kimse av. Imidlertid er det
å håpe at vedleggene forbl ir å
være nettopp det, og ikke blir
plasskrevende gjøkunger som
tærer på det primære: Spille
ne.
ONLINE

I kjølvannet av alle de opphy
pede o n l i n e s p i l l e n e er det
dessuten nærliggende å spØr
re: Hvor er onJine-sportsspiJ
lene? Når man titter på alle
ressu rsene som er blitt sprøy
tet inn i tåpelige fps-prosjekter.
er det unektelig litt snodig at
det ikke fin nes noe lignende
sportsspill. Hva med et multi
playerspill der 1 1 personer
gikk sammen om å spille fot
ball, og hver enkelt styrte en
spiller i førstepersonsperspek
tiv? Før kampen begynte, vi lle
alle rope fritt for å være Oleg
Salenko! Jeg er Phil Babb! og
så videre.
-

NAMNAM

Så dere b r a twu rst-fa rgede
gym-imbesiller med fiskeboller
i armene og gele i knærne dere
har mye å velge mellom. Mat
sjargongen antyder noe sånt
som at j eg er sulten, så iste
denfor å avsl utte denne repor
tasjen med et fiffig poeng som
får deg til å gape, tror jeg at
jeg fi nner meg noe å spise.

skal vi rke natu rtro.
Det er selvfø lgelig en fin PR·jippo å

ha kjente personer inni trikoten. I Aetua

Soccer 3 var bl . a. Alan Shearer delan·

svarlig for bevegelsene. Alan ble så le·
des den som måtte løpe, vende, finte og
skyte på alle tenke li ge og utenkelige må·
ter slik at programmererne skulle få de
dataene de trengte. Keeperhanskene
slapp han nok imidlertid å ikle seg, da
det er vanlig å la en halvveis avdanket
keeper - Chris Woods, for eksempel besørge disse.

TEKNO GAMES

Mer MP3 kommer nok, så
småningom. VI må bare all'
ne de riktige godbitelIe til
dere! Og allerede I NESTE
nlln"IIer får dll ekstra-CDell
dll drømmer om: CD2 I TEK·
NO GAMES nr. 5/99 bill' fli"
l'V nettopp advcntllresplll.
Gled dcg!

3DFX

Kan dere ikke lage en CD med
bare 3dfx-spill?
joh-kv@online. no

Det kommel' stadig fJel'e
spJ/l med 3dfx-støtte, og det
vII dll nok merke på CDene
våre fremover. Mell vi må
også t ellkr på de leserne
som Ikke IIar 3dfx-kort, så
del blir nok fortsa t t spill
med og lItelI 3dfx-støtte på
CDene.

INTERNET EXPLORER 5.0

Kommer dere ti l å legge den
norske versjonen av Internet
Explorer 5.0 på CDen deres i
neste nummer?

TEKNO GAMES
(THE BEST)

Atle

Gl'lIIInell Ul at vi Ikkc har
taU med betaversJonl'II til lE
Cl' at det kan vrel'e IiLt trø·
blete å installere - og å al"
illstallerc. I tillegg el' beta·
vers/oller fra Microsoft one
IiLt lista bile, dessverre.

Jeg er veldig Fornøyd med TEK
NO GAM ES. Jeg li ker det nye
opplegget deres med 2 CDer,
og jeg synes bladet fortsatt er
veldig billig.
På hjemmesiden m i n på
h tt p ://m e m bers . xo o m . c o m/
Kiande/lndex.html har j eg e n

del gøye saker. Jeg an befaler
alle som programmerer eller
er generelt datain teresserte til
å kikke innom på denne siden!

Kim Roar Andersen
kiande @online.no

DX-BALL 2

Jeg har en far som er blitt helt
hekta på DX-Ball 2 . Jeg vil
gjerne kjøpe dette spillet til
ham, så jeg lurer på hvor j eg
får fatt i det i Norge. Jeg har
leita og leita på nettet, men
fant det ikke. Skuffelsen var
på høyde med Empire State
Building! Så derfor henvender
j eg meg til dere, som er det
desidert beste databladet i ver
den (det er fordi dere har nes
ten BARE SPILL ! ! ) : I-Ivor kan
jeg få tak i Dx-Ball 2?!?
Hilsen Thomas Nilsen

DX-Ball 2 klm bestilles via
Intel'l1et, på http://J>>>>v.Jong
boJt'dJgJtalarts. com/dxbalJ2.
html og http://J""v. longboJt'
dJgJtalarts. com/pllrchasJng.
html.

