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TEGNERMED 
Når Team17s suksess-serie Worms inntar PlayStation- og Dream
east-konsollene senere i år - med tittelen Worms Armageddon - er 
det 26 år gamle Jan Roger Ruud fra Nannestad som har skapt all 
grafikken. 

I AV INGE MATLAND 

- Jeg har alltid, siden jeg var 
skolegutt, tegnet og vært opp
tatt av dataspi l l .  Det eneste j eg 
gjorde på skolen var vel å teg
ne.  En klassekamerat sa en 
gang til meg at hvis det ikke 
var fordi jeg kunne tegne, had
de jeg vært helt ubrukelig, for
tel ler Jan til TEKNO GAM ES. 

Jan Ruud har drevet med 
data siden Spectrum 48-tiden. 

- Det falt helt naturlig for 
meg å bruke Spectrum-maski
nen til å lage grafikk med, men 
da Amiga 500 så dagens lys 
gikk jeg kjapt over til den. Ami
ga gjorde verden bare enda be
dre ! Jeg tegnet 
grafikk til diverse 
demoer, og via The 
Gathering kom 
j eg i kontakt 
med mange 
andre 
scenefolk. 

EnERTRAKTET 
Flere ungdommer i demom il
jøet har oppdaget at de er at
traktive for databransj en.  Spe
sielt spil lselskaper er kjent for 
å sende sine talentspeidere 
rundt omkring på dataparties i 
sin stadige j akt etter nye med
arbeidere. 

- Joda, jeg - og flere av 
programmererkompisene mine 
- hal' fått jObbtilbud fra for
skjell ige selskaper innen data
spi l lbransjen .  Spesielt på The 
Gathering opplevde vi at disse 
firmaene var interessert i det 
vi holdt på med. 

For tre år siden flyttet Jan 
til England for å ta universi
tetsutdannelse innen design og 
animasjon. 

- Utlandet er verdens stør
ste land, vet du ,  forteller Jan.  
Men skoleoppholdet var ingen 
dans på roser. - Nei, j eg kun
ne fortelle en l aaaang historie 
om de utrolig labre forholdene 
på skolen, som var mer eller 
mi ndre en falleferdig rønne. I 
trappeoppgangene var det  
hengt opp «ASBEST ADVAR
SEL,,-skilt, men ingenting ble 
gjort for å fjerne asbesten. Det 
var ikke maling på veggene og 
vinduene hadde aldri vært vas
ket så lenge huset hadde stått 
der . . .  

I fjor dro J a n  igjen ti l  The 
Gathering på Hamar, og der 
kom han i kontakt med Martyn 
Brown, som er kreativ leder i 
Tea m 1 7. 

- Han tilbød meg jobb på 
stedet. Gjennom hele somme
ren jobbet j eg som freelancer 
med grafikk til PC-versjonen av 
Worms Armageddon. Da sko-

len startet igj en i fjor høst, 
besluttet j eg meg for å tak

ke ja til jobbtilbudet, og si
den har det vært Worms 
Armageddon på heltid 

for meg. J eg laget nesten all 
«one-playel' mission»-grafikken 
til Worms Armageddon på PC
utgaven som er i butikkene nå. 

De høye herrer i Teamn 
likte det de så, og Jan fikk be
skjed om at de ville at han skul
le gjøre mer. Han fikk oppdra
get med å lage all grafikken til 
PlayStation- og Dreamcast-ver
sjonen, som etter planen skal 
komme på markedet ut på høs
ten en gang. 

DEMOMILJØET 
- Selv om jeg bor i England -
Team 1 7  holder hus i Ossett i 
West Yorkshire - så må jeg til 

orge og The Gathering hvert 
år for å møte gamlegutta i mil
jøet. Problemet er bare at det 
hvert år blir færre og færre av 
de gamle kjenningene på or
ges støl'ste demoparty. Samti-



dig med at bransjen skriker et
ter flere program merere og 
grafikere, så bl ir  rekrutterin
gen m indre og mindre.  Før 
måtte man l iksom drive med 
noe for å bli fl ink nok til å bl i  
med i en god demogruppe. El
lers var man en lamer. I dag 
har jeg inntrykk av at de Fleste 
i dette mil jøet bare sitter med 
CD-brenner'n sin og leecher på 
nettet. Man trenger ikke å lage 
musikk lenger, for man kan j o  
bare hente ned MP3. Man tren
ger ikke lage demoer 
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«actual real ity» er litt røtin for 
tiden. Snublet til jobben ved 
fem-tiden i ettermiddag, men 
da hadde jeg jobbet hele nat
ten før. J eg stakk hjem i åtte
ni-tiden, da vaskedamen kom .  

- Kan du si litt o m  hvordan 
du tegner? Tegner du rett på 
PC. eller kladder du først på 
papir? 

- Begge deler. Som regel 
kladder jeg masse på papir. Så 
scanner j eg tegningene og leg
ger dem i ba 

jeg vel tegnet rundt 1 00 teg
ninger ti l  de 
genererte landskapene og 25 
kjempestore bakgrunner. Men 
det skal mye mer til før det er 
ferdig. Mesteparten av grafik
ken skal tegnes helt nytt til 

�1;����:!�:��!f-ieJ���:r��������;�' Pl ayStation- og D rea mcast-
versjonene. Det blir mer og be-
dre grafikk på disse konsolle-

ne enn det man finner på PC
versjonen. 

- Hvordan fungerer ar
beidsfordelingen i Team I7? 

- Spi l ldes ignerne setter 
først i gang med å lage et spill
konsept ut fra en bestemt ide. 
Produsentene sørger for at alle 
vi som skal jobbe med spillet 
snakker samme språk og for
står hva som skal gjøres. Pro
sjektlederen passer på at det 
som skal gjøres virkelig blir 
gjort. Og så har vi oss kara i 
produksjonen, da. Vi gjør det 
som skal gjøres! Vi har ikke 
noe særlig hierarki her på hu
set. Alle er stort sett l ike en
gasjerte, og vi tar møter og 
diskuterer alt, ved den minste 
anledning. Så vi er vel alle med 
og former prosjektene. Når det 
kommer til lyd og musikk så 
har vi jo Bjørn Lynne, kjent 
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medarbeider i TEKN O GAMES 
og fast mus ikkmaker her i 
Team 1 7 .  H a n  j obber veldig 
selvstendig. Ti l  Worms Arma
geddon har han samplet lyder 
ved å slippe ting nedi dassen 
og sånt. Han ordner alt det der 
med lyd. Fra sampler til mu
sikk. Noen ganger har vi også 
skuespillere her for å spille inn 
stemmer til for eksempel FMV
sekvenser. Da ordner han med 
det også. 

- Hvordan er det å jobbe 
og bo i England? 

- Joda det råkker det. men 
engelske berter er ikke noe å 
stå etter. Ingen vil ha ei berte 
som ser ut som et flyfoto av 
Renavassdraget i trynet. Siden 
jeg kom hit har jeg hatt et par 
norske. ei tysk ei og nå går det 
i fransk. Når man er i England 
så er det lett å henge seg opp i 
hvor mye bedre alt er hjemme. 
men når man kommer hjem så 
får man angstanfall  av priser 
og politikere . . .  

bake i sommer og hen
te mer. Mye av det vi får over
satt til norsk kommer nettopp 
fra disse forlagene. Spirou er 
jo størst. med Garcon Lagaffe 
eller Viggo som han heter i 
Norge - og Marsupilami (Spi
ralis) og selvfølgelig Sprint. Jeg 
er ikke noe begeistret for de 
store amerikanske tegneserie-
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figurene. Superheltene har al
dri appellert til meg. Da kan 
jeg heller si tte på bussen og 
bl i  helt fascinert av et rustent 
skruehull  eller et gammalt tre 
el ler noe. Jeg l i ker detaljer på 
ting. Det må ha personlighet 
eller et uttrykk selv om det 
bare er et gammelt tre. Det 
skal l iksom se organisk ut. Li
ker ting som ser ut som de er 
brukt. Som om de er blitt glemt 
igjen ute hele vin 

utselig. - Han 
hadde en l i l la Lambourghini 
Diablo. Den har vi stående i 
garasjen her i Team 17. sam
men med endel andre grom bi
ler. Det står en rød Diablo fjor
årets modell i bakgården også. 
Sammen med et par Lotuser 
og Ferrari og sånt. 

- Ahhhh . . .  dere tjener for 
mye! 

- Hehe. det er det som er 
så coolt med verdens 

DET 

sier Jan Ruud og vender 
tilbake til tegnebordet. 
der han finpusser detal

jene på et digert slott du helt 
s ikkert kommer ti l å møte i 
PlayStation-versjonen Worms 
Armageddon. 

- Til slutt. kan du si et par 
ord om hvorfor dette spiJJet blir 
så knakende bra? 

- Hvis du l iker Worms. så 
vil du l ike Worms Armageddon 
enda bedre. Det er også det 
siste i rekken av Worms-spil
lene. Det har jo blitt noen av 
dem - Worms United, WOl'ms 
Reinforcements. Worms2 og 
Worms Al'mageddon. Men in
gen av disse har kommet til 
PlayStation. Derfor regner vi 
med et rimelig heftig salg av 
Worms Armageddon, sier Jan 
Ruud. 
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Fluppafluppafluppafluppafluppafluppa
fluppafluppafluppafluppafluppafluppafluppafluppa. 
(Helikopter.) 
I AV BJARTE ARNESON STORBRATEN 

Bak denne nokså platte titte
len skjuler det seg et nokså 
platt spil l .  Hell-Copter er bygd 
over samme lest som den tidli
gere Strlke-serien I jungeler og 
ørkener og denslags, der du 
styrer et heli kopter I tredje
personsperspektIv som skyter 
etter alt som burdelkunne/vur
derte å ha rørt på seg. 

Plottet er også platt ( heh ) .  
Regionale konflikter kom helt 
ut av globale organisasjoners 
kontroll på nittitallet, og for å 
få orden i sysakene tilkal ler de 
en helt spesiell styrke som med 
sin state-of-the-art-teknologi, 
bråkjekke holdning og velpro
porsjonerte lårmuskler sparker 
store romper. Som du forhå
pe tl igvis har gjettet, er det 
d som er denne superstyrken. Os jada, du får fly hell opter. 
Le vider , du.  

NG+ 
Du vet at spil let ikke e mye å 
s kryte av når presseskrivet 
maser om «realistiske kamper 
- skadde fiender ryker og ek
sploderer». Det virker egentlig 
som om dette spil let er kom
met noen år for sent, for det 
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er veldig langt unna å im pone
re oss. Faktisk vi lle det nok 
Ikke rykket i imponertmuske
len for tre år siden engang. 
Fiendene er få og kjedelige, og 
al le oppfører seg tilnærmet 
l ikt. Grafikken er moderat ml-

nus, lyden er minimum minus 
og kontrollene er medium ma
xus eller makslmus medlus.  
Errrr, den er i a l le fal l  ganske 
ålreit - spil ler du med en ga
mepad går alt relativt smooth 
og glatt og flytende, men også 

tastaturbru ken er gjennom· 
tenkt og uproblematisk. 

Våpnene er nemlig stort 
sett selvsiktende, så alt du har 
å gjøre er å være vendt i riktig 
retning og holde inne skyte· 
knappen i god avstand fra må· 
let. Taktikk på hØyt nivå, med 
andre ord. 

En lignende spilltype var i 
sin tid nærmest enerådende i 
spi l lehal ler over det ganske 
land - shoot 'em ups der dlf 
kontrollerte et fartøy på sin 
ferd nord i lende, mens du skjØt 
vilt rundt deg og samlet opp 
power ups som ga deg enda 
heftigere våpen som du kunne 
skyte enda vi l lere med. 

Foran automaten I kiosken 
var det nettopp våpnene som 
fikk oss I fistel - ta den 'a, og 
se åssen våpen du får DA! Vå· 
penene overgikk hverandre i 
Intensitet og destruktivt poten
sial. og fikk oss til å sikle B 
og Dig og Snap Crackle n' 
så vi ble helt selge på 
najakkene våre. 

ver eksplosjoner for 
kose meg - et spill av denne 
typen kan redde seg I land på 
andre måter, for eksempel tak-



tisk. Presseskrivet lover selv
følgelig avansert motstand som 
«kan gjøre feil og handle in
stinktivt.» Pøh, sier vi, det er 
den samme dritten som alltid: 
En tanks! Plaff. Bang. Et heli
kopter! Plaff. Bang. En båt! 
Plaff. Bang. 

Du trenger ikke de helt sto
re taktiske evnene for å kom
me helskinnet gjennom opp
dragene, det hele kan løses ved 
å ta ting med ro. Som regel 
kommer ikke ting mot deg, det 
er du som må nærme deg dem, 
og som oftest har du lenger 
rekkevidde på våpnene dine 
enn motstanderen. På den 
måte kan du smyge deg fram 
til dødens posisjon og knuse 
fienden uten frykt for hevnak
sjoner og perforerte panserpla
ter. 

HELLACOPTERS? 
Musikken er lite stemningsska
pende - faktisk er den totalt 
fraværende, og dårlig samband 
- [knitre) aur base is under 
attack [spraaak) - får ikke ak
kurat adrenalinet til å koke. 
Rent imagemessig måtte det jo 
vært et blinkskudd å hyre sven
ske Hellacopters - musikken 
deres er faktisk også bra. 

Her støttes spill over nett
verk, både lokale og globale -
man kan spille opptil f ire 
sammen. Om det er stort fest
ligere vites ikke, men særlig 
mer monotont enn s inglepla)\
er kan det vel umulig bli. 

BIfEDDE 
Fo en gangs sky;ld hel\er pres
seskrivet også litt kaldt blod 
årene våre; de skrive at «det 

Ikke vits \ å legge skjul 
Hell-co tr ikke er Ubi 

største satsning i år, men 
snarere et forsøk på å vise Ubl 
sans bredde og at vi forsøker 

lage oe for alle målgrup-

BJARTES MORSOMME 
HELIKOPTERVITS 
• En svenske i et helikop
ter syntes det var litt kjØ
lig, så I,all slludde seg 
mot piloten og ba ham om 
å skl'U av vif'tell i taket ... 

'pøp J1IlFJ1JamS 
ua øp liA auaJa!sussud 
iJo a'J,LflS laJaldOJlllal1 IfA 
AU SI}IS uap sfAq iJo 'UaJOl 
-OJ iJ1J1UaiJa Ja «ua'UIA" • 

SJ.IAU3IJ.dOlll131H 
31WWOSUOW s3IJ.uvrø 

\Id 9NIUV'lIUO:l 

HEMMELIGE KODER 
Vi fikk tilsendt et skriv fra 
distributøren om juksekoder 
der det sto «bare for jour
nalister», men vi bringer 
dem selvfølgelig videre til 
deg. Kanskje du får dem til 
å virke, det gjorde ikke vi. 
Kodene skal skrives inn som 
navnet ditt. 

ArtiHcal: 
Alle oppdrag tilgjengelige. 

Kuba: 
Bedre pansring på helikop
teret. 

ArtiHcal2: 
Alle oppdrag tilgjengelige 
pluss bedre pansring. 

o Leltfattellg arkademoro. 
o PlaIT. Bang. 

o For simpelt. 
o Få og kledelige �pen. 

snart du har latt knek�en på dem. 
o PlaIT. 

P 133 med 3D-kort. 
PI66 MMX uten. 16 MB RAM. 
1 MB 1m-plass. 

TEKNO GAMES 
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Driblende inn i det nye irtusenet 
Vi lar en titt pi en av irets garanterte 
I AV BJARTE ARNESON STORBRATEN 

E3 - Electronic Entertainment 
Expo, en av verdens tre store 
spillmesser, ble nylig avholdt i 
USA, og det kommende årets 
spillnyheter er blitt avduket. 
For meg - og sikkert en hel 
del av dere - knytter det seg 
mest spenning til FIFA 2000, 
EA Sports' storsatsing, som 
visstnok skal være i hyllene i 
oktober/november i år. 

Regner du bare med å få 
en oppspritet og trimmet ver
sjon av FIFA 99, sier du? Ånei
da. I motsetning til hva tilfel
let var med nettopp FIFA 99, 
som bare var en oppgradering 
av forgjengeren, har EA Sports 
gått i gang med blanke ark for 
å gi oss en totalrenovert spill
oppleveIse. 

Som vanlig skrytes det om 
intuitive og lettfattelige kon
troller for nybegynneren og 
kompleks dybde for den mer 
erfarne og blablabla, men vi 
har også fått tak i mer hånd
gripelige fakta: 

40 klassiske lag er tilgjen
gelige. Du kan spille med el-

HJJJVIRNllGl 
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dre drømmelag mot f.eks. da
gens Manchester United, eller 
sette to gamle storheter opp 
mot hverandre. 

Foreløpig finnes 17 nasjo
nale ligaer, og, jada, den nor
ske er en av dem. Vi skal visst
nok få en mer total sesong
opplevelse, noe som blant an
net innebærer at cupen inte
greres i sesongen og at opp
rykk, nedrykk og kvalifikaSjon 
til europacupene skal være 
mulig. Og skal man kunne ryk
ke ned, må det jo finnes en 
divisjon å rykke ned til, så un-

derdivisjoner bør også finnes. 
Fysisk kontakt settes i hØY

setet. Heretter blir det mer 
knuffing i feltet, knallharde 
luftdueller og kriging om bal
len. Polygonene skal kunne kol
lidere med hverandre, noe som 
borger for mer realisme. 

Mange flere lag og spille
re. I tillegg skal alt se bedre 
ut, og spillerne skal ha skikke
lige, animerte ansiktsuttrykk, 
3D-skulpturerte ansikter og 
mer realistiske fySiske propor
sjoner. Interaksjonen spillerne 
imellom skal være betyde 

forbedret. 
Kuttscenene skal være fle

re og bedre, det samme skal 
kommenteringen, selv om det 
er de samme, relativt kjedeli
ge mennene bak mikrofonen 
som i forgjengeren. 

Kort sagt: Alt ser bra ut. 
EA Sports har fått en mengde 
feedback fra gutta på gølvet 
om hva som skal forbedres til 
den nye versjonen, og det ser 
ut til at kritikken tas alvorlig. 
Vi følger utviklingen med ar
gusøyne, så kjØp et abonne
ment på TEKNO GAMES nå -
så holdes du garantert oppda
tert! 

BILDE1:IE 
[1] FIFA 2000: 40 klassiske lag 
kan det børstes støv av. Gi oss 
Sverre Brandhaug! [2] FIFA 99: 
Taklingene er nok enda harde
re i FIFA 2000. [3] FIFA 2000: 
Noen som nevnte polygonale 
kræsj? [4] FIFA 2000: Flere 
og bedre kuttscener. Vi gleder 
oss allerede. 



FIFA 99-TIPS 
Men mens vi venter på FIFA2K 
kan man jo perfeksjonere fer
dighetene i forgjengeren, for 
på den måten å stå rustet til 
høstens slipp. Og ille er det 
ikke; FIFA 99 er tross alt en 
av tidenes titler for fans av den 
svarthvite kula. 

Når du scorer et tosifret 
antall mål i hver kamp, dribler 
shortsen av motspillerne og 
nekter å score kjipe mål, er 
det på tide å gå opp i vanske
lighetsgrad. Bittert. javel. men 
jo surere kamp, jo søtere sei
er. TEKNO GAMES gjør veien 
til sukkersøte triumfer besnæ
rende kort med en lur taktikk
guide. 

� Den optimale formasjo� nen er opptil hver en
kelts preferanser, men selv 
syntes vi det var klart best å 
spille med tre spisser. 4-3-3 
er vårt stalltips, og for all del 
- still inn på det høyeste pres
set du kan få (+4). 

games 
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[5] Keeperne nok enda 
høyere i FIFA 2000. [6] FIFA 
99: Dommerdraktene er nok 
enda svartere i FIFA 2000. [7] 
FIFA 2000: Du kan formelig 
lese redselen i Herr Sta ms an
sikt ... 

� Lær deg backløp. Ingen'\.Ji ting åpner forsvaret til 
motstanderen lettere enn en 
skikkelig boksåpnerpasning til 
en back a la Heggem i løpeti
den. 

Perfeksjoner de ulike 
headingtypene - for å 

holde på ballen er det viktig å 
heade riktig. I praksis brukes 
nesten bare headinger mot 
bakken og headinger mot mål. 
Volleyspill er lite lønnsomt med 
mindre man står aldeles umar
kert, men som klareringer fra 
eget forsvar er det uovertruf
fent. 

� Øv inn enkelte sikre \» cornervarianter. Å leg
ge en hØY ball til en mann på 
nærmeste som deretter stus
ser på skrått bakover i feltet 
er veldig effektivt. 

� Innsideskudd er dødeli\9 ge når man kommer 
alene med keeper. Lobbene 
kan du imidlertid få billig av 
oss - de er tilnærmet ubruke
lige. 

TEKNO GAMES 
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Prøv å se hvor CPU
keeperen har tenkt å 

kaste ballen - det er ikke sær
lig vanskelig om du har på ra
daren. Da er det lett å avskjæ
re ballbanen og score mens 
keeperen er på halvdistanse. 
Men står du for nære den ak
tuelle spilleren kaster han ikke. 

� Finter er uvurderlige. \9 De mest effektive later 
til å være piruetten og den do
ble saksefinten - også kjent 
som overstegsfinten. 

Det høres kjedelig ut, 
men skudd fra 16 me

ter eller lengre ut har liten 
sjanse for å finne veien til nett
maskene - er du heldig får du 
en retur. Så vent til du har 
passert krittstreken før du fy
rer av ... 

Frispark med mur er 
vanskelige å score på, 

så det er ofte mer fornuftig å 
sentre til en umarkert spiller. 

� Vil du være hØflig og � spille med et dårligere 
lag enn motstanderen din, så 
velg Toronto fra den amerikan
ske ligaen. De er mye mer gif
tig enn man kanskje skulle tro. 

Hvis du virkelig suger, 
så spill første omgang 

med motstanderlaget, smekk 
inn 19 selvmål, bytt kontrollen 
og prØv å forsvare ledelsen når 
vi er på overtid. (Eller injury 
time, som engelskmennene 
sier. Arne Scheies anm.) 

� Ellers er det bare å \.9 bruke sunn, nilsjohan
sembsk fotballfornuft, og du vil 
snart se at målene renner inn ... 

K.JENNERN PA GANGLAGET Tror du det er Bergkamp eller 
no,n .. I."" 

Som tar på seg m' ... ; •. ..1 C�Pture-utstyret S!gner FIFA 200�g 
One bevegelser? Akk �t er nok mindre 

' 
sP"'ere som tar den klamme t 'k ler hva sier d
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om Roy 
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liberian Sun 
Westwood skrev RTS-historie med sitt Dune 2, og etter 
oppfølgeren Command & Conquer, RedAlettog x antall 
tilleggspakker, er det endelig duket for Tiberian Sun. 
Dette er et spill store deler av det spill kjøpende publi
kum har satt av lommepenger til, og slik ser det altså ut. 

Opprinnelig var det snakk om at spillet skulle 
være i 3D og førstepersonsperspektiv og gull og grønne 
skoger, men vi må nok klare oss med det mer tradisjo
nelle oppsettet. Foreløpige utgivelsesdatoer varierer 
fra det ultraoptimistiske mars (!l, via 15. juli til det mer 
realistiske slutten av august. 

For mer info, hopp innom http://ts.ga-strategy. 
com/ og http://www.tscommand.com/. 

games .- --
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I AV GLENN ø. STØlDAL 

I tillegg til James Dean og fri
bryting er NASCAR-bil løpene 
noe av det mest amerikanske 
som finnes. Mens et gjennom
snittlig billØp på Rudskogen 
kun samler de mest hardbar
kede motorfreiste. er NASCAR
serien i ferd med å bli en av de 
mest popul ære publ ikums
sportene i USA - hundretuse
ner følger hvert eneste lØp. For 
oss som har vokst opp med 
Martin Schanche i «trege» ral
lybiler. er dette en helt ny ver
den av kjøreopplevelser. For 
det er den enorme hastigheten 
og de heftige massekrasjene 
som gjør denne type billØp så 
spennende. 

RUNDT OG RUNDT 
NASCAR Revolution byr på hele 
17 originale NASCAR-baner. 
fra Bristol til Martinsville. Du 
får muligheten til å kjøre i 
dagslys og i mØrket. Nesten 
alle banene er standard ovale. 
med høye doseringer i svinge
ne. Det ser tilsynelatende vel
dig enkelt ut. Vel, å kjøre er 
enkelt, men det er vanskelig å 
vinne og det er det billØp hand
ler om. Den taktikken som fun
gerer på en bane, fungerer ikke 
nødvendigvis på en annen. Alle 
bilene oppfører seg også ulikt, 
fordi de har forskjellige sjåfØ
rer. Du kan faktisk velge blant 
3 1  aktive toppkjørere, og du 
får seks ekstrakjørere hvis du 
fullfører enkelte nøkkelbaner. 

På hovedskjermen kan du 
velge mellom å kjøre ens pil
lerløp, f1erspil lerløp, ligaløp 
eller et helt mesterskap. I ens
pillermodus kan du også kjøre 
treningsløp og kvalifiserings
lØp. Før hvert lØp får man høre 
den amerikanske nasjonalsan
gen som om spillet ikke var 
amerikansk nok fra før. 

FLATE, GRØNNE TRÆR 
Hver bil er bygget opp av over 
1500 polygoner, men de blir 
ikke s pektakul ær e  av den 
grunn. Al le  bilene ser mer el
ler mindre like ut, men det er 
selvfølgelig for å gi dem et re-
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NASCAR Revolution er for harrytasser som 
Fritjof fra Ytre Enebakk og Glenn Rodney 

Skog. Til toner fra amerikansk country-rock 
og kommentarer på ekte sørstats-dialekt 

styrer du rundt og rundt og rundt. .. 

med førstepersons-synsvinkeL 
Dermed basta. 

Det er tydelig at spiIlde
signerne har prioritert grafik· 
ken på bilene. for omgivelsene 
er ikke mye å skryte av. De! 
ser ut som om trærne rund! 
noen av banene er overkjørl 
av en diger dampveivals. Gi 
hvis du krasjer for hardt i stein
muren som omgir banene. fol' 
svinner snuten på bilen halv· 
veis ut av banen i et øyeblikk. 
Ikke spesielt lekkert. 

[1] Gutta i PITen er 'motion 
captured� [2] Her er det kamp 
om førsteplassen. [3] Bakgrun
nene ser FLATE ut, dessverre! 
[4] Stolpene i vinduet sperrer 
for utsikten, men beskytter når 
du krasjer. [5] Først over mål
linjen. YES! Nå er det bare 438 
runder igjen. SHIT! 

Electronic Arts skryter også 
av å ha laget et realistisk lyd
system som gjenskaper de ektt 
lydene fra virkeligheten! 
NASCAR-biler. Vi testet spille! 
med et Soundblaster Live· 
lydkort. og lyden var upåkla
gelig; skikkelig markering al 
girskifte. «gromme» durelyder 
ved akselerasjon og hvining I 
dekkene. Ingenting er kjedel� 
gere enn et bilspill uten skik· 
kelig lyd. 

NYnlGE KOMMENTARER 
Benny Parsons og kringkas
tingslegenden Bob Jenkins stå! 
for kommentarene i spillet, Gi 
de er faktisk ganske nyttige. 
På skikkelig amerikansk vis 
kommenterer de hvordan dl 
kjører. Det sårer litt når de 
skriker «hvem slapp den sjåfØ
ren ut på banen» - og det gjør 
de ganske ofte, for NASCAR 
Revolution er relativt vanske
lig å mestre. Du kan IKKE � 
bånn gass hele veien. Hver 
eneste sving må mestres på en 
egen måte, og du må øve 
mye. Når du bremser ned fra 
1 80 mph til omtrent halvpar· 
ten, føles det nesten som 00 

bilen står stille. Du har god tij 
til å perfeksjonere deg, for du 

alistisk preg. Du kan velge mel- kan velge å kjøre opptil 500 
lom fem ulike synsvinkler. En runder i ett lØp! Du får også 
av førstepersons-synsvinklene høre mellomtidene undervei� 
viser kjørerens hender på rat- og publikum roper i ekstast 
tet, mens utsikten delvis er hvis du setter personlig rekord 
dekket av noen svarte stolper Problemet er at det blir gan
i frontruta - håpløst. Tredje- ske kjedelig å file tiendedeler 
persons-synsvinkelen kan være av hver runde på så monotoni 
nyttig i starten, ti l  du lærer baner. Da er det mye artige!'! 
deg å mestre bilen - det gir å kjøre som en villmann i ste
bedre oversikt over banen. EI- I det, for med opptil 43 biler pl 
lers skal alle bi lspill kjøres I disse trange banene, blir del 



en skikkelig tett batalje. Følel
sen er god når du bulker en bil 
så bildeler fyker rundt og kjØ
retøyet blir stående på tvers å 
sperre for de andre bilene -
massekrasjene er et vidunder
l ig syn. 

Hvis du har planer om å 
vinne lange lØp, må du tåle å 
få litt olje og møkk på fingre
ne. Instruksjonene til garasje
arbeidet følger med spillet. 

FØLSOMME 
RAnBEVEGELSER 
Styringen i NASCAR Revoluti
on er svært følsom, og det er 
ikke snakk om å brekksladde 
gjennom svingene - NASCAR
bilene skal ligge som limt på 
banen. Det skal ikke store ratt
bevegelsene til for å snurre 
rundt eller å kjøre inn i stein
muren rundt banen. Vi testet 
spillet med et Logitech Wing
Man-ratt, og responsen på rat
tet var l itt treg, men dette er 
neste en fordel når det ikke er 
så mye som skal ti l  før du mis
ter kontrollen. 

Hvis du ikke har tålmodig
het nok til å kjøre runde etter 
runde til øynene dine flimrer 
og hodet er venstrevridd, an-
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befales reprise-funksjonen på 
det sterkeste. Her kan du se 
løpet ditt fra alle mulige syns
vinkler og fra alle bilene på 
banen. Du kan også spole 
fremover og bakover så mye 
du vil . Nei da, du får ikke be
dre rundetider hvis du spiller 
av løpet i hurtig fil m  . . .  

KJØRETIPS! 
• Ikke kjør med gassen inne hele veien. Du 
taper verdijulI tid nAr du treffer banegjerdet Øv 
deg pi i bruke bremsene. Slipp opp gassen før 
svingen. trykk inn gassen ved utgangen. 

• Finn en passende kjørelinje. Ekstra beve
gelse sidelengs taper du tid pA. Hold bilen rett 
og fokuser pi det som skjer foran deg. 

• Kjør i dragsuget av en annen bil. Dette gjør 
at du kan spare bensin og du slipper i kjøre 
med maksimal fart. 

• Nir du er klar til i passere en annen bil, 
legg deg ut til siden, trykk inn gassen - og du 
kan passere fritt 

• Bruk bilen din til A blokkere for andre biler. 
Pass pi at ikke motstanderen kjører for fort; da 
kan du fA store skader pA bilen. 

• Kjør bare inn i pitstopen hvis du har lite 
bensin, utslitte dekk. skade pA bilen eller utslitt 
styremekanisme. Du fAr beskjed av sjefen for 
kjørelaget nAr det er pi tide A fi hjelp. 

• Hvis du har lite erfaring med slike bilspill. 
bør du velge California Speedway eller Michi· 
gan Speedway. De er forholdsvis enkle il mes· 
tre. 

• Reprise-funksJonen. 
• Herlige massevelter. 
• Mange biler og baner. 

• Monotone baner. 
• Krever mye trening for å mestres. 

SYSTEMKRAV: 
• P200.(P266 anbefales) 32 MB 

RAM (64 MB anbefales). 30-
akselerator. 370 MB ledig HD
plass. 8x CD-ROM. 

MER INFO: 
www.nascarrevolaUon.co. 
www.nascar.co. 



I AV BCNGT-ÅKE OLOFSSON 

Introen til Sports Car GT er 
meget bra og effektfull. helt i 
klasse med sportsspill fra EA 
Sports. Tung musikk og dyre 
biler. kan det bli bedre? Men 
hvem betaler 400 spenn for en 
bra intro. det er spillet som er 
vesentlig! Og det er absolutt 
ingen skuffelse. Sports Car ! 
inneholder elleve ulike baner 
fra Europa og nordamerika og 
tolv biler. for eksempel BMW 
M3. McLaren Flog Porsche 
GT1. 

Men innledningsvis har du 
bare tilgang til fire baner og 
tre biler. de andre må du kjem
pe deg til. Som vanlig kan man 
velge mellom enkeltrace. eller 
å gjøre karriere som raceress. 
Hvis du velger å kjøre i karrie
remodus. må du selv kjøpe en 
bil og utruste den. Det finnes 
masse ekstrautstyr å henge på 
bilen din. Turbo. bedre dekk. 
bedre gearkasse osv. Noe av 
tilbehøret finnes dessuten i tre 
varianter - jo dyrere. desto be
dre. Dessverre går det ikke an 
å kjøpe soltak eller Wunder
baum. 

Pengene skaffer du til veie 
, ved å plassere deg i løpene. 
: omtrent som i PlayStation-suk
: sessen Gran Turismo. Jo len- I 
I gre lØp og jo vanskeligere mot-
: stander du kjemper mot. desto 
: mer penger strømmer inn i 
I kassen - dersom du plasserer 
: deg bra i løpet. altså. Dette 
I føles ganske kult. og litt an-: nerledes. Tjener du tilstrekke-
: lig med penger. kan du kjøpe 

en helt ny bil i en tyngre klas
se. og gå videre i karrieren. 
Men hvorfor kan man ikke skaf- : 
fe seg en sponsorkontrakt? i 

Det kan imidlertid være 
vanskelig å velge den rette ut- : 
rustningen. Etter min første si- : 
eer. satset jeg alle pengene på : 
et nytt turboaggregat. Kanskje 
ikke så smart. Bilen ble raske
re. men betydelig vanskeligere 
å styre. så jeg ble nødt til å 
endrepå kjørestilen min. Men 
da jeg omsider hadde vennet 

I meg til den nye måten å kjøre 
: på. vant jeg ganske enkelt 
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Trenger vi flere banerace-spill nå når vi har 
det ypperlige TOCA 2 fra Codemasters? Selv
sagt! Nye biler, nye baner, nye motstandere 
og nye utfordringer. Når utgiverne dessuten 
heter Electronic Arts, blir man ekstra sugen! 

I 
: GTO-klassen i normal vanske-: Iighetsgrad. 
: Bilene er delt inn i fire uli-

[ I Gutta i PITen er 'motion ' ke klasser - GTO. GT3. GT2 og 
captured� r Her er det kamp : GT1. I den billigste klassen. 
om førsteplassen. J Bakgrun- GTO. koster de 80.000 -
nene ser FLATE ut. dessverre! 100.000 i innkjøp. I den tyng
[4 Stolpene i vinduet sperrer ste klassen må du betale opp 
for utsikten. men beskytter når til 800.000 for en passende 
du krasjer. 1 Først over mål- kjerre. De dyreste bilene er 
linjen. YES! Nå er det bare 438 naturligvis også raskere. Du 
runder igjen. SmT! kan ha flere biler i stallen. hvis 

du har råd til det. Dermed kli 
du stille opp i flere ulike typ 
av race. Bilene kan også sel 
ges. selv om bruktverdien 
dårlig. Ganske virkelighetstro 
med andre ord. 

Motstandernes dyktigh 
kan stilles inn på en trinnll* 
skala. Hvis du kjører karriere 
kan du velge mellom fire vaa 
skelighetsgrader. løpslengdt 
og motstandernes dyktighet 
Løpene kjøres i en begrenså 
periode. så det gjelder å væR 
først i sporet de første 20. 31 
eller 40 minuttene. abhengi/ 
av din innstilling av løpets len� 
de. Hvis du kjører single race 
kan du - hvis du foretrekket 
det - velge hvor mange rundet 
løpet skal pågå. Men hvorfOl 
finnes det ingen mellomtidet 
og opplysninger om hvem soo 
leder? Hvorfor er det ingel 
speakerstemme som gir spi� 
let litt mer ekstra følelse av et 
ekte race? Karrieren arkiveres 
automatisk. hvis du er misfor· 
nøyd med et lØp kan du ikke 
skru tiden tilbake til tiden før 
løpet. Det eneste du da kal 
gjøre. er å starte en helt nI 
karriere eller sesong. Men del 
går an å avbryte et lØp og kjØ
re om igjen. såfremt du ikke 
har kjørt mer enn halve strek· 
ningen. 

Det er vanskelig å holde 
konsentrasjonen på topp un
der lange lØp. og det kan av o« 
til være nok med en eneste feil 
for å ødelegge dagen. Le� 
dessuten til at bilen tar skade 
ved kollisjiner. og kan miste 
kjøreegenskaper. Da er del 
bare et depotbesøk som hjel· 
per. Hvis du kjører i 20 minut· 
ter eller mer. må du dessuten 
tanke drivstoff for å kunne 1.1 
deg til mål. Hvem vil slippe opp 
for bensin på oppløpsstreknin
gen? Det kan gå hardt for seg i 
svingene. pass på så ingen 
motstandere knuffer deg av 
banen! Hvis du synes det blir 
for tøft. kan du gå inn på de
potet og la din førerkollega 
(PCen) ta over for en stund. 
Dette kan være praktisk hvis 
du har kjempet til deg en or· 
dentlig ledelse som bare tren· 



ger å bli sikret. La din kollga 
ta over skitt jobben å kjøre bi
len i mål. 

Banene er ganske vanske
lige. Du må prøvekjøre mange 
runder for å kunne slå dine 
motstandere. Heldigvis er ben
sinen gratis, så du kan teste 
banene så mye du bare vil. Jeg 
følte meg mektig stolt da jeg 
vant mitt første lØp med en bil 
i den langsomme GTO-klassen. 
Da jeg deretter satte meg i en 
GT2,var jeg ikke like stødig len
ger - det var mye vanskeligere 
å kjøre. Brems litt for hardt, 
og bilen snurrer. Fartsvidun
erne i Sports Car GT er en vir
kelig utfordring. 

GRAFIKK 
Grafikken er meget viktig i bil
spill, og Sports Car gjør deg 
ikke skuffet - forutsatt at du 
har en grafikkakselerator i 
PCen din. Jeg prøve også å 
spille uten 3D-kort i en AMD 
400 MHz. For å kunne kjøre 
med et brukbart bilde på skjer
men, var jeg tvunget til å sette 
grafikkaltel'nativene meget 
hØyt - så hØyt at spillet hak
ket. Med et 3D-kort kan du kjØ
re med bra flyt selv om du har 
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: en betydelig langsommere pro
: sessor. 
I Det er mange innstillings! muligheter for å optimere spil

lingen. Skjermoppløsning, fire 
ulike nivåer for kvalitet på bi
ler og baner m.v. Røykeffekte
ne i spillet er meget stilige med 
3D-kort, uten slikt kort min
ner de mest om et eller annet 
døende kullkraftverk i Krakow. 

MULTISPILL 
Multiplayer? Javisst, og du 
trenger bare en CD for å kjøre 
i nettverk - meget bra. Men 
det finnes intet split screen
alternativ. Dette forstyrrer ikke 
meg, jeg synes det blir alt for 
rotete med flere screens på 
samme skjerm. Har man dess
uten et lite nettverk hjemme, 
så trenger man ikke dette al
ternativet. Du kan velge om du 
vil ha med datastyrte motstan
dere på startlinjen, eller bare 
kjøre mot kompisen din. Men 
multiplayerspillet gikk ikke 
knirkefritt, kanskje fordi CDen 
jeg testet var en beta. 

l MEGET BRA 
: Sammenfatningsvis er Sports 
: Car GT et meget bra bilspill 

som vanskelighetsmessig tan
gerer TO CA 2, i alle fall i de 
tyngre sportsbilklassene. Det 
kunne imidlertid ha vært flere 
valgmuligheter i spillet, eksem
pelvis challenge race. Men tak
ket være spillets vanskelighets
grad har det lang holdbarhet. 
Hvis man dessuten kan benyt
te multiplayerfunksjonen, blir 
holdbarheten ytterligere forbe
dret. 