EYECANDY

I-Iallo, jeg må bare skryte av
bladet deres, det er ganske
bra.
TEKNO GAMES

KUL BROWSER

ER Lara Groft sexy, eller el' hun IKKE sexy? Her er i alle fall
damen i full sving på en datamesse i London. . .
Men i e n gammel utgave
(fra 96, tror j eg) fulgte det med
noe som h ette EyeCandy på
C D- ROMen. Dette var utrolig
kult, jeg så på skjermen først
og deretter på veggen, med det
resultat av at veggen vrengte
seg.
Jeg tror dere har hatt det
te med i et par blad. Men dess
verre finner jeg ikke tak i det
lenger, j eg har prøvd å søke
litt på nettet, forgjeves. I-Ivis
dere e nten vet en link eller
kanskje har programmet med
de tøffe a nimasjonene kunne
dere kanskje svart på denne
mailen??

GRAniS

G rattis med et « nytt» knall bra
PC-blad. Det e neste j eg sav
ner er mer M P3, og så synes
jeg at dere snart kunne ta med
en CD FULL av adventure-spill.
Hilsen Håkon Devold
Haakon_d@hotmail. com

Jeg digger bladet deres. det er
råkult. Men hvor er det bl itt av
det vanlige TEKNO??? Alt jeg
fi nner nå for tiden er TEKNO
GAMES! Je g vil også si at del
fin nes en RA KUL net browser'
Den el' 1 000000 ganger ras·
kere enn andre browsere fordi
den går på et eget nett uten
grafikk, men hvor man finner
masse progl'3 mvare. Program·
met fi n n e s på htt p ://www.
hotlinesw.com .

Tor Morten S. A.
torma @Bigfoot.com

VI hal' dessverre i" gen lin
ker til den demoen dll nrv
neI', men vi kan glede deg
med a t det med lI/eme mel
lomrom blir mer Eyecandy
her i 1'EKNO GM/ES. I delte
","nmer, blaIIt allllCt - i
FREEMIND - k a t alogen p å
CD I .

It I. nlee and � hW'e In Co i l (ONIla

En annerledes nettbl'Owser med bl.a. gode chat-muligheter.

Du kan chatte med alle som
er inne på samme side som
deg og du finner masser av
spill ! Prøv det!
Hilsen
Bjørn Andre Bredesen

Dct «yallllgc» TEKNO ? DEl'·
- TE c,' dct yallllgc 'fEKNO, Yl
hm' ba,'c plllet oss 0IJP. og
IIå kallc,' 1'1 oss altså 11�'KNO
GAMt:S. IIvcm yct, kllllSkJll
ko",,,,c,' 1'1 IIIcd Udlm IIwd
hclt alld,'c IIaYII også ? Sa·
kCIJ Cl' .'It 1'1 alltid II/yel' oss
på dCII bølgrll smil c,' IIcl·
tcst - og for øJ,'bllkkd c,'
det, spill & 1II 0ro! OK?

LARA CROFT 1

Hva er Lara Croft hvis hun ikke
er spillverdens digita le sex
bombe .. ? Slutt å høre på små
drittunger fra barnehagen! Det
neste blir vel at dere skal ha
Teletubbies på førstesiden og
anmeldre Sesam Stasjon på
spillsidene. Skjerpings!
Erik Hetland Tvedt
l'clct"bbles Ill; fOl's/dcII ?
AJII" ,III,. . . (1" " ga d" oss CII
Ide! ;.)

LARA CROFT 2

Jeg har fu nnet ut hva som er
så sexy med Lara Croft. Hvis
du har Tomb Raider 2, så gå
inn på h U p ://ho m e . s o l . ll o
- c h I r i s r e Il / 1 0 2 4 · 7 6 8 /
tombrader.htm og finn ut hva!
Hilsen Fredrik Svines,
Sandefjord

""'""""'. . . ""R dl'lIIl t' dallla
så sc,ry? III fl;" 1 .'1 ll" UU . . .

ONLINE GAMERS

Jeg synes dere tar for lite
hensyn til ONLINE gamers.
Hva med å skrive om de for
skjell ige Quake-compoene
som finnes, eller hva med å
lage en reportasje om de
forskjellige multiplayerste
dene - Kali, Mplayer, Ten,
Heat, b.net gamespy, Wchat
etc . ? Dette er STORE spill
miljøer" som mange ikke vet
om!
Tore

ØlJsket ('I' IIoterL, og bragl
I'idcl'r III IIcll fl'cakcllc I
I'cdaksjollclI.

ROLLERCOASTER
TYCOON

Jeg var en av ma nge som kjØp-

te TEKNO GAMES 3/99, og be
nytter sjansen ti l å fortelle dere
at dere er Norges absolutt bes
te datablad, i hvert fal l for spi ll
interesserte. Det eneste som
jeg savner, er litt stoff om mas
kinvare, el lers er alt meget bra .
Over til det jeg egentlig
sku l le spØr're om: Da jeg kom
hjem fra butikken, satte jeg
meg ned i godstolen på ['om
met mitt, reiv opp omslaget
rundt bladet, og begynte å lese.
Etter ca. fem minutter, fant jeg
ut at j eg vi lle gå rett på selve
demoene i stedet. Jeg bladde
meg ned gjennom CD-menye
ne, og installerte en god del
spil l med en gang. Et av disse
var demoen til Rollercoaster
Tycoon, og tilfeldigvis var det
denne demoen jeg kjørte først.
Det var ikke vanskel ig å se at
dette var et spi l l i god gam
m e l dags C h ris S awye r-sti l .
Grafi kken så helt OK ut på tit
te lskj ermen. Etter at jeg had
de bygget en enkel karusel l ,
begynte j eg å lage e n berg-og
dal-bane. W OW ! ! D e tte var
OVER min forventning. Her sto
jeg fritt til å l age en bane, helt
sånn som jeg ville. Med kren
ging i svingene, oppover'- og
nedoverbakker , sving i ned
overbakker - ja, det meste som
fysisk er mulig med en berg
og-dal-bane. At det går an å
bli så hekta på en demo, vis
ste jeg ikke. Nå klarer j eg ikke
å stoppe å spil le det! Selv om

RoJ/ercoaster Tycoon er en fantastisk kul opplevelse - lag dine
egne berg-og-dal-baner!
jeg blir avbrutt etter 1 0- 1 5 mi
nutter" er det vanvittig bra! ! !
Spør'smålet j eg har til dere, er
om dere vet når spil let gis ut i
Norge?? Jeg bare MÅ kjøpe det
nå, etter MAN G E timers spil
l i ng av demoen. Håper dere
kan gi meg et svar snart. Ven
tingen på spillet har a l lerede
begynt å gi meg abstinenser.
Hilsen Øyvind B
oabratne @ online. no

S,Jlllel skal væl'(� / blltlkkcllc
"ål' dll Il�SCI' dcttc!

SNOWBOARD-DEMO

Hei jeg har akkurat kjØpt TEK
NO GAM ES. Fy faen, så bra!
Svært kul snowboarddemo med

Daniel Franck og Ter'je Håkon
sen. Når kommer dette spillet
ut, og hva koster det?
Geir

[,Øp 1/1 bul/kkl'''. dcl Ila" n,.,'t
/ Imlld('lc" ICll('('IIgc .,I/," '(l ·
dc (drl, ko", O"" " (lll' da Yl
1}I'('Scllt,CI't c det I blc'Ul(lt) .
p,./sm,r på spill c,' IIIt I'llll ·
sk('lIg å oppgi. fOl' dcl 1'" t il·
dels stOl'(' ya,./as/OIIl'" fn,
bIItikk til buUkk. S/ckk l,,,,·
0111 /lc,'c fOl'I't'tlllllgr,' 1,,, ls (Ill
I,m' IIwllgllet fOl' dt'I, d" KAN
spm'c Illallgl' k,'ollc,' på l;
l'æ ,'c p,./sb(w /ssI, (og SOlli
k,,"de,. bø,. y/ jo sIØI,tr dc
buUkkcllc SOIl1 selgc,. billig)!
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Det går dårlig for Sier
ra . Faktisk så dårlig at
de har måttet legge
ned fire utvi kli ngsstu
dioer og foreta store
omlegginger i driften .
Tea m et b a k