Sports Car GT er et bra 
kjØp for racingfantasten. Jeg 
har lagt alle andre bilspill på 
hyllen, hvilket altså betyr en 
god score. 

Som vanlig i racingspill. er det 
viktig A kjøre gjennom svinge
ne pA rett mAte. Det er om A 
gjøre A ha rett vinkel in i kur
ven og holde riktig hastighet 
For lav fart. og du mister mye 
tid. For høy fart - ja. du skjøn
ner vel selv hva som da skjer. 
Med Sports Car GT følger en 
hjelpefil som inneholder flere 
veiledende tips. 

• Utrordrende og vanskelig. 
• Kult å kunne kjøpe nye deler 

til bilen 

• En anelse begrenset. 
• De tunge sportsbilene er meget 

vanskelige å styre. 

SVSTEMKRAV: 
P166, 32 MB RAM, 40 MS �ID, 
4X CD-ROM. 
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Trafikklys, gatekryss, firefeltsveier og fotgjengere - det er utrolig hvor mange 
hindringer som egentlig legges på asfalten når vi sitter bak bilrattet med ønske 
om å forflytte oss til et annet sted. Eller bare for å cruise litt. 
I AV STEINAR HELGESEN 

Hvor ofte har du ikke fundert 
på hvordan det vil le vært å 
trykke gasspedalen til bunns i 
et øredøvende vrinsk av moto
risert potens? Slenge bilen inn 
på fortauet for å forsere en 
i rriterende lang kø? Eller hva 
slags spektakulære stunt bes
tas gamle Folkevogn kan utfø
re i fri dressur? Nå får du en
delig mulighet ti l å forsøke. 
Microsoft (ja, de som står bak 
utrolig opphissende spill  som 
Kabal og Minesveiper) er nem
lig på gaten med sitt nyeste 
bilspill :  Midtown Madness. 

Forestil l  deg en levende by. 
Pulserende trafikk, lange køer, 
butikker, papirkurver, lykte
stolper, regn fra himmelen, 
nattlig glØd i skinnende buss-
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vinduer, maurmennesker på 
fortauene og blinkende trafikk
lys. Byen har tunneler, trange 
smug, brede motorveier, par
ker. Og trafikkregler. Alle de 

små og store bilene følger hØY
reregler, stopper for rødt lys 
og oppfører seg fullstendig si
vilisert. Dette er byplanlegger
ens drøm, Opseths Utopia, Tra-

fikksjefens Nirvana. Og, hvis du 
vil ,  din egen l i l le bilslakteplass. 

WHIPLASH 
Innenfor bykjernen raser du 
nem lig rundt i en søt, gul 
Volkswagen (eller et annet kjØ
retøy, men Folkevognen er ku· 
lest). Uten den minste ansvars· 
følelse presser du uskyldige 
mennesker av veien, braser 
gjennom søppelkasser så pa· 
pir og flasker flyr og deler ut 
whiplash bonuser med raus 
hånd. 

Bysettingen fungerer som 
en dynamisk skueplass for uli· 
ke typer av bilkappleiker, men 
alle inkluderer å komme seg 
så fort som mulig fra et punkt 
t i l  et annet. Hvordan du gjør 
det er likegyldig, og det er ber 
spil lets store styrke ligger. Det 



er nemlig viktig å kunne navi
gere, og det finnes mange al
ternative ruter som al le kan gi 
ledelsen over de konkurreren
de bilene. Forsøk å se på kar
tet samtidig som du forserer 
Chicago sentrum i rushtiden i 
en hastighet av 105 km i ti
men. Det kan gjøre vondt, men 
det er alltid morsomt å se på 
smerten. 

Jeg antar at Midtown Mad
ness bygger på samme motor 
som Monster Tuck Madness og 
Motocross Madness, og disse 
spillenes kvaliteter lå i frihe
ten de ga spil leren. Det er ikke 
naturlig å begrense bevegel
sesfriheten i et underhold
ningsprodukt som handler om 
å røre på seg, og i seriens fer
skeste inkarnasjon er frihets
begrepet tatt til de helt store 
høyder. Byen er rett og slett et 
levende miljø ful lstendig mot
tagelig for påvirkning fra deg. 
Kjører du inn i en lyktestolpe 
knekker den og velter over vei
en, farer du gjennom en haug 
med esker flyr de til alle kan
ter, krasjer du med en annen 
bil blir resultatet så nært opp
til en front-mot-front som mu
lig. 

HVEM VIL KRASJE? 
Midtown Madness er ful lsten
dig polygonisert (3D-grafikk) ,  
og bilen du kjører ganske klar 
for skade - skraper du borti 
siden på en bygning, spruter 
det gnister og lakken blir ruf
sete på den siden. Fronter du 
med et kraftig tre stoppes bi
len brått, tipper fremover, fron
ten trykkes inn, svart røyk sti
ger fra panseret og lykter knu
ses. Andre ganger faller hjule
ne av eller bilen begynner å 
ryke mistenkelig. Kollisjonene 
er nesten alltid spektakulære: 
Bi ler flyr flere meter og øde
legger alt som kommer i vei
en. Det er rett og slett slik det 
skal være. 

Føreforhol dene varierer. 
Du kan kjøre gjennom et C hi
cago i strålende solskinn, i 
regn og snø, i kul lsvart natt 
eller gryende morgenrøde. Bi
len oppfører seg naturlig nok 
annerledes på snø enn på bar 
asfalt, og det gir en egen stem
ning å cruise gjennom en blin
kende, glødende nattlig stor
bykjerne. 

Det finnes totalt ti bilmer
ker i spillet - i starten er kun 
noen få tilgjengel ige, men et
terhvert som du vinner nye lØp 
får du også tilgang til flere kjØ-

mes 

BILDElIE 
[1] Hva har du gjort med lakken min, mann?! [2] Romantisk med 
et lite kraSj. Husk blomsterbukett. [3] Det er en travel dag i 
Chicago. allie Johnson er på vei til frisøren da ... [4] ... hun helt 
overraskende blir vitne til kromhjol'tenes parringslek. 

retøy. Disse inkluderer blant 
annet trailere og turistbusser. 
Alle firehjulingene har unik kjØ
reføleise. Noen er lette på rat
tet, noen akselererer sent. 
Noen tåler masse, andre lite. 
Personlig synes jeg Folkevog
nen fungerer best, men det kan 
jo hende du er uenig. 

RACEVARIANTER 
Microsoft har også konstruert 
fem ulike racetyper for spillet. 
Du kan for eksempel bare crui
se gjennom byen uten mål og 
mening; titte på grafikken, på 
dine veldisiplinerte medtrafi-

kanter, kanskje varme opp til 
førerprøven.  E l l ers finnes 
kappløp hvor du kjører mot 
klokken, mot andre biler og til 
og med en online-versjon av 
purk & røvere. Felles for dem 
al le  er heftige kol l i sjoner , 
spennende biljaktscener og 
hårreisende manøvrer. Det er 
genuint morsomt å presse kon
kurrenten inn i fronten på en 
motgående semitrailer og titte 
på kol lisjonen i bakspeilet 
mens du kniser hØyt og lenge. 

Det hadde ellers kanskje 
vært en ide å plassere førere 
bak bilenes ratt. Nå ser de ut 

som forvokste radiobiler på 
mordtokt gjennom Amerikas 
snorrette gater. 

Hvis du har lyst til å glem
me alt du har lært om vike
plikt og skadeforsikring er det 
bare å kjøre til spillbutikken 
så fort hjulene kan tåle. Men 
husk at bi lvask er kjedelig. 

Midtown Madness 
Produsent: Microsoft 

PLUSS: 
• Krasl, bang. bom. 
• Flott grankk. 
• HenJg byslmulator. 

MINUS: 
• FotgJengerne er for nlnke til 

å hoppe unna. 
• Bilene er førerløse. 

SYSTEMKRAV: 
• Anbefalt Pli 233 MHz. 32 MB RAM. 
3D-kort med 12-16 MB VRAM og et 
av disse chipsettene: Riva TNT. Ma
trox G200. S3 Savage 3-0 
eller Banshee Voodoo 2. 

TEKNO GAMES 



Trykk G-O-D samtidig for å skri

ve inn kodene. 

allammo: 
Alle handvåpen får maks ammo. 

cW: b'l Alle våpnene til I en. 

I AV NILS THOMAS NØKLEHOLM 

Det er så mange rørsteperson
skytere på markedet nå, at det 
nesten har blitt en naturlig re
neks for oss å skyte monstre 
og andre polygonskapninger. 
Du skal med andre ord komme 
med noe nytt for å bli lagt mer
ke til i dag. Redline prøver seg 
med kombinasjonen bilspill og 
førstepersonsskyter. 

Utvikleren Beyond Games 
har vært så originale (sarkas
me) at de har lagt handlingen 

til fremtiden. Og som i de nes
te fremtidsspil l ,  har alt gått 
skeis. Dette skyldes, ifølge ma
nualen,  at månen ble sprengt 
ut av bane med atombomber 
og skapte kaos på jorden. Godt 
med en aweksling fra det gam
le U F O - i nvasj o nsscenariet ,  
men j eg tror ikke det  trengtes 
store brainstorminger for å 
komme opp med dette. 

Verden styres av gjenger, 
hvor den mest domi nante er 
The Insiders. Disse gjengene 
kjemper om nødvendige res-

surser som vann og ren luft, 
eller «designer air».  Alt i alt er 
h istorien alt for komplisert for 
denne typen spi l l .  

Accolade reklamerer med 
at dette er det første spillet 
som, med hell ,  klarer å kombi
nere en førstepersonsskyter 
med et bilspil l .  Nå må jeg inn
rømme at jeg ikke har spilt 
mange spill  av denne typen, 
men det funker faktisk ganske 
bra i Redline. Spillet styres ho
vedsakel i g  med musen, noe 
som kan virke l itt unaturlig når 
du kjører. Man føler seg gan
ske handikappet når man kjØ
rer inn i alt og al le.  

G rafikken er OK. Ikke noe 
mer. Den imponerer noen gan
ger med store utendørs områ
der, men animasjonene er ikke 
noe å skryte av. Spesielt mer
kelig er det når de scriptede 
scenene i spillet har så mange 
fei l .  Midt under en slik sekvens 
kom to soldater inn i et rom, 
og ble stående og stange i 
hverandre fordi den ene kom i 
veien for den andre. Nesten 
like dumt blir det når kropps
deler  beveger seg gjennom 

hverandre. Det kan nesten vir, 
ke som Accolade hadde det litt 
travelt med å få spillet ut. 

Lyden består hovedsakelig 
av en masse dia I 

Redline 
Produsent: Beyond Garnes 

PLUSS: 
• Store utendørs områder. 
• Filmatisk. 

MINUS: 
• Granske rel l .  
• Lang InnlastIngstId. 
• Til tider vanskelig å kontrollere. 
• Litt harry. 

SVSTEMKRAV: 
• P200. 3D-kort. 32 MB RAM. 360 

MB HD-plass. 

MER INFO: 
bUp:lhnnv,accolade.ro. 



Og nå som alt gikk 
så bra. Solen skin
ner fra en skyfri him
mel, lerken synger 
høyt i sky og alle 
barn er glade. 

I AV STEINAR HELGESEN 

Og så må selvfølgelig Westwood 
ødelegge alt sammen med sitt sIs
te tilskudd til RPG-serlen Lands 

Of Lore. Jeg vet Ikke om dere er 
gamle nok til å huske tilbake til 
begynnelsen av dette tiåret da 
Westwood banet seg vel inn I rol
lespillnisjen med pressluftutstyr. 
Med serien Eye Of The Beholder, 
som dukket opp på Amiga og PC I 
tre generasjoner, skapte de seg et 
navn, og grepet på sjangeren ble 
ytterligere forsterket i 1 994 med 
det fØrste Lands Of Lore. Spillet 
var Ikke briljant eller så veldig ori
ginalt, men i de dager var det langt 
og lenge mellom rollespillene. Der
for ble det en moderat suksess. 

Fem år senere har den ferske
ste, og forhåpentiigvis siste, inkar
nasjonen på familietreet dukket 
opp. Borte er de tradiSjonelle 
blokk-for-blokk-bevegelsene vi 
kjenner fra eneren, borte er sel
skapet av eventyrere og borte er 
underholdningen. I stedet har spil
let blitt velsignet med pseudo-3D, 
nere elementer vi kjenner fra even
tyrspill og en mangel på entusias
me stor som et hus. 

Westwood Skryter av at LOL3 
bar den beste grafikken i seriens 
historie. Grelt nok, men så var også 
forgjengerne rumpestygge, og da
gens bøye grafikkstandard tatt i be
traktning er sannelig LOL3 det 
også. At det støtter 3D-kort virker 
som en vits. Her råder nemlig ekte 
pseudovirkeligbet, og landskapene 
historien utspiller seg i fremtrer 
som lite mer enn pappkulisser på 
en dårlig regissert scene. 

Grafikkmotoren synes å ha mer 
til felles med Doom og Wolfenstein 
enn med Unreal, og jeg tviler på om 
spillet opererer med sann 3D. Den
ne påstanden underbygges av at alle 
monstre og personer i spillet er 
sprites. Ser du dem på nært bold 
blir de kornete som sandpapir på 
øyeeplet, ser du dem på avstand 

blir de belt fiate. Animasjonene er 
rykkete og lite troverdige, og når 
du snakker med folk veiver de så 
mye med hendene at du skulle tro 
Ivo Caprino satt med en hånd opp i 
baken på dem. 

Arkitektur og utendørslandska
per er også til stor irritasjon. Gra
fikkmotoren synes lite egnet til å 
fremstille noe som beist, trærne i 
skogen ser Ikke ut som trær, byg
ninger ser ut som klosser med dår
lig tegnede teksturer limt oppå 
bverandre. Det virker som om det 
bare er en ting Westwoods grafi
kere fikser, og det er kuttseener. 
Men bvorfor ligner bovedpersonen 
Copper på en rømling fra Apenes 

Planet, og hva er det med øynene 
til innbyggerne i Gladstone? Sjel
den har jeg sett flere Ivar Medaas
look-alikes på et brett. 

Historien tar for seg en ung helt 
(med en sjlmpanses fordelaktige ut
seende) som har kongeblod i åre
ne. Han er på søken etter sin egen 
identitet og et eller annet hellig kle
nodium. Et eller annet sted lurer . . .  
blablabla. Jeg gidder bare Ikke mer. 
Her finnes alle de obligatoriske kli
sjeene du kjenner fra talløse fanta
sybøker og RPG-spill, og oppmerk
somheten din bar nøyet ut av vin
duet lenge før Conner har spist sin 
første banan (eller sklidd på skal
let). 

Kanskje denne historien had
de gjort seg bedre som bakgrunn 
for et fancy 3D-eventyr I Grim 
Fandangostil .  Hvem vet? 

lands of lo re 3 
Produsent: Westwood 

PLUSS: 
• God musikk. 
• Ok grensesnitL. 

MINUS: 
• Stygg grafikk. Tvi. 
• Grunt og kjedelig. 
• KraSjer i Lide og uLide. 

SYSTEMKRAV: 

• Minst P 1 66, 32 MB RAM 
og 3D-kort. 

MER INFO: 

http:lMww.westwood . ...... 
com/newlndex.html 

De virtuelle biljardspillene var faktisk av topp 
kvalitet allerede for ti år siden. Derfor over
rasker det at det støtt og stadig dukker opp 
nye varianter, som uten skam unnlater å intro
dusere noe som helst nytt til sjangeren. 

I AV ANDRE "BACKSPINN» EIDE 

Javel, så tilbyr Actua Pool interiør 
av ymse art og søte små Spice Girls
motstandere som danser lam bada 
når de vinner. Men det hjelper lik
som ikke. Hvor er det blitt av kreati
viteten? Hvor er det blitt av den 
skjeggete trailersjåføren som fra sin 
sitteplass ved baren lattermildt blot
ter magehårene hver gang du støter 
i matta? Og hvor er den støyete mu
sikken som gjør det umulig å gjen
nomføre en fornuftig samtale? 

Actua Pool er et helt kurant 
gjennomført biljardspill, som har fy
sikk nok til å overbevise meg full
stendig. Du har mul ighet til å spille 
fjorten forskjellige varianter av gre
nen, og det ser ut til at alle regler 
og varianter er godt bevart. Grafik
ken og musikken gir visse assosia
sjoner Lil kjente Pulp Fiction-sce
ner. 

Inkludert i pakken er en avgifts
fri biljardskole som forsøker å for
midle spil lets spissfindige detaljer. 
Et Li-talls triks blir også vist. 

Introduksjonen til alle rundene 
sender tankene i retning typiske 
kampspill som Tekken og Street 
Fighter - det er tydelig at produsen
ten har forsøkt å gi spillet et slags 
actionpreg. Men biljard er dessver
re så stillestående at det knapt kan 
konkurrere med et forrykende slås
sespill hva action angår, og da blir 
det hele litt ufrivillig komisk. Er det 
noe jeg savner, så må det være de 
røykfylte lokalene. De er kanskje ute
latt av hensyn til spillets aldersgren
se? 

Har du et slikt spill fra før av, 
trenger du ikke denne pakken. Skul
le du derimot savne litt biljard hjem
me i stuen, kan Actua Pool være 
akkurat det du trenger. 

nps & TRICKS 
Noen nyttige tips for deg som vII 
virke proff: 

• Klag alltid på at bordet eller 
køen er skjev. 

• Kritt køen hele tiden, og pass 
på at krittingen gir ordentlig lyd . 

• Ikke se overrasket ut selv om 
kulen støter I tre kanter før den 
på merkverdig vis havner nede I 
hullet. 

• Bruk alltid litt tid til å gå rundt 
bordet, for liksom å vurdere mu
ligheter. før du støter. 

• Prøv aldri på de letteste støte
ne, det ser bare uprofn. ut om du 
bommer. SI at du sparer enkle 
støt til senere. 

Actua Pool 
Produsent: Gremlin Interactive 

PLUSS: 
• Mange spIllvarianter. 
• Pulp Flctlon-alm08rære. 
• Søte Splce Glrls-damer. 

MINUS: 
• Lite pubstemnlng. 
• Ingen trailersJåfører. 
• Har vært laget rør. 

SYSTEMKRAV: 
• P 1 33, 1 6  MB RAM, 

4x CD-ROM. 
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Etter at en liten testversjon av dette spillet ble utgitt for et halvt års 

tid siden, har mange ventet spent på denne godbiten fra Cyclone 
Studios. Produsentene lovet en revolusjonerende spillmotor, en 

interaktiv historie og avansert kunstig intelligens. Hvor mye av dette 
de faktisk klarer å by oss, er det store spørsmålet. 

I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ 

En gang i det 2 1 .  århundre er 
verden i ferd med å bli over
tatt av falne engler, som vil 
utslette hele menneskeheten. 
Du har rollen som «den gode» 
engelen Malachi,  sendt fra him
melen for å bekjempe de falne 
og deres leder Lilith. H istori
en er både original og interes
sant, og er på en måte en krys
ning mel lom fi l men «God's  
army» og en science fiction
roman. 

HELVETE 
Noe av det mest spennende 
med ReQuiem, er den surre
alistiske delen av spil let, som 
du blir introdusert til helt i be
gynnelsen. Før du kommer ned 
til Jorden, må du nemlig gjen
nom helvete. Dette stedet har 
som kjent aldri vært betraktet 
som spesielt koselig, og spill
produsentene har benyttet an
ledningen til å pøse på med 
halvkvalte barneskrik, ekle de
moniske vesener og alt som 
hører med av effekter her. Hel
vete på PC er direkte kvalmen
de. 