Football Pro 9 9

s o m b l e l a n s e rt i j a n u a r t i l

me nte at å rsaken til d e n dår
l i g e m ottakelsen v a r at FP99
b l e s l u p pet fo r t i d l i g , og had
de a l l e rede begynt å produ
s e re patc h e r fo r å o m gjøre
s pi l l et t i l det p r o d u ktet publi
k u m h a d d e ventet på. Samti
d i g h a r m a n o g s å utv i k l et

Football Pro 2000.

Men det vi

ser seg a ltså at utbedri ngen

s l a kt b l a nt p u b l i k u m , e r ett a v

krever for mye ress u rser, og

st u d i oe n e s o m l e g g e s n e d .

s e r i e n e r n e d l agt. Synd for

Footba l l Pro-se r i e n , s o m h a r

oss som l i ke r a m e r i ka n s k fot

vært ve l d i g p o p u l æ r i USA,

b a l l , m e n som i kke h a r lyst til

b o m m et f u l l st e n d i g på d et

å k n ekke nesa på b a n e n .

r a r e H-fo r m e d e m å l et m a n

D e s o m a l l e re d e h a r

b r u k e r i a m e r i ka n s k fotba l l d a

kjØpt Foot b a l l P r o 9 9 , kan sen·

S i e r ra utga 99-versj o n e n i be

de det t i l b a ke t i l S i e rra, og få

g y n n e l s e n av å ret. Fylt t i l ran

s i n e utg ifter refu n d e rt. Mer

d e n med fe i l og bugs b l e S i e r

i nfo, og et fo r k l a re n d e brev

ra nødt t i l å trekke s p i l let t i l 

fra S i e rras toppsjef, fi n n e r du

b a ke f r a m a rkedet i e t forsøk

på http://www. sierra.com/
sierrasports/team/fb99/.

på å roe g e mytte n e . S i e rra

-------- --------- --- --- ----- - - - ---
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Hotte ringelyder

Siemens

reklamerer

med når de lanserer sin nye

mobiltelefon C25. Telefonen veier bare
130 gram, har 100 timers standby

og

fem timers taletid. Fem av ringelyde
ne er mixet av Londons hotteste DJer,

ifølge markedsførerne. Skulle ikke dis
se lydene være heftige nok, kan du
også lage ditt egenkomponerte ringe
signal. Telefonen er klargjort for frem
tidige nettjenester, og koster kr. 1.500.
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�HØ? ER DET IKKE WENDYS
GLASSTAK SOM HAR
KOMMET HIT INN?

""'DA VENTER JEG
BARE Til DU
BLIR FOR
ELDET!
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'MEN JEG SKAL VEL opp
pA MITT KOMpETANSE
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PS! PS! PS! PS! PS! PS! PS! PS! PS!

Spesial m us
for PC-sp i l l

ER DU GAAL?

I gamle dager val' «gal» et
skjellsord, eller kanskje sna
rere et ikkeord. «De gale»
fantes jo, men de syntes
ikke. De SKULLE i alle fall
ikke synes. I dag el' det litt
hype å være gal, og stadig
flere av oss lurer på om det
kanskje el' «de gale» som el'
«de normale», for det virker
jo ofte som om det bare er
«de gale» som er i stand til
å tenke sjØl der alle andre
går i takt.
På h t tp ://www. dsgf.
com! kan du melde deg inn
i De Selverklærte Gales For
bund - som har som mål å
fremme de små gale ting til
synelatende normale men
nesker vil gjøre, men ikke
tør gjøre da de er redd for å
bli sett rart på av andre,
*såfremt * dette ikke er til
skade for personen(e) det
gjelder og/eller bryter med
forbundets eller norske lo
ver. Websidene til forbun
det skal gradvis fylles med
medlemmenes kreative inn
fall, så dette kan jo bli spen
nende.
Men ikke for oss norma
le så klart. Vi holder oss til
Nettavisen.