TEKN O GAM ES 

Spillet i seg selv fungerer 
på mange måter som Half-Life. 
Områdene er store og åpne, 
m en u lempen er at s p i l let 
iblant må stoppe opp og laste 
inn resten av kartet. 

TIL JORDEN 
Etter den noe mindre behage
l i ge turen gjennom helvete, 
kommer du til Jorden. Det tar 
ikke lang tid før du ender opp 
som løpergutt for opprørerne, 
og må ta deg av skittarbeidet 

deres. Oppdragene du får brin
ger deg til futuristiske bymil
jøer, kloakker, store bedrifts
bygg og mange andre steder. 

STANDARD VÅPEN 
Mesteparten av spil let er ak
kurat slik man forventer av et 
spill  i førstepersonsperspektiv. 
Kontrol lene er sl ik de pleier 
og bør være. Våpnene er helt 
standard, fra hagle til rakett
kaster. Ikke noe nytt her. I ti l
legg til våpen kan du plukke 

opp førstehjelpsskrin, rustnin· 
ger, ammunisjon og alt det van· 
Iige. Fiendene består stort sett 
av soldater og roboter i for
skjell ige fasonger, men også 
monstre fra helvete. Det fin· 
nes dessuten karakterer som 
er nøytrale eller på din side, 
og noen av dem kan du snakke 
med. Dette er en morsom de· 
talj, men dessverre er ikke in· 
teraktiviteten i nærheten av ni· 
vået til Half-Life. Hvis en per· 
son i det hele tatt sier noe, er 
det ikke mer enn et par se� 
ninger før han blir stum som 
en vegg. Det er l itt synd, for 
det gl imrende plottet kunne 
nok hevet opplevelsen mange 
hakk, hvis historien skred frem 
gjennom spillets gang. Dess· 
verre er det ikke slik det fun· 
gerer, og med visse unntak be· 
står mesteparten av spil let i å 
løpe rundt i korridorer og sky· 
te fiender. Likevel er det frem· 
deles utrolig gøy å løpe fra rom 
til rom, skyte hver eneste sol· 
dat sønder og sammen, knuse 
vinduer og sprenge robotene 
bokstavlig talt til helvete. 

UVENTEDE TREKK 
På tross av den noe skuffende 
bruken av plottet, imponerer 
ReQuiem på en del andre om· 
råder. Grafikken er absolull 
bra, og ikke nevneverdig dårli· 
gere enn Half-Life. Miljøene er 
gjennomgående pene, dog uten 
å være spesielt detaljerte. Fi· 
endene beveger seg helt glatt 
og realistisk. Den kunstige in· 
tel l igensen til motstanderne 
dine er også svært bra, og del 
er ikke uvanlig at de gjør noen 
uventede trekk som setter hele 
situasjonen på hodet. Skygge· 
ne fiendene gir fra seg, er noe 
av det beste jeg har sett i slikl 
s pi l l .  I andre spi l l  befinner 

BILLE�IE 
[1] En stakkars soldat i fero 
med å bli fylt med bly. [2] Ly
den el' halve opplevelsen når 
man avfyrer hagla. [3] Ingen 
grunn til å spare på ammuni· 
sjonen nål' man hal' med en 
boss å gjøre. [4] Ingen Quake
kione med respekt for seg se/r 
mangler klaustrofobiske gan
ger. [5] Engelen Malachi lager 
bråk på sykehuset. [6] Requie
ms gater er et vakkert syn. [71 
inngangen til opprørernes ho
vedkvarter. [8] Jeg valgte .i 
unngå denne døren. [9] Del 
klør i avtrekkerfingeren. 



skyggene seg som regel rett 
under personen. I Requiem blir 
de kastet over gulv, vegger og 
tak. Høres kanskje ut som en 
uvesentlig detalj, men det er 
utrolig hva det gjør for opple
velsen når du skyter en mot
stander opp mot en vegg eller 
over en kant. Våpnene ser også 
veldig bra ut, samtidig som de 
både føles og lyder riktig. 

MAGISKE KREnER 
I tiIlegg til det vanlige arsena
let, får man også magiske kref
ter. Disse varierer [Ta «haste», 
som gjør at du beveger deg lyn
raskt, til «ressurect», som lar 
deg gjenopplive døde fiender 
til å slåss for deg. Dette er en 

games 

av de mer originale sidene ved 
Requiem, som jeg kan tenke 
meg vil  gjøre multiplayermo
dus til noe helt spesielt. 

FOR FORSIKTIG 
Problemet med Requiem er 
ikke de få feilene spillet har, 
men at produsentene har vært 
alt for forsiktige med å prøve 
ut nye ting. Helhetsmessig er 
det svært få punkter spillet 
skuffer på, men jeg hadde så 
pass høye forventninger at jeg 
likevel føler meg skuffet. 

Teknisk sett er det kanskje 
en anelse foran Half-Life, men 
det ligger et godt stykke bak 
både når det gjelder interakti
vitet og integrering av histori
en. Hvis du har lyst på mer 
klassisk action i stilen med 
Quake 2, er Requiem er godt 
kjØp. Er du ute etter noe litt 
mer nyskapende, bør du nok 
vente en stund til . . .  

PLUSS: 
• Original historie. 
• God grankk. 
• God spIllbarhet. 
• Lave maskinkrav. 

MINUS: 
• Skiller seg Ilte ut fra mengden. 
• Endel bugs. 
• Lite Interaktivitet. 

SVSTEMKRAV: 
P 1 66. 32 MB RAM. 3x CD-ROM. 
1 70 MB HD. 



t.Id1IQeII'e tlde1'8 � a. JlU18I�E'" og mU8ta8lene som 
lIøy dem. Kuler og krutt. pro
peller. nærkamp mann mot 
mann. annen verdenskrig. tys
kere og engelskmenn. jazz og 
solhatter. charleston og wins
ton. fi lmavisen og koksdrevne 
tog. Har dere fortsatt ikke fat
tet poenget. kan jeg dessverre 
ikke hjelpe dere. Gå heller og 
snakk med en person over 70. 

Men F- 1 6  Aggressor er et 
spill som tar til vingene med 
dagens moderne luftrom som 
leke- og tumleplass. Mens vir
kelige F - 1 6  av metall og plek
siglass pløyer seg vei inn I K0-
sovo for å beskytte virkelige 
bombefly med virkelige bom
ber som skal sprenge virkelige 
hus og virkelIge mennesker I 
tusenvis av virkelige biter. gir 
Vlrgln oss sjansen til å fly inn l 
l iksom-Afrika I et l Iksom-fly 
kverke liksom-mennesker. 
et våpenarsenal 
s lette et Ilte UUlO�"',1Il8I 



-
SA langt er altså alt i benbold 
til  standard nysimprosedyre 
men er spillet noe bra? 

Fra og med den glimrende 
Introsekvensen lukter dette av 
kvalitet. men ikke den samme 
standard som man finner i tun
ge og detaljrike titler som FaJ
con 4. 0 eller WWIl Fighters. 
Her eksisterer ikke den vel
kjente følelsen av tyngde og 
pedanteri - dette er snarere 
en opplevelse myntet på men
nesker som er ute etter bill ig 
spenning. Allerede menyskjer-

ten nyter over bakken så bur
tig at du ender opp som en 
rykende kullbit bvis du gjør noe 
overilt med stikka. Legger du 
så til et av de beste lydspore
ne jeg har hørt i et ftyspill .  
sitter du igjen med en overvel
dende guttegreie som bare kan 
utfordres av kinaputter og en 
vil l  fest. Produsentene skryter 
av at gjengivelsen av ftyets be
vegelser i luften er så naturtro 
at de ble tvunget til å gjøre 
den mi ndre virkel ig av for
svarsmyndigbetene. Dette er 
vanskelig for en legmann å be
dømme (og for å være ærlig 
driter jeg i om det nyr som en 

eller en Ford 
men 

F·16 Aggressor 
Produsent: Virgin Interactive 

• God nyopplevelse. 
• Knæsj musikk. 
• Annerledes. 
• Kjempegod brukermanual. 

MINUS: 
• Litt kledelig grankk. 
• Lite engasjerende oppdrag. 

SYSTEM KRAV: 
• P1 33. 32 MB RAM. P200 

og 3D·kort anbefales. 
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hØyt elskede bast/on i Mi
crosoft Golf 1999 Edit/oil. 

Tradisj onel L  har penger 
vært inngangsbilletten til den
ne mesL banekrevende av alle 
sporter. Nevnte Gates har jo 
ti l  salt på maten og vel så det, 
dermed har han nok mulighe
ten til et slag golf etter lun
sjen med Sultanen av Brunei, 
dersom det skulle være ønske
lig. I den senere tid er golf blitt 
gjort tilgjengelig for de brede
re lag av befolkningen, og for 
de av oss som likevel ikke kla
rer å karre oss ut på fairway
en, fins en siste uLvei - data
spillene. 

TEKNO GAMES 

sin solide posisjon i år heller. 
Spillet kan skilte med fire 

karakterer du kan 

minoritet, med andre ord, og 
attpåti l er det fire systemer 
som kan tas i bruk for å få 
klasket den l i l le, hvite ruglete 
ut på tur. To metoder er varia· 
sjoner av den velkjente presi· 
sjonsklikkingaffæren, mens en 
tredje gjør bruk av muserull· 
ing for å få slått ballen til øn· 
sket destinasjon. 

LEKKERT 
Presentasjonen er tøff. Intet 
mindre. Spillet er i det hele 
tatt veldig lekkert og appetitt· 
Iig, noe som til tross for SiD 
unødvendighet høyner en spill· 
o p plevelse betraktelig. Syv 



l 8-hulls baner - alle med jus
terbar vind, vær, gresstype og 
tåke - står klar til å betrås av 
dine piggsko. Selvfølgelig er 
også golfernes motion capture
bevegelser perfekte. Skul le  
egentlig bare mangle, de har 
jo tross alt bare den ene beve
gelsen å konsentrere seg om. 

Spil let kommer på to C Der, 
og det er fylt opp med videose
kvenser. Hvert hull presente
res med en l iten fly-by, der en 
yndig damestemme kommer 
med tips for at du skal få bal
len ned i hullet med færrest 
mulig slag. I ti l legg får du en 
hel del intruksjonsvideoer, som 
lærer deg al le slagtypene og 
de andre viderverdighetene det 
ellers fort kunne tatt deg uker 
lære på egenhånd. 

Du har dessuten en caddie ved 
din side. Han kommer med gode 
råd ved putting og chipping, 
men som oftest henfaller han 
til å strø polemiske saltkorn i 
golfsårene når du har sendt bal
len i en håpløs bue mot det tet
teste krattet. Det bør nevnes at 
kommentarene hans tenderer 
mot det lavpannede. «Har vi en 
machete i baggen?» og «Der er 
det mørkt. Jeg trenger en lom
melykt,» er eksempler på blød
mene han serverer når du har 
banket ballen ut i bushen. 

AUTO 
For ytterligere å styrke det gOlf
messige aspektet står du selv
sagt fritt til å velge køller, men 
som det meste annet kan det 
automatiseres. Du kan faktisk 
automatisere selve slåingen 
også, du bare peker hvor du vil 
ha ballen og konsentrerer deg 
om det taktiske aspektet ved en 
runde golf. Om du absolutt vil 
gjøre alt selv, kan du justere 
høyde, skru og mer til. 

BINGO 
l IIustrerende for dybden i det
te spil let, er det faktum at du 
kan velge mellom tre typer 
golfbal ler. Og du trenger ikke 
å spille vanlig golf, du kan spil
le skins, scramble og bingo 
bango bongo, a l le variasjoner 
over den kjente basisen. Du må 
ikke møte verden alene, det lar 
seg også gjøre å al l iere seg 
med noen du vil  spille på lag 
med. 

Banene er pene, varierte og 
fullstendig 3 D-rendrede. Her er 
det støtte for spill over lokalt 
nettverk, modem og Internet, 

og bra er det, siden dette er 
en av spillverdenens ekvivalen
ter til Smil - det el' best når 
det deles. Å spille flere på en 
maskin er også mulig, og det 
er her spil let kommer ti l sin 
rett. Golfånden er godt ivare
tatt i spil let. 

GOLF ER GOLF 
Når man spiller den superde
taljerte maksimumsversjonen 
må imidlertid selv TEKN O GA
MES' supermaskiner bøye seg 
i støvet; selv med 32x CD-ROM 
og mer enn nok med megahertz 
blir det mye lasting underveis. 
Dette virker ikke bare irrite
rende, det er også frustreren
de på den måten at spil let går 
sakte i ti sekunder for så å ta 
inn igjen det tapte i et rasende 
tempo den påfølgende tiden. 

Golf er golf. Det er - nær 
sagt selvfølgelig - intet nytt 
under solen . Banene er pene
re, valgmuligbetene er flere og 

det ene med det andre, men i 
bunn og grunn skiller ikke det
te spillet seg voldsomt fra for
gjengerne, og det kan derfor 
vanskel ig kal les et must for de 
som eier disse. 

MS Golf 1999 Edition 
Produsent: Microsoft 

PLUSS: 
• Grundig opplæring. 
• Presentasjonen. 

MINUS: 
• Mye lasting. 
• Lite originalt. 

SYSTEMKRAV: 
• Minimum »90, 1 6  MB RAM. 

Win 9x. 55 MB �ID. 4X CD-ROM. 

MER INFO: 
www.rnlcrosolt.coml 
garnes/sports/golf 

I AV STEINAR HELGESEN 
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har prøvd Pro 18 fra Psy�
Dosis. 

S porten som kombi nerer 
stygge klær med gamle men
nesker og lange fotturer, en 
må jo virkelig lure på hvorfor 
den ikke er mer populær. Vel. 
Psygnosis har tenkt å gjøre noe 
med mangelen på oppslutning. 
Med Pro 18 satser de på å 
bringe køllesvingning og små 
baller ut til de bredere lag av 
folket. 

Ikke at det ikke har vært 
gjort før. PCen har gjennom 
tidene vært vert for flere mer 
eller mindre vellykkede forsøk 
på å gjengi sporten. Felles for 
dem alle er at de har hatt en 
eller annen innovativ måte å 
simulere kølleslaget på. Blant 
de mest funksjonelle er Sier
ras siste forsøk ute på gree
nen, Golf Pro, som byr på kon
septet TrueSwing hvor man 
skyver på musen for å indike
re hvor hardt slaget skal være 
og hvordan køllen skal treffe 
ballen. Den mer tradisjonelle 
gjennomføringen involverer en 
eller annen grafisk fremsti l l ing 
av køllens svingkurve og flere 
eller færre klikk med muse
knappene for å indikere styrke 
og treffsted på golfballen. Det 
er på denne linja Pro 18 leg
ger seg, dessverre, for her har 
Psygnosis virkelig klart å rote 
seg ned i sandgropa. 

KLIKK 
For å gjennomføre et slag må 
spi l leren kl ikke fire ganger 
med musen til ulike tidspunkt. 
Først må han kl ikke en gang 
for å sette i gang slaget. Så en 
gang til for å avgjøre hvor langt 
tilbake den l i l le kisen du sty
rer på innsiden av skjermen 
skal føre køllen og for å be
stemme kraften i slaget, så en 
tredje gang for å bestemme 
vinkelen som køllen skal treffe 
den l i l le hvite ballen i, og så 
en fjerde gang for å legge på 
ønsket skru. Høres ganske en
kelt ut, men ikke la deg lure. 
Dette er en djevelsk innretning 
pønsket ut av onde makter som 
hater golf over alt annet på 
jord, for det fungerer virkelig 
ikke slik som lovet. 

Når du har valgt deg en 



spiller, en bane og en konkur
ranseform befinner  du deg 
plutselig på greenen. Klar til å 
sende ballen flere hundre me
ter mot det lille flagget du så 
vidt kan skimte der borte i det 
fjerne. Klikk en gang, to, tre 
og fire. Han gjør seg klar til å 
slå, og gjør det. Ballen triller 
et stykke bortover det finklipte 
gresset. Det var ikke så vellyk
ket. PrØv igjen .  Det samme 
skjer. Prøv igjen . . .  og etter 25 
slag har du kommet deg femti
tre meter bortover banen. Det 
er rett og slett plent umulig å 
få til en skikkelig drive. Det er 
alt for mange klikk involvert 
og følelsen av å virkelig spille 
golf ligger i håndleddet, ikke i 
pekefingeren.  

FORE! 
Foruten klikkingen med knap
pene må man også sørge for 
at spillerens benstilling er kor
rekt, og at man bruker riktig 
kølle til rett tid - selv om cad-

TEKNO GAMES 

games 

dyen din er behjelpelig med å 
finne frem den korrekte typen. 
Vind og baneforhold er også 
faktorer som du må ta med i 
beregningen. Spillets to kom
mentatorer kommer ofte med 
vurderinger av ballens plasse
ring på gresset - om det ligger 
noe i veien og blokkerer eller 
om det er grei skruring frem 
til hullet. Du kan også kalle 
frem et bilde som gir detaljert 
oversikt over bakkeforholdene, 
men dette er lite brukbart og 
veldig tregt. 

Grafisk sett er ikke Pro 1 8  
s å  a l t  for overbevisende. Tre 
baner som alle ligner litt på 
hverandre, spil lere som er di
gitalisert og klistret på bak
grunnen og en særegen blass
het over grønnfargene som le
der tankene hen til en skikke
lig tørkesommer på det indre 
østland - selv om ingen av ba
nene er lagt der. Det hadde 
vært deil ig om man i disse 
3D-tider hadde bygget en gra-

fikkmotor som jobbet med vek
torer - det hadde åpnet for fle
re synsvinkler, panoreringer 
over banen, mer helhetlige fi
gurer og flere grafiske effek
ter. Slik som spillet fremstår 
nå er det litt 94. Men meny
systemet er utsøkt klassisk og 
lydeffektene behagelige. Dess
uten er s p i l let ove rsatt t i l  
svensk. Passer for mindreåri
ge grabbar och fliekor, selv om 
det kanskje ikke er  så mange 
fjortiser som digger golf og fla
nellsskjorter. 

Nei, som de sier i ute på 
banen: Fore! Pass på, et dår
lig golfspill er i luften. 

[4] Flatland putter. [5] K1ard 
å klikke? Give it to me, baby! 

Produsent: Psygnosis 

PLUSS: 
• Pene menyer. 
• Behagelige lydeffekter. 

MINUS: 
• Umulig kontrollsystem. 
• Blass graftkk. 

SYSTEMKRAV: 
• Minimum P 1 66, 32 MB 

RAM , Wln 9x. P200 MMX, 64 MB 
RAM anl>efales. 

MER INFO: 
www.psygnosls.com! 
pro 1 81  



F E fæ l- l N G H O Il NY AG A I N ? 

H O R NY OG M Ø R KETS H E R S K E R I N N E  

E R  TI LBAKE I D U N G E O N  KEEPER 2 .  

U T FO R S K  D I N E  M Ø RKE S I D E R  G .J E N N O M  Å BYG G E  

D E R E S  U N D E R.J O R D I S KE R I KE .  M E N V I  ADVA R E R ;  D ETTE 

PAR ET DAN S E R  I KKE PÅ R O S E R ,  M E N  PÅ B LO D I G E  T O R N E R O S E R  • • •  
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AUIOROUIE EXPRESS 2000 
I AV MANSUR ABBASI 

I AutoRoute Express 2000 kan 
man gjøre mer enn bare å fin
ne korteste vei til badestran
den. La oss si at du er invitert 
på et data part y i nærheten av 
Moskva Metro (et sted i vestl i
ge del av Moskva sentrum), 
men du har ingen anelse om 
hvordan du skal komme deg 
frem. 

Hvorfor bruke 37 forskjellige kartbøker til 
planlegging av bilferien, når det egentlig 

holder med en eneste CD-ROM? Microsofts 
AutoRoute Express 2000 er alternativet når du 

skal planlegge sommerens bilferie. 

ke veier du skal kjøre på, hvor 
lang tid det vil ta, hvor og når 
du skal fylle bensin, eventuel
le bomavgifter og mye mer. 

_.-,---
p-

'fl-at 

netsider som tilbyr enda mer 
informasjon om dine reisemål. 

Det største minuset ved 
AutoRoute Express 2000 er e� 
ter min mening at det bruker 
mye system ressurser (og del 
er fort slitsomt hvis man har 
l i te RAM og elsker å «multi

taske») "  Et annel 
minus er at det er 
på engelsk. Se� 
om de neste fo� 
står engelsk, 
hadde det væ� 
ålreit å få denIlI 

No problemo, hvis du har 
et eksemplar av AutoRoute Ex
press 2000. Alt du trenger å 
gjøre er å starte programmet 
(dette er den tregeste delen) ,  
velge hvor skal reise fra og til,  
taste inn litt informasjon om 
ditt og datt (bl .a. din bils ben
sinforbruk etc. ) ,  og etter noen 
få sekunder vil du få vite hvil-

Du kan også se på bi lder 
fra kjente steder (museer, golf
baner etc.) i nærheten av de 
områdene du kjører gjennom .  
Dersom d u  e r  e n  av de som 
ikke valgte russisk som valg
fag på skolen, kan du slå opp i 
en frasebok hvor du kan lære 
deg uttrykk som «Hvor er nær-

. -..... -
..... '"- .. --'-1 
1 "- ' ,---. 1dl1ItOI ......... , 

typen program
mer på norsk . 

DA Y1 
09:00 
09

:0<1 

09
:11  

t 09
:

14 

09
:

4
3 10:27 

10:30 
10:30 
JIk3f 
11:16 

I
"'" 
11 :51 
12:12 
12:33 
12:50 
12:56 
12:511 

lhdIanI .... ..... 
1lii '*-' 

0,0 • Gepert _ on Loc� road(s) (South) 
2,0 TLm RIGHT (\Nest) anto 4 
8,2 TLm LfFT (SoIah) onto RP;j 3 
10,1 N; Grefsen, ctrotn.e (_) on E6 
51,3 N; Vestby, stav on E6 
116,2 N; 1rqodaI, stav on E6 
1 19,6 N; fn9odaI-� beor lfFT (E...t) onto 127 [E6) 
120,0 N; Borg, ctrotn.e (_) on E6 
J26,7 EntemgSwetNn 
115,0 N; T_, beor LfFT (SoIah) onto 163[[6) 
176,4 _ RIGHT (SW!>f:...t) onto E6 
214,8 N; �, stav on E6 
245,2 N; Uddovalo,lUby, stoy on E6 
275,6 N; sten.rogp.rd, stav on E6 
310,0 N; Aglesberv, stav on E6 
320,9 N; E2G-E6, hm RIGHT (\Nest) orto Loe" road(s) 
322,7 III Anive lioltlenburg 

- - --
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l'CIr T-.k 

2,D bn  
6,21<m 
1,91<m 
41,21<m 
64,81<m 
3,4 1<m 
O,4 1<m 
5SJO km 

1,4bn 
38,4 1<m GothoriltJo'l 
3O,4 1<m GothoriltJo'l 
3O,4 m GotheriJuov 
34,41cm GothoriltJo'l 
IO,9 1<m 
1,81<m 

- ......... _ .. ............ , WIII _ �  ... .c .... �,WI., 
Bilferie ell� 

ei: God sommerl 
- ...... c.-I ,.... � c.? w.k_ItII ,.... ..... ...... ' """ l ..... ...... 

. 

. .-
----........ --. 

meste hotell?» og «Bilen min 
er stjålet!». Alt i alt får du hjelp 
til nyttige fraser på 1 1  av de 
mest brukte språkene i Euro-
pa. 

Grafikken på kartene er 
bra, med gode zoomfunksjoner. 
Du kan også skrive ut de de-
lene av kartene du ønsker, og 
utskriftskvaliteten bl ir  svært 
god. Pakken er også utstyrt 
med ca. 5 000 linker til inter-

NØYAKTIG RUTE: 
Programmet gir deg en 
detaljert oversikt over 
reiseruten. 

AutoRoute Express 2000 
Produsent: Microsoft 

PLUSS: 
• Godt gJennomarbeidel 
• OverslkUlg. 
• Gode og detaIlerte karl 
• Frasebok. 

MINUS: 
• Bruker mye systemressurser. 
• Av og Ul for mye Informaslon 

på en gang. 
• På engelsk. 

SYSTEMKRAV: 
• Minimum P I 33, 16 MB RAM. 

2X CD-ROM. 85 MB HD-plass. 

MER INFO: 
bttp://www .• leroøoft.eo. 



SI EM ENS 

Den nye S iemens C25. Liten, lett og smart. 
I : -Jeg er bare nødt til å fortelle det Nå kan du høre sounden min på en C25. Som ringelyd.- C25 er i grunnen 

ganske så inspirerende: Lav vekt - kun 135 g • Svært enkel bruksanvisning · Opptil 100 timer standby. eller opptil 300 
minutter taletid · Ringelyder fra de hDUaste DJ-ene . Internasjonal Tieket Hodine . Dual Band. 
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be insp i red .. 
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Legan e rpann e l ug , C o o l i o i l e t t er  

irt ue l l  virk e l i  h e t  j ør det  merk e l ige mul i . 
I AV BJARTE ARNfSON STORBRATCN : 

• • I 
Lei av a tyvlane mammas da- : 

I 
meblad for å se på kvinner som : 

: godt over menopausen fi nner : 
sitt nye jeg? Med sterke farger : 

: og kortklipt, rødt hår der den : 
I kommunegrå pistrepermanen- I 

ten kvelte all seksuell spenning 
timer i forveien? Vel, nå er det 
mor som kommer inn på data
rommet og legger beslag på 
megahertzene. 

Cosmopolitan, et av denne 
I verdens større magasiner for 

kvinner og kvinnelige, har gått 
sammen med The Learning : : Company for å lage Cosmopo- 1 

: litan VirtuaJ Makeover, som lar I 

: folk herje og eksperimentere I 

med eget utseende uten tanke 
I for gedigne frisørregninger, 

TEKNO GAMES 

klamme prøverom og skrinne 
bankkonti. 

Først av alt laster du inn et 
bilde av deg selv. Deretter kan 

\ 
man velge og vrake i 300 hår
frisyrer, fra det mest vulgær
pornografiske via det glamor
øse ekstravagante til de strik-

se førskolelærerfrisyrene vi el 
sker å hate. Når du er hårft 
kan du boltre deg i 50 brud� 
slør, 15 hatter, 1 00 designel 
solbriller og gud-vet-hva. Se� 
følgelig kan du også gå ber 
serk med rougebørster, lepPl 
stifter og alt som setter far 
og som hittil har vært stren 
forbudt område i øvre badl 
romsskap. Det glade vanvidl 
altså, som best kan sammel 
lignes med et totalt baderollll 
anarki . 

Selvfølgelig er denne pal 
ken siktet inn mot en femin. 

: målgruppe som gjerne vil prt 
l ve nye hårfrisyrer, men SOl 
l verken har tålmodighet, pe� : ger eller lyst til å gjøre det l 
: virkel igheten.  Dessuten kal 
: denne pakken være god å ba 



hvis man trenger et spesielt 
passfoto og føler en trang til å 
redigere virkeligheten en smu
le. En slager på nerdevorspiel 
kunne det sikkert også ha vært, 
men slikt vet ikke jeg noe om. 

beauty bag 

Uansett - programmet fun
gerer overraskende bra. Om du 
har et passbilde der du ser rett 
frem er alt greit, men på mitt 
bilde så jeg litt på skrått. Det
te gjorde at noen frisyrer og 
accessoirer satt skjevt, og det 
fantes ingen mulighet til å trek
ke dem sidelengs. Bortsett fra 
dette, og det faktum at noen 
elementer eliminerer hveran
dre - du kan ikke både ha hatt 
og blomst i håret - forløp alt 
besnærende knirkefritt. En god 
del lasting og dårlige respons
tider får vi heller leve med, det-
te er tross alt jentesoftware. radikale delen av befolkningen. i 

Og for all del - program- (De som ikke får kick av å blan- : 
met er i farger, den eneste de Cola og Cola light.) For oss : 
grunnen til at disse bildene er gutta med uforskammet be- : 
i svarVhvitt er at passbildet skjeden skjeggvekst ville det : 
mitt er det. dessuten være festlig med et i 

Imidlertid er det et skikke- større utvalg ansiktshår, og I 

Iig drawback at bildene lagres hvis man skal ta underhold- : 
i et uforståelig format. For det : ningspotensialet helt ut - hvor- : 
første blir bildene uforholds- : for ikke legge ved ulike typer : 
messig store - opp i mot 3 MB : nesehår, arr, tatoveringer og : 
- men verst av alt er at bilde- : ;l piercing? En mislykket tur til I 

ne ikke kan brukes i andre pro- : Il : frisØren klarer jo de fleste. Men : 
grammer enn i Virtual Make- : en ordentlig bomtur til tatove- : 
over. Dette begrenser nytten : ringssjappa kan få større kon- : 
kraftig, med mindre man går sekvenser, og det klarer ikke : 
kjøkkenveien og tar en screen- Virtual Makeover å syntetise- I 

dump. re. I 

For mor er Virtual Make- Så når du har gått lei av I 

over godsaker. Det kan brukes : i frøkensveisene etter en halvti- I 
seriøst i den evige søken etter I : me og mor og sviresøstrene I 

det perfekte utseende, eller det : : ber om å få låne PCen, kan du : 
kan fungere som rødvinsvor- : : si ja på to betingelser. For det I 

spiel før den hvinende syklub- I : første; ingen tur til Grete I 
ben skal løpe Grete Waitz-Iø- : : Waitz-løpet. Dernest skal du I 
pet; være russ 40 år over ti- : : få lese så mye Kvinner og Klær : 

I den, med alt det innebærer av I : (les: Kjære Asa) du bare vil. : 
ufyselig fremferd mot hoved- : [1 ] En makeovermodell FØR . . .  [2] . . .  og ETTER at TEKNO GA- : 
stadens unge gutter. Dumme I MES har fått herje fritt. [3] Ahh, kjernesunn, norsk ungdom. 

I 

rop skal hyles, idiotiske kosty- : Med et slikt utgangspunkt kan det vanskelig gå galt. [4 ] Fra den I mer skal fylles og oppførselen nordiske skjønnheten er ikke spranget langt til en forhenværen- I 'M:ID 
skal hele tiden ligge på et ab- de grungestjerne. [5] For den som tar i både pose og sekk -
solutt lavmål - på en måte som dragartisten Tracy. [6] En riktig søt og trivelig jente, dette. Men 
ville fått en mann til å bli satt i det ER meg. [7] Nok en person med vidtfavnende seksuelle 

I inn for flatfyll og utuktig om- : preferanser. [8] Og noe som best kan beskrives som Goolio 
gang med omgivelsene. i møter Jon Lilletun. 

HEMMELIG 
For søster er dette intet min
dre enn essensielt. Her kan 
man sjekke de fine frisyrene, 
de kule solbrillene og greier, 
og så er det ikke naut å gå på 
skolen dagen etterpå selv om 
luggen skulle bli skjev. 

For far er ikke dette verdt : 
jack shit. Men for bror er det- I 

te nokså festlig. Kan vi få Gun-
: nar Halle til å ligne på Cecilie I 

Leganger? (Ja, det kan dere.) 
Kan vi få mamma til å se ut 
som Hitler? Kan vi får Per-Erik 
til å se ut som ei jente, printe 
det ut og henge det opp på 
skolen? Ganske sikkert, og mu
lighetene er mange for ond
skapsfulle pøbelfrø med tilgang 
til scanner. 

BUDSKAP 
: På den annen side er det ikke 
: morsomt særlig lenge. Når du 
: har prøvd dreadlocks, skjønn
: hetsflekker og brudeslør i en 

PLUSS: 
• Originalt konsept. 
• Nyttig for noen. 

MINUS: 
• Ingen tatoveringer. 
• Smal målgruppe. 
• Formatet. 

I halvtime, er det ikke lenger SYSTEMKRAV: 
I magevrengende festlig. Solbril- • 16 MB RAM. 1 0  MB HD-plass. 
: lene er dessuten usedvanlig , 1-----------1 
: konservative og kjedelige, og : MER INFO: 

I går neppe hjem hos den mer : L-www_.v_lr_tu_a_lm_B_ke_o_ve_r._co_m __ 

TEKNO GAMES 





I AV BJØRN lYNNE 

Det har sannsyn l igvis a ldri 
vært et riktigere tidspunkt til 
å oppgradere lyden på PCen 
din enn akkurat nå. Det er nå 
at det er på tide å kaste ut 
SoundBlaster Pro- eller Sound
Blaster Vibra 1 6-lydkortet som 
fulgte med PCen da du kjøpte 
den. Du vet kanskje ikke en 
gang hva s lags lyd kort d u  
har . . .  ? D e t  l iksom bare var 
der . . .  ? Vel, jeg har bare en ting 
å si: Hvis du ikke har gjort det 
ennå, skatT det et ordentlig Iyd
kort med en gang, og noen 
skikkelige høyttalere - og du 
vil  øke spillegleden fra spille
ne dine med i hvert fal l  30%. 
Guaranteed. Stol på meg her. 
Jeg er doktor. 

Dataspillbransjen har akku
rat gått gjennom en slags opp
gradering - nei, revolusjon -
når det gjelder lyd i spill .  For 
et drøyt år siden presenterte 
C reative Labs' Soundblaster 
Live, Soundblaster Live Value 
og Soundblaster PCI 1 28 Iyd
kort. Disse nye kortene har al
lerede bl i tt standarden for 
nye spiII som kommer ut. Av 
de siste fire spillene jeg har 
skatTet meg, har samtlige tatt 
nytte av den nye teknologien 
på disse lydkortene. 

La meg si det med en gang: 
Jeg er ikke ansatt i Creative 
Labs, og jeg har heller ingen 
avtale med dem om å anbefale 
produktene deres. Men jeg le
ver av å produsere lyd og mu
sikk til PC-spill ,  og det er i 
min interesse at flest mulig 
spiIlinteresserte har fetest mu
lig lyd fra spiIlene sine. For 
hvis fol k  ikke benytter seg av 
all  den fete lyden - hvorfor 
skulle jeg da sitte der og jobbe 
overtid med å produsere den? 

Creative Labs ser ut til å 
ha fått et slags monopol på all 
den nyeste og beste teknologi
en til å rå den beste lyden ut 
av PC-spill .  Jeg vet ikke helt 
hvorfor, men ingen andre fir
maer har kommet med lydkort 
som tilbyr PC-spiIlinteresserte 
noe i nærheten av hva de ny
este Soundblaster-kortene fra 
Creative Labs gjør. Og da me
ner jeg til spill - ikke til mu
sikkproduksjon eller video re
digering eller noe annet. Rett 
og slett lydkort til spill ,  her er 
Creative Labs med sine Sound
blaster-kort nå helt overlegne. 
Så jeg har ikke noe annet valg 
enn å si: KjØp et nytt Sound-

blaster-kort I dag. Og jeg skal 
forklare hvorfor. 

BEDRE SURROUND 
ENN DOlBY SURROUND 
På et helt vanlig Soundblaster 
Live eller Soundblaster Live 
Value får du nå, utrolig nok, et 
bedre surround-system enn på 
Dolby Surround hjemmekino. 
Dolby Surround er, kort sagt, 
basert på stereo foran og mono 
bak. Soundblaster Live-kortet 
kjører stereo foran og stereo 
bak,  a l tså fi re-pun kts sur
round. Pluss subwoofer. Nett
opp surroundlyden er den vik
tigste grunnen til å oppgrade
re til et nytt lydkort nå. Det er 
rett og slett bare en helt rå 
opplevelse å spille Unreal el
ler Half-Life når du platTer ned 
et monster, hører et annet udyr 
bak deg, slenger deg rundt, og 
hører tomhylsene fra de kule
ne du akkurat skjØt ut lande 
med et kJink på gulvet bak deg, 
litt til høyre. Ikke bare blir hele 
opplevelsen bare enda mer pa
ranoid fordi du nå kan høre 
monstre bevege seg bak deg -
men også fordi alle bakgrunns
lydene, alle de små lydene som 
utgjør helheten I lydbildet, nå 
foregår rundt deg på alle kan
ter. Og det blir, for å bruke en 
gammel klisje, akkurat som å 
være der. 

For å ta i bruk fire-punkts 
surround I spill trenger du et 
Soundblaster Live eller Sound
blaster Live Value lyd kort. 
Soundblaster PCI 1 28 har Ikke 
utgang for fire høyttalere, og 
etter min mening ville det være 
idiotisk ikke å spytte i de 300 
kronene som utgjør prisfor
skjellen mellom PC I 1 28- og 
Soundblaster Live Value-kor
tet. 

I tiI legg trenger du hØytta
lere, og dette kan enten være 
et høyttalersett som er laget 
spesielt til formålet, for eksem
pel Cambridge Audio four-point 
surround som består av fire 
forholdsvis små (men overras
kende kraftige ! )  høyttalere,  
pluss en subwoofer. Dette er 
laget spesielt for å brukes 
sammen med Soundblaster 
Live (eller Live Value ) .  Eller, 
du kan rett og slett bruke to 
par vanl ige PC-høyttalere el
ler andre høyttalere. Skal du 
virkelig kline ti l ,  så bruker du 
to separate stereo hifi-forster
kere, kobler fronthøyttalerne til 
den ene, og bak-høyttalerne til 
den andre, og kobler så de to 

TEKNO GAMES 
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forsterkerne til hvert sitt uttak 
på Soundblaster-kortet, og guf
fer opp. Satisfaction guaran
teed! Men for all del, du får en 
bra spilloppleveise med også 
med to sett vanlige PC-hØytta
lere, ett foran og ett bak hvert 
av høyttalersettene koblet inn i 
hver sin plugg bak på lydkortet. 

OMGIVELSES
FARGET LYD 
Den andre nye teknologien som 
nå er en del av D irect-X 6.0 og 
derfor allerede tilgjengelig på 
de tleste hjemme-PCer er noe 
som de kaller Environmental 
Audio, eller «omgivelsesfarget 
lyd» som jeg har valgt å over
sette det til. Du vet - når du 
går oppover en trapp ute i en 
park, så hører du fottrinnene 
dine. 

La oss nå forestille oss at 
trappen fører til en dør inn til 
en hØY bygning, og bak døren 
fortsetter trappen, men nå er 
det innendørs, og du kan se 
tlere etasjer med trapper lede 
oppover mellom betongvegge
ne. Hva skjer med lyden av ste
gene dine? Jo, de får romklang, 
og vil høres helt annerledes ut 
enn da du var ute i parken. 
Dette er i korte trekk hva «om
givelsesfarget Iyd»-teknologien 
går ut på. Hvis personen du 
styrer i spillet befinner seg 
inne i en lang korridor, så vil 
alle lydene også høres ut som 
om de er inne i en lang korri
dor. På samme måte får du 
gruvelyden når du er nede i en 
gruve. Eller baderomslyden når 
du befinner seg i et baderom. 
Eller undervannslyden når du 
er under vann. Ogsåvidere. 

Alt dette skjer ikke ved at 
spillprodusentene har laget tle
re forskjellige lyder. Det skjer 
ved at spillkoden, i samarbeid 
med lydkortet, hele tiden far
ger lyden basert på spillerens 
omgivelser. Du har sikkert spilt 
Baldur's Gate. Alle har spilt 
Baldur's Gate. Men fikk du en 
helt rå grotte lyd på stemmer, 
fottrinn og våpen da du var 
nede i hulene under Firewine 
Bridge? Det tikk j eg. Har du 
spilt det forholdsvis nye bilspil
let Rol/cage? Hørte du den helt 
vanvittig kule tunnellyden da 
bilen din kjørte gjennom en 
tunnel? Hørte du de andre bi
lene komme opp bak deg når 
de holdt på å ta deg igjen? Det 
gjorde j eg. 