Logitech lanserer nå WingMan
Gaming Mouse, som skal være
den første m usen som er ut
formet for å gi ekstraordinær
ytelse under PC-spill ing. Kom
m u n i kasjonen mellom data
maskinen og musen skjer i me
get hØY hastighet, noe som be
tyr at datamaskinen får tette
re og raskere informasjon om
musens posisjon og knappe
trykkinger.
N å r W i n g M a n t i l s l u tt e s
USB-porten, formidler musen
informasjon 1 20 ganger i se
kundet. Hvis man benytter et
PS/2-adapter, kan spilleren takket være p rogramvaren
MouseWare - velge en avrap
porteringstakt opp til 200 gan
ger i sekundet, noe som ifølge
reklamen skal være opp til fem
ganger hurtigere enn med van
lig PS/2- eller seriell port. Re
sultatet skal være en umiddel
bar respons i spillet, sånn at
man kan agere raskere og med
større presisjon.
COOLE BIKKJER
AV J1'N HULt)}

R I VA TNT2
lanseres nå

I disse dager lanseres RIVA
TNT 2-chipen fra Nvidia. Den
ne kommer til å konkurrere
med Voodoo 3 i 3 D-kortmar
kedet. Den ferskeste versjonen
av TNT-chipen er utstyrt med
støtte for 32 MB RAM og høye
re klokkefrekvens. Mens RIVA
TNT kjørte med en hastighet
på 90 MHz, kommer TNT 2 til
å rase avgårde i 1 2 5, 1 50 el
ler enda flere MHz. Den lille
silikonbiten støtter oppløsnin
ger så høye som 2048 x 1 536
ved 85 Hz og digital oppkop
ling til flate skjermer.
TNT 2 kommer til å bli et
av de første chipsettene med
støtte for Intels AG P 4X-stan
dard, selv om PCer med slik
teknologi ikke blir tilgjengeli
ge før til høsten. Denne stan
darden gjør det mulig å over
føre data dobbelt så hurtig mel
lom hovedminnet og grafikkor
tet. I følge Nvidia kommer kort
basert på TNT 2 til å være til
gj engelige fra en rekke for
handlere, inkludert D iamond,
for en rimelig penge.
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CD-ROMer og på det du leser her I bladet
skjer på eget ansvar. TEKNO GAMES kan
dessverre Ikke bistå med splilasslstanse
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Problemer med CDen?
Send en mali til support@tzsoft.no.
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Cauou

BJ
person lig

S k river og
·

skan ner for alle formål

Arets produkt i klassen for personlig verktøy!
Canon BjC-4400 egner seg til bruk både på kontoret og

Som begrunnelse skriver Kapital Data bl.a . :

hjemme, fordi den både kan skrive ut på mange typer

funksjonell og rimelig er stikkord for denne vinneren i

materiell med den kvalitet du har behov for, og fordi den

klassen for personlige verktøy. Med en skriver, som også

kan skanne. Fordi den i 1 998 ble foretrukket som skriver i

fungerer som en skanner, har Canon skapt et verktøy

de fleste større leveranser av hj emmePC-er, og med de muligheter som
ligger i denne skriveren, ble den kåret
til "Årets produkt 1 999" i klassen for
Personlig Verktøy av Kapital Data.

som

S K A P T AV C A N O N
FOR

Å

G I

DEG

F L E R E M U L I G H ETER

« Praktisk,

dekker viktige behov for de

fleste hjemmekontor. Med produktet
BjC-4400 tror vi Canon blir en vinner
når bedriftene skal velge skriver til
ansattes hj emme-PC avtaler. »

I m portør: Canon N o rg e as, PB 3 3 H o l m lia, 1 20 1 OSLO. Tlf . : 22 62 92 00. Faks : 22 62 92 0 1 . E-post: http: //www. canon.no
-
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