Omgivelsesfarget lyd er  
som sagt en del  av Direct-X, 
og derfor fritt tilgjengelig for 
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ANBEFALT UTSTYR 
Først velger du deg et lydkort: 
Mulighet 1: Soundblaster Live: Fire-punkts surround, omgivelsesfarget lyd uten ekstra 
belastning for PCen, mulighet for både analog og digital utgang og M I D I  inn/ut. Pris kr. 
1995. 

Mulighet 2: Soundblaster Live Value: Fire-punkts surround, omgivelsesfarget lyd uten 
ekstra belastning for PCen, bare analoge inn- og utganger, M I DI-plugger ikke inkludert, 
men kan kobles på senere ved å kjøpe et separat M I D I  interface som kobles i joystick
porten. Pris kr. 995. 

Mulighet 3: Soundblaster PCI 128: Ingen surround. Mulighet for omgivelsesfarget lyd, 
men det vil bli ekstra belastning for PCen, siden PCI128 ikke har spesiell maskinvare som 
gjør denne jobben, og PCen må gjøre det selv. Pris kr. 695. 

e Min valg for den seriøse spil/entusiasten ml bli Souodblaslar Liye Valus! 

Så velger du høyttalere: 
Mulighet 1: Creative Labs/Cambridge FPS2000 digitale four-point surround med subwoo
fer. Krever digital utgang fra lyd kortet, altså Soundblaster Live. Pris kr. 2095. 

Mulighet 2: PCWorks analog four-point surround med subwoofer. Kan brukes med alle 
lydkort. Pris kr. 795. 

Mulighet 3: To vanlige sett med omtrent hvilke som helst PC-høyttalere. Jo bedre høytta
lere, jo fetere lyd. Pris fra ca. 200 til ca. 1000 kroner. 

Mulighet 4: To sett med stereo hifi forsterkere, to sett fete hifi-høyttalere. Pris fra ca. kr. 
2000 til ca. kr. 600.000. Ta dekning! :-) 

alle. Den dårlige nyheten, dess
verre, er at det krever masse 
prosessorkraft å regne ut hvor
dan denne lyden skal være hele 
tiden. Det er en jobb som selve 
hovedprosessoren i PCen din 
etter all  sannsynlighet rett og 
slett ikke har tid til, når den 
att på til skal bevege ørten 
hundre objekter rundt på skjer
men. Den gode nyheten er at 
Soundblaster Live (og Live Va
lue) har en spesiell prosessor 
(EMU 1 OK1 )  på selve kortet som 
tar seg av den omgivelsesfarge
de lyden ,  uten at det koster 
selve PCen din så mye som et 
n a n o s e k u n d !  Merk deg a t  
Soundblaster PCI 1 28 ikke har 
denne prosessoren på kortet. 

Slår du sammen tire-punkts 
surround og omgivelsesfarget 
lyd, så er det faktisk ikke over
drevet når Creative Labs på
står at du får en helt ny opple
velse av spillene dine. Du gjør 
faktisk det. Selv om denne tek
nologien kun gjelder på spill 
som aktivt støtter de nye mu
lighetene ( du får altså ikke noe 
ny eller annerledes lyd i gamle 
spill ) ,  så vil du finne at så godt 
som alle nye spill som kom
mer ut nå har full  støtte for 
disse nye lydspesifikasjonene. 

MINDRE ST8Y 
I DIGITAL KABEL 
Dette er vel kanskje litt drøyt 
selv for de aller mest lydkres
ne, men har du lyst til virkelig 
å imponere kameratene, så kan 

du jo også ta en titt på de nye 
digitale høyttalerne FPS2000. 
Disse kobler du digitalt inn i 
den digitale utgangen på Sound
blaster Live-kortet. Du får min
dre støy på veien fra lydkortet 
til høyttalerne, spesielt hvis 
lydledningene kanskje er struk
ket sammen med strØmkabler 
og annet fnask. Men, for å være 
helt ærlig, så virker vel kan
skje dette litt for drøyt i spill
sammenheng. Om du ikke er 
helt frelst, da! :-)  

nOEN ER INNE 
For å oppsummere: Kjøp deg 
et nytt surround-lydkort i dag. 
Ja, Voodoo3-kortet får heller 
vente. Voodoo1 eller Voodo02 
er fortsatt helt kult nok, og for
skjellen du vil oppleve ved å 
oppgradere til Voodoo3 er in
genting i forhold til forskjellen 
du vil oppleve ved å oppgrade
re til et surround-Iydkort med 
omgivelsesfarget lyd. 

Jeg har to PCer på konto
ret; den ene har Voodoo 1 gra
tikkort og et vanlig lydkort. Den 
andre PCen har et Voodoo3 
gratikkort og Soundblaster Live 
lyd kort. Jeg installerte det nye 
spillet Fifa 99 på begge PCene 
for å sammenligne. På gratik
ken kunne jeg ikke engang se 
forskjell  fra Voodoo 1 - til Voo
doo3-kortet. Men når det kom 
til lyden, var det en helt utro
lig forskjell.  

Så det er på tide, folkens: 
Oppgrader lyden nå! 

PRØV DISSE 
SPILLENE! 
Når du har kjØpt deg nytt 
kort og satt opp s 
systemet: Her er  
som jeg spesielt vi l  uUU,",lW�1 
at du skaffer deg for å teste 
nye finessene. Alle disse 
lene vil høres betydelig 
ut. Dette er selvfølgelig 
et lite utvalg. Nesten alle 
spill nå støtter 4-point sur· 
round og omgivelsesfarget lyd. 

• Unreal eller Half-Lite - man· 
ge sier at Half-Life er best, 
men personlig foretrekker jeg 
faktisk Unreal. 

• Rol/cage - kult bi 
bra surround og o ....... '"'", .. ",. , 
farget lyd. 

• Thief: The Dark Project 
bra og detaljert lyd er en vi 
gere del enn kanskje noe 
net spill, siden du ofte må 
le etter lyden. Surround er 
must her! 

• Wild Metal Country - tank· 
spill med kriging i 3D-landska, 
og kul surroundlyd. 

HUSK OPPDATERTE 
DRIVEREr 
Ofte er programvaren og 
driverne som følger med når 
du kjøper lydkortet a l lerede 
utdatert før Iydkort-esken 
engang kom ti l butikken. Så 
d�t aller første du bør gjøre 
nar du har kjØpt deg lyd kor
tet, er å gå til http://wmv. wlndrlvers.com/companyl creatlve/lndex.htm og las
te ned de nyeste driverne til 
det nye lyd kortet ditt. 



Sommerens hoved-CD i TEKN O GAMES er fylt 
til randen av rykende ferske spilldemos. 
Håp på REGNVÆR, så du kan sitte inne og 
spille Mars Maniacs - og de 17 andre demo
ene - med GOD SAMVITTIGHET! 

GAMES 
Apache Havoc fra Razorworks. 
Helikoptersimulator med heftig grafikk! Her kan du teste 
USAs AH64D Apache Longbow og Russlands MIL 28N Havoc-B. 
Corsairs fra Microids. Strategispill i sanntid. Handlingen foregår til 
sjøs - og her blir det store mengder piratvirksomhet! 
Expendable fra Rage Software. Heftig actionspill med utrolige 
lyseffekter. Du spiller en «space marine» som slåss for å overleve. 
Dette er nåtidens svar på Commando på C-64. 
The Guardian of Darkness fra Cryo. Eventyr-/actionspill hvor du 
spiller en prest som har ansvaret for portalen mellom liv og død. 
Hldden & Dangerous fra Take 2 Interactive. Dette spillet blander 
elementer fra actionspill, sanntids strategispill og taktiske 
strategispill. Et originalt spill med meget bra 3D-grafikk. Må testes! 
Malkari fra I-Magic. Turn-based strategispill, hvor du i 
konkurranse med fire andre fraksjoner skal utforske og ta kontroll 
over et stjernesystem. 
Mars Maniacs fra Church of Electronic Entertainment. 3D-racing 
på Mars. Du kjører luftputefartøy bygget som gamle amerikanere 
fra 50-tallet, men med moderne jetmotorer. 
Microsoft Baseball 2000 fra Microsoft. 3D-baseball spill. 
Need for Speed: High Stakes fra Electronic Arts. Ny oppfølger i 
denne populære serien! 
Puma Street Soc:cer fra Sun Soft. Fire mot fire fotballaction. 

Requlem: Avenglng Angel 
fra 300. 3D-action hvor du 
spiller engelen Malachi, som 
er sendt til Jorden for å redde 
menneskene fra en gruppe 
onde engler - kjent som 
«The Fallen».  Bra! Dette er 
en ny oppdatert demo hvor du 
kan spille mer enn den vi har 
hatt med på en tidligere CD. 
OMTALT I DETTE NR.! 
Railroad Tycoon 2 - Second 
Century fra PopTop Soft. 
Togstrategi hvor handlingen 
er lagt til perioden fra 1 930 til 
2042. Utrolig bra! 
Starseige fra Sierra. 
3D-action hvor du styrer en 
kjemperobot på oppdrag. 
Starshot: Space Circus 
Fever fra Infogrames. 
3D-action/eventyr hvor du 
skal drive et sirkus i 
verdensrommet i det 32. 
århundre. Finn de rareste 
dyrene og maskinene, slik at 
du kan tilby en spennende 
sirkusforestilling. 
Trophy Bass 3D fra Sierra 
Sports. Sierra tar fiskespillet 
sitt til en ny 
dimensjon. Se om du klarer å 
få storfisken på kroken! 

Twisted Mlnd fra Soft 
Enterprises. Puslespill med 
full 3D-støtte og actionfylte 
effekter og eksplosjoner. 
Trlple Play 2000 fra EA 
Sports. 3D-baseballspill. 
V-Rally fra Infogrames. 
3D-bilspill med full fart i 
svingene! 

UTILS 
Netscape Communicator 
V4.6. Siste versjon av 
Netscapes nettleser. 
DlrectX 6.1 . De fleste spill 
krever en eller annen versjon 
av DirectX. Dette er den 
nyeste. 
Quicknme v3.0. Spiller av 
.mov-filer. 
RealPlayer G2. Spiller av 
RealVideo- og RealAudio
filer. 

CD-PROBLEMER? 
MAIL: suppOI·l @lzsoU .no. 

SHAREWARE 
TEKNO GAMES 
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M a n e d e n S 

SHAREWARE 
TEKNO GAMES presente

I hvert num mer av 

gt Åke Olofsson et utvalg nyttig 
rer Ben • 

og spennende shareware. Alle programmene 

som omtales p� disse sidene, finner du i SW-

I P .. C D l  Kommentarer og spørs-
kata ogen a . 

m�1 kan du maile til teknoOtekno.no. 

Abbotchat 
Abbotchat (abbtchat.exe) er et 
program for «virkelig toveiskon
ta kt)), med and re ord en privat 
chat. Dette er altså ikke enda et 
program for folk som på en enkel 
måte vil skaffe seg nye venner 
på nettet. Den eneste måten å 
bruke Abbotchat på er at du 
r inger opp and re Abbot-brukere 
- det minner altså en smule om 
I CO. Programmet egner seg 
fremfor a lt for kommunikasjon 
mellom famil iemedlemmer, 
kompiser el ler internt i bedrifter, 
skoler osv. I ti l legg til å chatte, 
kan du også sende fi ler. 

Programmet er helt g ratis. 

GetSmartl 

I Spaceking 

I I 99,8 prosent av a lle  romfarts
spil l  gje lder det å være rask på l avtrekkerfingeren. Men av og til 
dukker det opp varianter med en I noe mer avslappet profil. 

I Spaceking (spckng45.zip) er 
en børssimulator for strategiske I romvagabonder!  Du reiser fra 

I pla net til p la net og gjør forret
ninger med aksjer og oblig asjo-

I ner. El ler kjøper lei l igheter på I romstasjoner og sørger  for å 
vedlikeholde romskipet d itt. 
Spi l let har  fin g rafikk, men det 

I kan være l itt kronglete å få I oversikten over a l le reglene. l Lydeffekter, musikk og anima
sjoner gir et profft inntrykk. 

Det dukker stadig  opp programmer som skryter av at de gjør din 
internetoppkopling raskere. Jeg har  prøvd en håndfull  av disse. og 
som regel holder de ikke hva de lover. GetSmart (GSFull. exe) virker 
imidlertid lovende. selv om hel ler ikke dette programmet setter opp 
farten på nettsurfingen. Ned lasting av f i ler derimot. går  kja ppere 
med dette programmet 

Hvordan fungerer dette? Jo. GetSmart deler fi len du ønsker  å 
laste ned i opp til seks biter. og henter disse ned enkeltvis. Under 
nedlastingen får d u  informasjon om hastig het. hvor lang t id som 
gjenstår osv. D u  ka n også legge flere f i ler  i kø.  D emoen som følger 
med på CDl  kan d u  bruke g ratis i 30 d ager. 
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FineTune (ftune l0l.zip) lar  deg også j ustere og forandre på en hel 
de l  b lant a l le  skjulte funksjoner i Windows. Velg hvilke filer du vil ta 
ba ckup av og hvor du vil plassere disse. Du kan bytte ut hele 
« History))- «SendTo))- el ler sta rtmenyen ved ga nske enkelt å bytte ut 
hele ma ppen. Her fin nes det mengder av sikkerhetsinnstil l inger du 
kan prøve deg på. men vær sikker på  at du vet hva du gjør før du 
kaster deg ut i dette. Feil bruk av dette programmet kan være meget 
ødeleggende!  
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Folder Remarker 
Folder Remarker (f/drmrkr.zip) legger til en ny flik under oversikten 
« egenska per)) for mapper og fi ler. Der kan du skrive inn f. eks. 
informasjon om innholdet i en spesiel l  mappe el ler fil. Kan med 
fordel brukes på zippede filer som lastes ned fra nettet, siden disse 
jo ofte har kryptiske og intetsigende navn. Eller hva sier du til 
fldrmrkr.zip ? 

Popoff og Internet Junkbuster 
Er du lei av rek lamebannere og popup-vinduer som dukker opp som 
paddehatter når du surfer på  I nternet? Da kan du få hjelp av 
programmene Popoff (popoff2.exe) og I nternet Junkbuster (junk
buster-2.0.2-2.zip). Popooff er et lite program som arbeider sammen 
med webleseren din, og som filtrerer bort a l le popup-vinduer. Pro
grammet jobber i sti llhet i bakgrunnen, og stopper et hvertvindu som 
vil åpne seg uten at du selv har bedt om det D ette KAN av og til være 
en ulempe, for alle slike vinduer er ikke nødvendigvis uønsket 
reklame. Sammen med programmet følger en lenke til en hjemme
side der du kan teste hvordan Popoff fun gerer. 

I nternet Junkbuster blokkerer alle uønskede bannere. For at det 
skal fungere, må du tømme browserens cache først. Istedenfor et 
banner få r  du opp en tom rute der banneren skulle ha vært. IJ krever 
imidlertid endel innsti l l inger fra d in  side - for du vil vel ikke fjerne 
AlLE hyggelige gif-bi lder fra nettet? 

NEXT START 

NextStart (NextSTART-Full.zip) bytter ut den gamle START-knap
pen i Windows med en ny og fresk variant. Kanskje ikke noe direkte 
revolusjonerende g rensesnitt, men i a l le fal l  en annerledes løsning 
for å få rask tilgang ti l  ønskede programmer og filer. NextStart gir 
deg en meny tilsva rende de mapper d u  har  i Sta rt-menyen. Du 
henter frem menyen ved å høyre klikke på det  område av skjermen 
som du selv har valgt. Enkelt, praktisk og sti l ig.  

SET ME UP 
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Omniquad Set Me Up 98 (setmeup.zip) er rene himmelriket for den 
som l iker å fikle med innsti l l inger i Windows. Sti l l  inn hvordan du vil 
at PCen din skal boote, hvilke sta rt- og avslutningsbilder Windows 
skal vise, om d u  vil ha ul ike skrivebordsbakgrunner hver gang du 
starter, hvordan du vi l  at utforskeren, skrivebordet og sta rtmenyen 
skal se ut osv. Du kan ta en ba cku pkopi av a lle viktige filer hvis du vil 
gjenska pe dine innsti l l inger etter et krasj, avinsta l lere programmer 
og finjustere I nternet Explorer. 

Diskfree 
Mihov Disk-free (DiskFree20.zip) 
er et lite program som har som 
oppgave å sjekke opp hvor mye 
plass du har  på diskene dine til 
enhver tid. Programmet åpner et 
lite vindu der du ser hvor mange 

Macro Magic 

ledige mega byte du har på hver 
enhet. Kort og godt. Praktisk for 
den som har flere partisjoner 
el ler harddisker. Programmet er 
freeware - altså helt gratis. 

Shift+Cbl+\II 
Shift+Cbl+S 
Shift+CbI+E 

Shift.orl+O 

Maero Magie (MMagic.exe) harvært med på vå re CDertidl igere, og 
her kommer den aller nyeste versjonen. Etter installasjonen får du 
en liten trollkarshatt ved siden av Windows-klokken. Høyreklikk på 
denne, og programvinduet åpenbarer seg. Macro Magic kan gjøre 
det meste. Noen eksempler: Det går  an å spil le inn tastetrykk og 
musbevegelser for senere bruk i Windows-programmer, du kan 
sende mai ler til forutbestemte adresser, starte ett eller flere pro
g ra mmer, åpne dokumenter, åpne vinduer, skrive inn passord osv. 
D isse makroene kan knyttes til tastaturkommandoer el ler til og med 
legges som snarveier på  skrivebordet Programmet er  ganske lett å 
bruke, takket være diverse tipsvinduer som dukker opp underveis. 
D emoen av Mac ro Magic varer i 30 dager.  
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CDZ 

Det er ADVENTURE-spill som gjelder denne sommeren! 
TEKNO GAMES gir deg en ekstra CD-ROM 

med hele 17 adventuredemos. 
Her er en oversikt over alle spillene du finner 

på dette nummers CD2: 

Space Bunnies Must Die fra Ripeord Games. 
3D-action/eventyr hvor du må slåss mot de 

slemme kaninene og redde søsteren din. Morsomt! 

Tomb Raider 2 Gold fra Eidos. Lara Crolt på eventyr 
i denne gullutgaven av Tomb Raider 2. 

Ace Ventura fra "" Leve!. 
Morsomt eventyrspill med mange bra kommentarer. 

The Curse of Monkey Island fra LucasArts. 
Spill nummer tre i den berømte serien. 

DogDay fra Eyst Pty Ltd. Du er en hund! 

The Fifth Element fra Ubi Solt. Actioneventyr basert på filmen. 

Gruesome Castle fra Gee Whiz! Eventyrspill. Støtter bare 3Dfx. 

Half-life fra Sierra. Førsteperson 3D-spill med eventyr og action. 

King's Quest VIII: Mask of Eternity fra Sierra. Seneste oppfølger i 
King's Quest-serien. Spillet er en blanding av action-, eventyr- og rollespill. 

Men In Black fra South Peak. Du har sikkert sett filmen, og her er spillet. 
Tredjeperson action/eventyr med Will Smith i hovedrollen. 

Quest For Glory V:  Dragon Fire fra Sierra. Action-, eventyr- og rollespill. 

Resident Evil 2 fra Capeom. Action-eventyr der du er alene 
i en verden full av zombier. Et skikkelig horrorspill! 

Shivers 2 - Harvest of Souls fra Sierra. Skrekk-eventyr. 

Sanitarium fra ASC Games/Dream Forge. Eventyrspill hvor du våkner opp 
med svake minner om en bil som mistet kontrollen. Bra skrekkstemning! 

Black Dahlia fra Take 2 Interactive. Skrekkeventyr med Dennis Hopper. 

Trespasser fra DreamWorks I nteractive. Førsteperson-eventyr på 
The Lost World·øya noen år etter. Bra fysikk! 



,--------- ----

I AV STEINAR HELGESEN 

I 
DET VAR EN GANG 
Allerede tidlig på syttita llet 

Disse to setningene er hell ige. hadde ulike programmere be
en trosbekjennelse. et evange- gynt å utvikle tekstbaserte spill 
Iium. grunnlaget for underhold
ning slik vi kjenner den i dag. 
Her begynte nem lig det hele. i 
hvert fal l  for alvor. Året var 
1 980 og spillet het Zork: The 

Great Undel'ground Empire. De 
markerte starten på det første 
teksteventyret. og spillet ba
net vei for en revolusjon på så 
mange som 25 ulike dataplatt
former. Siden har det formet 
absolutt alle eventyrspill  på en 
eller annen måte. Dette er en 
god historie. så hør godt etter. 
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som skulle gi brukeren en an
nerledes og mer oppslukende 
opplevelse enn de fikk av å 
spille Pong. I 1 972 skaper en 
datanerd ved navn Will Crowt
her første versjon av eventyret 
ADVENT. et veldig enkelt spill  
som går ut på å dra på skatte
jakt. I 1 976 begynner arbeidet 
på en ny og forbedret versjon. 
og i 1 977 får datastudentene 
Dave Lebling og Marc Blanc 
se spillet. De føler inspirasjo
nen falle som regn fra himme
len. og bestemmer seg for å 
konstruere sitt eget spill :  ZOl'k. 
I 1 979 grunnlegges så Infocom. 
Zork gjør furore når det kom
mer ut på det kommersielle 
marked. og danner grunnlaget 
for eksplosiv vekst for Infocom. 
Faktisk blir de på mange må
ter dataspi l lenes Microsoft 
gjennom åttitallet. og alt dette 
basert på spill som teknisk sett 
er fullstendig underlegne alt 
annet som kommer ut på ka
sett. Infocoms eventyr innehol
der ikke grafikk. har ikke lyd -
bare massevis av tekst og spil
leren kontrollerer hendelsene 
ved å skrive inn kommandoer i 
spi l lets interface.  P ICK U P  
MAP. TALK T O  MAN. EXAMI
NE DOOR er velkjente ordsam
mensetninger for denne første 

Y o u  are s t anding in a n  

op e n  fi e l d  we s t  of 
a whit e ho us e , 

datagenerasjon. Infocoms sto
re styrke lå i deres evne til å 
skrive godt og stemningsfullt. 
ikke som programmerere. 

Andre selskaper fulgte også 
med på vognen. Det engelske 
familieselskapet Level 9 kon
trollerte store deler av det eu
ropeiske markedet. og holder 
faktisk fortsatt koken i dag selv 
om det er nesten usyn lig. Info
com fortsatte på suksessopp
skriften og skrev først tre tit
ler i Zork-serien. men fra 1 982 
tok de også for seg andre te
maer. For eksempel den umå
tel ig populære romanen A 
Hitchikel's Guide To The Ga
Jaxy. fantasy-titler. krim og 

spenning. I 1 985 nådde de sin 
absolutte toppunkt med 1 00 
ansatte. og en omsetning pl 
rundt 1 1 0 m i l l ioner krone 
gjorde dem til kongene 3\ 
spill-land. 

Men dommen var alleredI 
utmålt for selskapet. Datamm;. 
kinens utvikling marsjerte ni 
med store skritt. Amiga og Ata
ri gjorde det mulig å ta i brul 
virkelig avansert grafikk og lyd 
ren tekst holdt ikke lenger mål 
Infocom nektet å innse dette 
og i 1 987-89 tapte selskapet 
godt over 2 millioner kroner I 
kvartalet. I 1 988 bestemte de 
seg for å inkludere lydfiler i et 
spill .  Shel'Jock: The RiddJe � 



The Crown Jewels inneholdt 1 5  
ulike lydfiler. og senere det 
året produserte de en fantas
tisk siste Zork-tittel som inne
holdt stillbilder. 1 989 ble In
focoms siste år. og betydde 
også kommersiell død for tek
steventyret. Selskapets siste 
tittel ble Arthur: The Quest For 
ExcaJibur. De var altså noen 
skikkelige stabukker. Husk at 
det aldri lønner seg. neste gang 
dere er påståelige. Siden har 
det kommet ut flere Zork-titler 
kledt i moderne klær i Activi
sions navn. 

TRE KONGER 
I 1 980 gjør også et annet ame
rikansk selskap store bølger. 
Sierra Online grunnlegges av 
ekteparet Ken og Roberta Wil
liams. og deres første spill he
ter Mystery House. Det er his
toriens første grafiske eventyr. 
selv om grafikken kun består 
av sorte og hvite streker. Plot
tet går ut på å lete etter en 
gjemt skatt i et skummelt hus 
i et kappløp med andre com
puterstyrte karakterer. Men 
snart begynner motstanderne 
dine å dø. og du må finne ut 
hvorfor før du selv ender opp 
stiv og kald med en ukledelig 
ansiktsfarge. Senere samme år 
lanserer Sierra historiens før
ste fargeeven tyr The Wizard 
and The Princess. Alle selska
pets prosjekter er et samar-
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beid mellom mann og kone. 
hvor Ken står for programme
ringen og Roberta for histori
en. Roberta Williams er fort
satt et av de største navnene 
innenfor spillutvikling. 

I 1 984 fullfører de det før
ste spil let i en serie som skal 
gjøre Sierra til et av de mest 
suksessrike og dominerende 
selskaper i bransjen.  I King 's 
Quest I styrer du for første 
gang en person rundt i et land
skap med for- og bakgrunner. 
Kommandosystemet er fortsatt 
tekstbasert. men grafikken gir 
en helt ny opplevelse. Spil lets 
hovedperson er Sir Graham . 
som må hjelpe Kong Edward 
med å gjenfinne tre magiske 
gjenstander og underveis mø
ter han kjente figurer fra even
tyr- og sagntradisjonen. King's 
Quest selger ikke så bra som 
forventet når det først kommer 
ut i 1 984. men Sierra relanse
rer det i 1 987 til store salgs
tal l .  Legg merke til at nyutgi
velsen av King's Quest sam
menfaller nøyaktig med Info-

B I L LE :tIE : 
[1] Mystery House: Ingen skal påstå at Ken Willi
ams var noen god tegner. Og nå er han millionær. 
[2] Quest for Glory: Mitt yndlingsspill. Er mor
sommere enn jenter og cola. [3] Gabriel Knlght 
3: Gabriel er en av de mest spennende karaktere
ne Sierra har skapt. [4] KJIIg's Quest 8: Det siste 
spillet i serien har forlatt eventyret og omfavnet 
action i 3D. [5] SpaceQuest5: Sierras standard
interface. Han klør seg i baken. 

coms begynnende økonomiske 
nedtur. 

Sierras varemerke ble et
terhvert  s e r i e utgive l s e n e :  
King's Quest. Leisure Suit Lar
ry. PoJice Quest. Space Quest. 
Quest for Glory. Manhunter og 
mange flere. De konstruerer 
også sitt eget programmerings
språk som gir alle titler et 
u m i s k j e n n e l i g  Sierra-preg.  
Mange rynker nok på nesen av 
deres hang til amerikansk sen
timentalitet og tekniske tilkort
kommenheter. men det finnes 
en del edelstener i selskapets 
skattkiste. Ved inngangen til 
90-tallet vender de seg bort fra 
tekstkommandoene og innfører 
et ikonsystem i spillene. De 
kastet seg etter hvert også over 
andre sjangere og er i dag et 
av verdens aller største under-

holdningskonserner . 

OG EN PRINSESSE 
I 1 987 slipper også Lucasarts 
sin første suksesshistorie. Ma
niac Mansion er et eventyr I 
orazy-tradisjonen hvor en ka
meratflokk må kjempe mot en 
gal professor og gale romve
sener i et stort. skummelt hus. 
Se opp for uovertruffen dialog 
og humor på høyeste nivå. Spil
let ble utviklet med Lucasarts 
eget designspråk SCUMM. og 
her var det museklikking fra 
første sekund. Maniac Mansi
ons høye tekniske og drama
turgiske nivå har siden vært 
kjennetegnende for alle Lucas
arts' utgivelser. 

I I 1 990 utgir de Monkey Is
land I hvor vi for første gang 
møter den omtåkete sjørøver- I 
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spiren Guybrush Threepwood. 
Lucasarts og Sierra har på 
mange måter vært hovedkon
kurrenter gjennom hele nitti
tallet, men allerede her slår 
Lucasarts knockout på ektepa
ret Williams så det suser i sei
lene. Monkey Island er teknisk 
briljant, grafisk mektig, kari
bisk voodooinspirert, lydmes
sig rørende og dialogmessig 
hysterisk morsomt. For ikke å 
glemme de kløktige oppgave
ne Guybrush må gjennom. 

I 1 99 1  dukker oppfølgeren 
opp. Og den er bare enda mer 
briljant. Jeg tar ikke for hardt 
i når jeg påstår at Monkey Is
land Il: LeChucks Revenge er 
det ypperste som er prestert 
innenfor historiefortelling på 
monitor. Kanskje vi aldri får 
se noe lignende. Og fra dette 
øyeblikk feiler ikke Lucasarts. 
Hvert eneste eventyrspill de 
konstruerer er forbløffende ori
ginalt og spillverdig. Indiana 
Jones IV, Day Of The Tentacle 
(hvor en forvokst tentakel med 
stormannsgalskap vil ta over 
verden), Sam & Max (en per
vers psychokanin og hans tro
faste detektivhund), Full Throt
tie . . .  

OG ET KONGERIKE 
Med innførselen av CD-ROM 
som standard på alle hjemme
PCer begynner eventyrmakere 
å drømme i levende bilder. De 
vil lage film, og det nye mote
ordet er FMV (Full Motion Vi
deo). Man snakker om inter
aktiv film som om det skulle 
være det neste logiske skrittet 
i utviklingen, og det kommer 
ut en drøss produkter som byr 
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I på talentløse skuespillere, kli
sjefylte handlinger og teknisk 
latterlighet. Sierra kaster seg I på bølgen med Urban Runner, 

I Phantasmagoria og Police Qu
est SWA T  - alle tre spill så 
grusomt elendige at de fortje
ner politianmeldelse på stedet 
- og denne forferdelige syk
dommen sprer seg også til an
dre spillsjangre. Gamle utdan
kede skuespillere som for 
lengst har begynt å prostitue
re seg på b-videomarkedet får 
nå en renessanse på datamo
nitorer verden over. Teknikken 
begynner for alvor å ta over 
for historie og oppgaveløsning. 
Spilleren har som regel ingen 
mulighet til å styre handlingen 
i nevneverdig grad, og ender 
derfor opp med å være tilsku
er til amatørmessige filmfor
søk. 

Likevel er ønsket om å ta i 
bruk filmsjangerens virkemid
ler viktig for utviklingen. I ste
det for å gjøre spillet om til en 
film, slik vi kjenner den fra 
tv-skjermen, fortsatte Lucas
arts med å bruke grafikk. De 
stjal heller triks som kamera
føring, cinematiske lydspor og 
heftige animasjonssekvenser, 
og på den måten klarte de fak
tisk å lage virkelige interakti
ve filmer. Et god eksempel er 
Full Throttle fra 1 994 hvor I kombinasjonen av tegneserie
grafikk , dialog fremført av 
skuespillere, en klØktig hand
ling og dyktig utførte kuttsce
ner gjør at man nesten føler 
seg som en hardbarket action
helt på kinoduken. Lucasarts 
tok skrittet videre i neste spill 
et år senere, hvor de inngikk 
samarbeid med Steven Spiel
berg som manusforfatter til 
The Dig. I Lucasarts foreløpig 
siste eventyrspill (Grim Fan-

B I LDE lIE : 
[6] Monkey Island 3: Guybrush Threepwood. Litt av en fyr, han 
er jo så sprø. Verre enn Ni/s. [7] Nydelige Riven. [8] PJlantas· 
magoria: ikke så lett å stå stille med et kosteskaft under 
genseren. [9] LitUe Big Advelltllre2: Elefanter bruker store 
bukser. 

dango) har bruken av 3D-gra
fikk endelig gjort det fullt mu
lig å ta i bruk alle kameratriks 
i boken, og dette er på mange 
måter en perfekt sammenblan
ding av to medier. 

HAR DU SETT 
pA MAKEN? 
I 1 993 lanserte I Motion titte
len Alone in the Dark, et even
tyrspill i tre dimensjoner med 
store doser action slengt inn 
for moro skyld. Dette marker
te begynnelsen på sjangerens 
mutasjon til noe helt annet -
vi snakker Lara Croft, vi snak
ker Tomb Raider. Hovedperso
nen Marcus Carnby måtte le
des gjennom hjemsøkte trak-

I ter, for å løse spillet mens han 
fortsatt var i live. Selv om bak-

grunnen og landskapet var kon
struert i 20, var karakterem 
bygget med polygoner og be· 
veget seg uhyre realistisk. Hel 
fikk mennesker som syntes ill! 
om tradisjonelle eventyrspill · 
og som heller ville ha mer ao 
tion - sin gyldne åpning, Of 
det er kanskje ikke så galt l 
påstå at denne tittelen på man 
ge måter har vært med på l 
ødelegge markedet for spill 31 
den mer intellektuelle typen 
Snart ble en ny sjanger fØdt 
og den fikk det nusselige nal' 
net actioneventyret. 

Dagens Tomb Raider-spil 
er yppige eksempler på en gol 
dose action blandet med el 
mindre dose eventyr, men a� 
le rede i 1 994 dukket en deilil 
fransk perle av søthet og spen-



ning opp av sagahavet. Little 
Big Adventure var i bunn og 
grunn et eventyr. m e n  med 
sterke arkade-e lementer og 
tredimensjonal grafikk. Vi ble 
kjent med Twinsen som bodde 
på planeten Twinsun. og måt
te ta på oss rollen som red
ningsmenn mens vi snakket 
med elefanter. kaniner og fi
gurer med store neser. Frank
rike har al ltid vært et annerle
des land med annerledes spill .  
noe Adeline Software også vis
te med oppfølgeren til LBA som 
kom ut i 1 997. Nå var grafik
ken fullstendig 3D.  plottet mye 
større og overraskelsene fle
re. Det franske eventyrmiljøet 
legger vekt på andre ting enn 
de amerikanske selskapene. og 
spillene får derfor større at
mosfære og særegenhet. 

Kalisto har også valgt 30-
ruten med noen av sine titler.  
blant annet Dark Earth som er 
et eventyr med sterke mørke 
undertoner. blodig kamp og et 
variabelt ploto Felles for alle 
titler som tar i bruk tredimen
sjonal grafikk er følelsen av 
fi l m  og dynam i kk. Nå som 
3D-kort bl ir  obligatorisk inven
tar i hjemme-PCen. tar det ikke 
lang tid før den tradisjonelle 
flate grafikken kommer til å dø 
ut. 

SNIPP, SNAPP, SNUTE 
I løpet av nittitallet er eventy
rene blitt skjøvet ut i kulden 
av fø rste p e r s o n s s kyter e n .  
sanntidsstrategi og rollespillet. 
Det virker på mange måter 
som om eventyret har m istet 
sin evne til å engasjere og for
bløffe det blaserte og spenning
snarkomane spil lpublikumet. 

Dette kan skyldes mange
len på teknisk utvikling. I mot
setning til andre spil lsjangre 
har egentlig ikke eventyret fått 
så mye bedre eller annerledes 
grafikk. Selvfølgelig har kvali-
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teten blitt bedre. oppløsninge
ne høyere og fargene flere.  
men fortsatt ser vi på en ho
vedperson som beveger seg 
g jennom u l i k e  værelser og 
snakker med personer. I ngen
ting har forandret seg siden 
Mystery House. Selv om før
stepersonsperspektivet ble in
trodusert med Myst, er fort
satt graden av virkelig inter
aktivitet merkbart mye m indre 
enn i perspektivet actionspi l l  
opererer med. Eventyrspil let 
får en følelse av treghet. av 
tungroddhet som hindrer spill
gleden. 

Målet med et godt eventyr 
er å gi tilhøreren en opplevel
se de husker og som gir dem 
noe i form av følelser og stem
n inger. Også her svikter den 
tradisjonelle oppskriften mer 
og mer. I ngen sjanger er så 
bundet av tradisjon og vane
tenkning de samme gamle gå
tene og oppgavene skal løses . 
Plukk opp spiker. dirk opp l ås 
med spiker osv. I motsetning 
til filmmediet som man så ofte 
skjeler til ,  virker det som om 
det viktigste i et eventyrspill  
er at man får e n  haug mer el
ler m indre velkjente h jerne
trimmere å gruble over. I kke 
at historien som fortel les skal 
oppleves. ikke at spil leren får 
mulighet til å leve seg sterke
re inn i hovedpersonens hode. 
ikke at opplevelsen blir det vik
tigste. Se på en god roman -
det som gjør den god er at den 
gir oss noe menneske lig vi kan 
kjenne oss igjen i .  selv om det
te kanskje utspil ler  seg på en 
annen planet. i en annen tids
alder. blant vesener som er alt 
annet enn menneskelige . Dos
tojevskij eller Hemingway bryd
de ikke hodet sitt med spikre 
eller annet rask - de ville bare 
gi fantastiske historier. 

Så sjangeren må forandres 
kraftig. El lers vil den dø ut slik 

den er i ferd 
med å gjøre. 
Selv et gedi
gent og vak
kert spill som 
Grim Fandan
go fra L ucas
arts solgte ikke 
mange nok ek
semplarer til å 
havne på best
selgerlistene i 
USA. Det er et 
faresignal som 
j eg tror selska
pet har fattet. 
og deres neste eventyrspi l l  
kommer til  å være et action
epos med Indiana Jones i ho
v e d ro l l e n .  i s a n n  Tom b  
Raider-stil .  Mange av sjange
rens elementer sklir nå også 
over i andre spi lltyper. Rolle
spi l l  tar opp flere av eventy
rets tradisjonelle ingredienser. 
actionspill blir mer og mer his
torieorienterte ( bare se på 
Half-Life) og så videre. Det er 
også mul ig at vi kommer til å 
se en renessanse for denne 
type spill om noen år. Bare se 
på hvor mange RPG som kom
mer ut nå .  For tre år siden var 
det ingen som vil le ta i dem 
med tang engang. 

Uansett finnes det mange 
klassikere å kose seg med.  

Da Myst b l e  utgitt a v  Cyan i 1994 
skapte det nesten hysteriske til
stander. Det hadde detaljert grafikk 
som overgikk alt annet på eventyr
markedet, ekstremt god lyd og en 
spennende historie. Det Myst gjor
de annerledes var å la spilleren se 
omgivelsene gjennom egne øyne, 
og det brukte også kraftige 3D-pro
grammer til å tegne grafikken. Du 
befinner deg på en forlatt øy full av 
tekniske vidundermaskiner og im
ponerende bygninger. Rundt om
kring finner du bøker og papirlap
per som forteller en historie. Det er 
ikke lett å forstå hva som skjer på 
øya, al l ikevel solgte Cyan millioner 
av eksemplarer. Som alle hitspill 
forsøkte andre å tjene penger på 
hysteriet, og i tiden etterpå ble det 
pøst ut spill prydet med merkelap
pen Mystklone. De hadde som re
gel mer til felles med et lysbilde
show enn med et eventyrspill, og 
denne spil ltypen har derfor fått et 
dårlig rykte. Håper den dør snart. 

Gjør det mens du ennå er ung. 
så kan du leve lykkelig ti l dine 
dagers ende. 



I denne spalten fortel ler Bjørn Lynne om aktuelle produ kter 

som d reier seg om data og musikk. Har du spørsmål om dette 

tema, er du velkommen ti l  å sende en e-mail ti l  

teknootekno.no. Skriv MUSIKK i SUBJ ECT-fel-

tet. Spørsmål av a l lmenn i nteresse vil så langt det 

er mulig bli besvart i bladet. 

GRATIS SAMPLES 
Svenske Bjorn Fogelberg (bi ldet) har opprettet en internet
side full av instrumentsamples,  tatt fra populære såvel som 
sjeldne analoge synthesizere. Nye lyder dukker opp hver 
uke. 

- Hvorfor i all verden gi bort kvalitets-samples gratis? 
Andre folk lager CDer med dem og selger dem for 700 
kl'Oner stykket . .  ? 

- Mange av sam pl ene er hentet fra andre steder på 
nettet, så vi kunne ikke ta betalt for dem uansett. Vi tjener i 
stedet penger på reklameinnslagene på siden. J eg tror at 
det kommersielle markedet for sample-CDel' er  i ferd med 
å ta l ivet av seg selv, for det bl ir laget for mange dårl ige 
samlinger - som dessuten ofte er  altfor dyre. Det er på tide 
å finne nye måter å distribuere data på, og I nternet er  den 
naturlige løsningen ,  sier Bjorn Fogelberg. Siden hans fin
ner du på http://www.analoguesamples.com. 
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eYDER- RRD I O  
Visste du at det finnes over 
1 600 radio- og TV-stasjoner 
som kringkaster l ive i RealAu
dio og RealVideo på nettet? 
Produsenten ,  Real Networks , 
ti lbyr nå et nytt program, vTu
neI' Plus, som skal gjøre det 
lettere å finne frem til alle d is-

se nettstasjonene. Programrnei 
koster 1 4 ,95 USD og kan be· 
st i l les fra h t tp ://www. real· 
store .com/specials/tuning. 
html. Programmet integrere 
med RealPlayer, og organise· 
rer alle stasjonene i ett vindu 
på skj ermen. Et enkelt klikl 
skal gi deg øyeblikkel ig tilganl 
til en hvilken som helst av dis
se nettsenderne. 

Det norske heavybandet Spiral Ar· 
chiteet har lagt ut en lAt fra sin kom
mende CD. A Sceptic's Universe • .,. 
nettet Platen er innspilt i USA, og ba. 

det driver for tiden finpussing av musikken i studio i Oslo. SmaU. 
prøven de har lagt ut på nettet heter Inseet. og kan lastes ned fra httJ!il 
www.scream.no/music/soundlspiral_architect/insectra Filen er i RealAl
dio-format. og må avspilles med RealPlayer. Dette programmet finner dl i 
UTILS-katalogen på CD1 som følger med dette nr. 

S avage Ro s e  S iral Archi t e c t  r: ' te progr 
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Icyberworld 

Internet har åpnet mange stengte dører for tegneserietegnere. En 
av de tegnerne som legger ut sine verk på nettet. er Gerry Mooney. 
Han har i seks år jobbet med serien Bugbots & The Mansects 
Rebellion. Dette er en serie om menneskelignende insekter som 
holder til på planeten Arthropoda. Dette er en meget godt tegnet 
actionserie med et humoristisk preg. På Gerrys websider - http:// 
www.reuben.org/bugbots/main.htm - kan du lese mer om The 
Mansects og Bugbots. 

Star Wars 
O 

pa nettet 
Ikke før var teppet 
gått opp for Star Wars 
- The Phantom Mena
ce i USA, før de første 
piratkopiene av fil
men lå fritt tilgjenge
lig for alle og enhver 
på Internet. 

Skjønt - «alle og enhver» er 
nok i denne sammenhengen å 
ta l itt i, for skal du ha håp om 
å kunne laste ned hele denne 
filmen nytter det verken med 
modem- eller lSD -forbindel
se. « De heldige» er de som har 
superrask tilgang til Internet 
f. eks. via universitet el ler sto
re firma. 

Jeg har sett en av pi ratko
piene som florerer i Oslo. Fil
men sirkulerer på to hjemme
brente CD-ROMer, og kan av
nytes med Windows' mediaav
spil ler - silkemykt og i fu 1 1-
skjerm modus, dersom du har 
en bra nok PC. Men la det være 
sagt med en gang: Disse kopi
ene er ulovlige. 

Forvent deg heller ikke ki
noopplevelse på PCen din. Fil
men egner seg utvilsomt best i 
originalutgave med Dolby sur
round-anlegg og bredt kinoler
ret. Men for a l l  del: Star Wars 
funker fett også på PCen! 

Gled deg til en kinoslager I 
fullstappet med visue lle effek
ter, når originalen får premie
re her i landet. Til høsten! 

PARAPLY? 
Lurer du på om du må ta med 
deg paraplyen når du skal til 
Bergen. kan det være smart å 
ta en kikk innom Bergens Ti
dendes web-sider på www. 
bergens-tidende.no. Avisen 
har plassert digitale kamera
er på strategiske steder i og 
rundt Bergen. og bildene opp
dateres hvert 15. minutt. Fint 
også for utflyttede bergense
re som av og til lengter hi em ... 

På denne siden vi l  TEKNO GAM ES' medarbei

der Christian Siebenherz presentere små 

og store spil l  som kan spi l les onl ine på Inter

net. Har DU et favorittspi l l  på nettet? Send 

ditt tips ti l  internetredaksjonen - på mailad

ressen teknootekno.no. 

SkytespIl l  basert på den po
pulære tegneserien som får 
Beavls & Butthead ti l  å l igne 
barne-tv. Her skal du skyte 
på alt du ser. bortsett fra ho
vedpersonene fra South park. 
Høydepun ktet I dette spil let 
e r  uten tvil den helrå musik
ken. 

D ette e r  det første 
kampspIl let jeg har sett 
webben. Det dreier seg 

I dette spillet kan du få UI
fredsstl lt ditt undertrykte be
hov for å denge løs på muld
varper med hammer. Relativt 
god grafikk og morsomme 
lydeffekter gjør det ganske 
underholdende å banke vet
tet ut disse stakkars dyrene. 
D u  skal være alvorlig rask på 
musen for å sette en ny hlgh
score! 

en Mortal Kombat-klone. 
tlgnok uten I lke bra grafl� 
m e n  n esten I lke morsom . 
Faktisk veldig Imponerende 
til å være et shockwave-spll l .  
Dessverre er kontrol lene litt 

I : I 
Rol lene fra en klassisk wes
ternnIm er byttet helt om! D u  
spil ler kua som skal komme 
seg unna cowboyene - mis
lykkes du. blir du burger. Du 
får hjelp av en pisk og et elek
trisk gjerde . . .  

En leser har tipset oss om www.hotelchat.com: 
- Det er bare ett minus med den. og det er at den ikke virker 

med Internet Explorer - du må bruke enten Netscape eller Opera. 
Men denne chatten er ganske rå. for du kan bruke alle HTMl
kommandoer. til og med iavascrips. skriver Buggis fra Bergen. 

T�L-chat Star War s -iilmen i t t  
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LUnwAFFE 
COMMANDER 
I TEKNO GAMES 4/99 omtalte 
dere spillet Luftwaffe Comman
der. Dere skrev at dette spillet 
var helt elendig - derfor sliter  
j eg sliter l itt med å forstå at  
det  fikk en score på 86% . . .  

Ellers er  TEK O GAMES 
det suverent beste databladet 
i Norge. 

Hilsen Vidar Måløy 

Det sliter .1 litt med Iler I 
redaksjollell også. Faktum er 
at trykkfellsdJeJ'elell fallt det 
for godt å py"l,e litt på sco
ren. 86% (�r selv følgelig llelt 
på jordet for et så dårlig 
spill. 1 6% skulle det Jfære. 
Med alldl'(' ord: Styr ,mila. 

HVA BETYR 
PROSENTENE? 
Takk for et gnistrende bra blad. 
Jeg lurer imidlertid litt på hva 
score-prosentene deres egent
lig betyr. Hvor går grensene 
mellom et bra og et dårlig spill? 

L udde 

Det Cl' kllII umulig å setle 
tlbsolutte grenscr Iler, IlIelI 
score-ktlmkl,erClIC Jf;,re Jliser 
1II munel(lerells subJekt/Jfe 
JIllrdl'I'llIg. Gnwt sett kim Jfl 
sl at pmsentelIe gis elter 
følgelld(� I'l" "i"gsli"ier: 

o I - I O = Venliløst. Dårligst 
I kltlsscn. ADVARSEL!!! 

I 1  - 40 = Ikkc spesielt bm 
eller IIysktlpelldc. Eli d;,rlig 
klolIe tlJf ct allnct spill. Et tlJf 
de dårligste I klasscII. 

4 1  - 60 = Gtlllskc bm spill. 
En ålreiL klone. Ligger blaIIt 
gjcllnolllslllUl't i kltlssclI. 

6 1  - 80 = Et spill med po
I,ellsltll. NOl'II IIysktlpellde 
Ideer. Meget bra egensktl
per, mell også lIoelI dårlige. 
Over gjell nom Sil ilt I kltlssell. 

8 1  - 95 = Et meget bm og 
prom spill. Ikke mye å kltI
ge på. Mallgc nye ideer. 

TEKNO GAMES 

Spettet er et spill som er spesiallaget for TEKNO GAMES, og du 
finner det på hver eneste CD som følger med bladet. Flere 
lesere vil nå ha MER av Spettet! 

BlaIIt de beste I klassell. 

96 - 1 00 = Supert! KtllI Iles
tCII ikke bli bedre. AbsoluU 
høyest på lIstelI illIlell slll 
sjmlger. Meget nysktlpellde 
og pmm. 

KONKURRANSER 
Hey, TEKNO GAM ES! 
Bladet deres ruuler, men j eg 
savner konkurranser! Uansett, 
takk for et fantastisk blad! 

- [eXtreme] 

Jodtl, det blir flere kOllkur
rtlllSel' i TEKNO GAMES i U
den fremoJfer. Allel'ede I Iles
te ",,,,,mer, ftlkUsk . .  ! 

SERlOSE BALLER 
Jeg må nok si meg enig i Jo
han F. Krist iansen (TEK O 
GAMES 3/99) når han sier at 
det høl'es harry ut når Mikael 
Sundmark kal ler  AI  for K l .  
Også i TEKNO GAMES 4/99 for
norsker dere engelske uttrykk. 
Jeg siterer: «Tekn isk sett kom
mer selvfølgelig Quake I l l -mo
toren til å sparke seriøse bal
ler» . Setningen speiler til bake 
på uttrykket «kick some seri
ous bal ls» , men det høres bare 
dumt ut når det blir oversatt. 

Vær så snil l . . .  hold slike dum
heter vekk fra bladet! 

Erik Christoffer Jørgensen 

. . .  og Jfl SOlli IItldde tenkt å 
ItIlIsere et IIr U rekltlm('sltlg
ord for 'rEKNO GAMES: GUI,
ler som Ilker å leke lIIed 
mus, trenger ct d.,ttlbltld 
med btlller. Del er htwved 
droppet! :-) 

SPETTET 
Hei ,  j eg er en gutt på 1 5  år 
som har lest noen av bladene 
deres. Jeg kan bare si en ting: 
Keep up the good work! Per
sonlig synes j eg at j eg er en 
mester i Spettet, men j eg sy
nes det burde komme konkur
ranser og nye levels til det osv. 
Musikken til dette spillet, Spet
tet.xm , synes j eg er utrolig 
kuul .  Skikkelig desperado opp
legg, hehehe . . .  

ffhomas Hansen 15år 

ROS OG RIS 
Hei på dere! Først rosen: Det 
er veldig bra at dere har noen 
av de beste demoene på CD
ene, og j eg ELSKET Kingpin
demoen i nr .  4/99! Dere må 
fortsette med å gi ut de beste 
demoene. Ikke glem å få tak i 

Ouake3: Arena-demoen! 
Men selv om dere har hun· 

drevis av de beste demoene, 
så er det ett spill jeg alltid ven· 
der tilbake ti l ,  og som jeg aldri 
går lei av - nemlig Spettet. Jeg 
klarer ikke styre meg, jeg spil· 
ler Spettet timevis i strekk -
og IKKE Ouake2, Worms2, Un· 
real og alle de andre spillene 
og demoene jeg har! Det er jo 
også bra at dere tar dere tid 
til å svare på brev, for det er 
det ikke mange som gjør! 

Men så kommer risen! Det 
irriterer meg noe veldig at re· 
kordene på Spettet ikke blir 
lagret! En gang jeg spilte,  kom 
jeg til level 1 9 , og fikk ca. 
360000 poeng! 

En siste ting: IKKE fjern 
FREEyourmindWARE fra CD· 
ene! 

Vennlig hilsen Øyvind $. 
osoeroey@online.no 

IJet slstc først: Det blir selv· 
stlgt mer FREEyourmllldWA· 
RE på CDclle våre fremover. 
Iler pI'escllterer vi kule see· 
lIedemos, eksperlmelltelle 
v1dt'oer. screell Sti vers. plug· 
IIIS, spelstl progmmmer osv. 
VI plmJl(�gg('r også å ItlIIse· 
re ('Il lu'lt "Y utgave tlV GAL
LERIE'T I delJIle tlvdelillgen 
slmrL. FØlg med! 

Sp(�uet er blitt SJfært po· 
pulært, og vi J flderesellder 
msen Ul Frode Greger SI· 
Jferl,sell. som Imr uttlrbeldel 
dette splll('t for oss. Det er 
Ikke ","ullg tit JIi ktlll komHlf 
med IIye leveIflI' til dette spil· 
let, Ume ,viII sllOw . .  ! 

ANIMERTE PEKERE 
Visste dere at man kan bruke 
muspekerne til Cyberstorm2· 
demoen på Active Desktop? Alt 
man behøver å gjøre, er å åpne 
Ko ntrol l p a n e l e t  - deretter 
«mus», så klikker man « pekere. 
og deretter «bla igjennom». St 
etter mappen med navnet «CS2· 
Demo» - der finner dere mange 
stilige animerte pekere. Velg de 
du liker. Klikk på «lagre som'. 
Til slutt klikker du « bruk» . 

Daniel Lundf 



Vil du vite alt om 
Manchester United? 

Da bør du logge inn på mine 
Manchester United-sider 

på nettet. Sidene heter 
United World, og du finner 

dem på 

http://unitedworld.hypermart.net 

Hilsen 
Lasse Andre Raa 

Webmaster 
Iraa @online.no 
lea #24306430 

NORGES 
STØRSTE 

SPILLBLAD 
FOR PC

BRUKERE! 

TEKNO GAMES 
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URBANT 
Hal' du snakket med noen 
dansker i det siste? Så, ikke 
det. Det har jeg, men det er 
sant å si ikke så enkelt som 
i gamle dager. For i gamle 
dager snakket dansker 
dansk og nordmenn norsk 
når de møttes. 

I dag, derimot, insiste
rer dansker på å snakke en
gelsk. Overalt i København 
møter man dansker som 
ikke kan forstå verken norsk 
eJler svensk, de MA snakke 
engelsk. En dansk popgrup
pe som var på norgesbesøk 
for en tid siden, forlangte 
at TV-intervjuet måtte fore
gå på engelsk. 

Jeg får stadig epost fra 
dansker. AJle mailene de
res er selvfølgelig på en
gelsk. Jeg svarer på norsk, 
og de skjønner nok hva jeg 
skriver, for jeg får aJ/tid re
levante tilbakemeldinger. 
Bare det at disse er på en
gelsk, altså. 

Det er sikkert fordi dan
skene er så urbane og kon
tinentale at de foretrekker 
å snakke på verdensspråket. 
Skjønt - verdensspråk og 
verdensspråk. Man hører jo 
- og leser jo - at det er 
danskengelsk de holder seg 
med. Litt særpreg skal man 
da ha. 

Gale PetteT 

ALFRED 
AV h Il INN, K l  A\J�,t N 

Jeg har � ut at 
Internet burds _ 
gratUr. derfor 8bl jeg 
Zappe alla IIOIIl Ikb 
er enlge _  

PS! PS! PS! PS! 
Packard Bel l  
med Voodoo 3 
Packard Bel l  bl ir  den første 
PC-produsenten som integre
rer Voodoo3 i sine datamaski
ner. De første maskinene med 
den nye grafikk-akseleratoren 
kommer på markedet i løpet 
av ju l i .  Det er spesielt dem som 
bruker datamaskinen ti l spill 
som vil ha stor glede av Pac
kard B e l l s  s a m a r b e i d  m e d  
3 Dfx. 

Al le  maskiner i Packard 
Bells multimediaserie vil ha et 
Voodoo3 200-kort som stan
dard. 

Swedish flackers Association, eller 
S.fI.A., besto på begynelsen av· 90-
tallet av tre unge svenske menn. De 
hacket seg inn i tusenvis av nettverk 
over hele verden, overvåket store 
deler av all epost i Sverige og hadde 
tilgang til ti-tusenvis av brukerkon
ti. S.H.A. opparbeidet seg en aner
kjent status innen hackermiljøer ver
den over. men etter mye medieom
tale ble de til sl utt tatt i 1 993. 

I boken «S.fI.A. - Hackergrup
pen som skakade Sverige» gir Jan 
Svensson en troverdig beskrivelse av 
hva som egentlig skjedde. Boken tar 
for seg hvordan gruppen oppsto, 

Hackespetter 
mot senatet 
FBI - MOD: O- ff 
Hjem mesiden t i l  USAs senat 
ble nylig hacket av hackerliga
en MOD - Masters Of Down
loa ding. 

Alle tekst på hjemmesiden 
ble byttet ut, forteller Nettavi
sen. Den nye teksten var «FBI 
vs. MOD in '99, BRl NG IT ON!» 

Kryptisk, synes noen, men 
i kke når man vet at FBI og 
MOD har l igget i krig over len
gre tid,  ettersom MOD ved fle
re anledninger har forsøkt å 
knekke FBis datanettverk. 

FBI har derfor intensivert 
kampen mot hackerne og lar 
en del av sidene stå tomme 
ettersom alle ressurser settes 
inn på å knekke MOD så fort 
som mulig. Også Det Hvite Hus 
og presidentens offisielle hjem
meside har i det siste måttet . 
tåle angrep fra hackespetter 
av ul ik art. 

Men foreløpig leder altså 
MOD 1 -0.  Hvem som scoret er 
ukjent. 

bas 

hvordan den Fungerte, hva de gjorde 
og hvordan det hele endte. Det er 
tydelig at forfatteren selv kjenner 
miljøet, da skildringene er meget re
al istiske. Trenger man en god bok å 
lese i sommer, så er definitivt denne 
å anbeFale - bare vær oppmerksom 
på aL den er på svensk. 

S.H.A. - Hackergruppen 
som skakade Sverige 

Av Jan Svensson 
Kentaur forlag 

ISBN 9 7-89238-06-0 
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1 ,68 Illill . bildepunkter, pluss Z O Olll 
( resten er bare detaljer ) 

Siden introduksjonen av det første PowerShot-kameraet har Canon sau standard 

for digitale kameraer. Med introduksjonen av det nye PowerShot Pro70 bringer 

Canon digital fotografering til et nytt nivå. 1 ,68 millioner 

plasser for CompactFlash kort, har det en enestående stor lagringskapasitet. 

Du kan også kopiere bilder fra det ene konet til det andre internt i kameraet. Det 

har tre lagringsformater, inklusive CCD-RAW hvor bildene 

bildepunkter og 2,5x vidvinkelzoom (tilsvarende 28-70mm 

på et 35mm kamera), er bare to av mulighetene som gjør Pro70 

til det logiske valget for profesjonelle brukere. Meget enkelt å 

bruke med både program- og helautomatisk innstilling. l tillegg 

POW E R S HOT P R 0 7 0 . 
kan lagres i superfin kvalitet uten å komprimeres. Og som du 

forventer av en leverandør som Canon, blir Pro70 selvfølgelig 

levert med programvare både for PC og Mac. Det finnes 

mange digitale kameraer for folk som sporadisk bruker bilder 

f O R  D E N  KVA L I T E T S B EV I SS T E  
P ROF E S J O N E L L E  B R U K E R . 

har Pro 70 en rekke funksjoner som vi 

er kjent med fra EOS-kameraene, som blenderprioriten 

automatikk og blitzsko for bruk av Canons Speedlite 

i siu arbeid, men Pro70 er laget spesielt for deg som daglig 

trenger optimal bildekvalitet. 

Canon Norge as. Postboks 33, Holmlia, 1201 Oslo; www.canon.no 

blitzer. Pro70 har også en fantastisk lagringsevne ; med to � S ca � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., .ower. hot Pro 70 non 


