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DE I I E ER ULOVLIG 
DU RISIKERER FENGSEL 13 MND 

Er du en av de som kopierer spill, så bryter du norsk lov! Du risikerer politianmeldelse, bøter, 
fengsel og store erstatningskrav fra den norske importøren. Arlig kopieres det ulovlig for 
millioner av kroner og vi vil ikke nøle et øyeblikk med politianmeldelse når vi kommer 
over tilfeller av piratkopiering. Tar du risikoen på å fortsatt være tyv? 

Storgaten 36, 1-440 Drøbak, tlf . (09) 93 24 65 

NORGES STØRSTE IMPORTØR AV DATASPILL 

Har du opplysninger om 
ulovlig kopiering kan du 
ringe BJ Electronics 
Software AS. Du kan 
gjerne være anonym. PIRATKOPIERING 

ER TYVERI 
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Commodore 
selger datamaskinen 

du trenger 

Vi selger 
programvaren du trenger 
Atlantis Distribusjon er importør av ledende bruker
programmer for Commodore Amiga. Vi ønsker å til
by vår kunder de beste programmene som er 
tilgjengelige, og vi ønsker også å ti lby disse pro
grammene på norsk. I tillegg tilbyr vi også mye 
hjelp og veiledning til deg som bruker program-

varen, slik at du skal få utnyttet din investering best 
mulig. Programmene vi importerer, kan vi ut og inn! 
Så ta kontakt med din Amigaforhandler for nærmere 
informasjon, eller ring/skriv til oss. Amiga er en fan
tastisk maskin, men uten programvare er den 
hjelpeløs! 

ATLANTIS Distribusjon 
Parallellen 12 - 8012 Jensvoll- Tlf.: 081-63040 - Fax: 081-63041 



DAK {CAD}~ ______ ~ ... 
Nm n Produsent D Pris 

Aegis Draw Aegis 3 2590,00 

DynaCad 2 

XCAD Designer Cadvision Int 2 

XCAD Professional Cadvision Int 2 

XShell 2 
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XCAD Prot ssional 
For de som har brukt AutoCAD før, 
vil XCAD bli enkel å bruke. XCAD er 
svært lik AutoCAD i bruksmåter. 
Kommandoene velges på stort sett 
samme måte. Hvis du skal gjøre noe 
på en tegning må du først skrive en 
kommando med eventuelle parametre, 
før du slipper til på selve tegningen. 
Hvis du har "Automenu" systemet på, 
vil det hver gang du trykker på et valg, 
eller skriver valget og trykker SPACE, 
komme opp en ny meny som viser ne
ste nivå av kommandoer. Et lite ek
sempel på en kommando-linje: 

DRA W LINE T AGENTlAL :Ent xx 

DRA W er verbet og viser hva vi skal 
gjøre, LINE er substantivet og viser 
type handling, T AGENTIAL er en så
kalt "modifier" og gir enda en beskri
velse av linjen vi vil tegne. ':' gjør 
klar til å lese koordinater fra 
tegningen. "Ent" skrives automatisk ut 
for å vise at nå venter XCAD på at du 
skal velge entiteter på tegningen eller 
flere spesial kommandoer. Vi velger 
nå hvilke entiteter vi vil lage en tang
ent i mellom. (xx kommer når vi vel
ger entitetene med musen, på 
tegningen). Det er en rekke andre mu
ligheter med linjetegning som vi ikke 
har plass til å komme inn på her. 

Brukerg rensesnitt 
Brukergrensesnittet til XCAD er noe 
spesielt i forhold til andre DAK pro
gram til Amiga. Det er ingen rullegar
din menyer. XCAD har så mange 
forskjellig kombinasjoner av hver 
kommando, at de ville bli svært rotete 
på rulle gardin menyer. Alle komman-
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doer i XCAD bli gitt ved å skrive i 
kommandovinduet, eller man kan vel
ge direkte fra diverse menyer. 

Bruksanvisningen 
kan du ikke være foruten i et så avan
sert program som XCAD. Manualen 
er derfor svært viktig i startfasen. Ma
nualen kommer i en passe tykk ring
perm og er noe av det beste jeg har 
sett til Amiga programmer. Alle kapit
tel er delt med skilleark som viser hva 
de inneholder, det gjør det lett å slå 
opp på det du har problemer med. Alle 
muligheten i XCAD er beskrevet på 
en svært ordnet og enkel måte. Det gis 
også eksempel på de fleste 
kommandoer, med en tegning som vi
ser hvor man skal plassere punkter, og 
en tegning som viser resultatet av 
kommandoen. Manualen er på 
engelsk, men er ganske lett å forstå. 

Hva er DAK? 
Forkortelsen DAK står for Data Assistert 
Konstruksjon, ' og innenfor denne katego
rien kommer program som benyttes til 
konstruksjon og design av hus, maskiner, 
krets kort og liknende. 

Konklusjon 
Mengden av kommandoer i XCAD 
er så stor at det ikke er mulig å 
komme inn på alle varianter her. 
XCAD er et svært kraftig DAK 
program for 2D tegninger. Likheten 
med AutoCAD (2D versjonen) er 
stor, i tillegg har XCAD en svært 
rask ZOOM og REDRA W 
funksjon. Meny-systemet er svært 
fleksibelt og kan gjøre programmet 
enklere å bruke, hvis de lages på en 
fornuftig måte. 

XC AD er ikke et program for hvem 
som helst, du bør ha elementær 
kjennskap til teknisk tegning eller 
noe i den retning for å få noe særlig 
ut av programmet. XCAD er for de 
som trenger et skikkelig DAK pro
gram på sin Amiga. XCAD 
anbefales. 

3 



• 

4 

Databaser 
'\,1\ n Produsent J) Pris 
Organize! 

Softwood File 

Superbase Personal 2 

Superbase Personal 

Superbase Professional v3 

Brown-Wagh 

Micro 

Precision 

Precision 

Precision 

3 1290,00 

3 1490,00 

2 1920,00 

2,3 456,00 

2 3744,00 
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Superbase Professional 
Superbase Professional er en rela
sjonsdatabase utviklet av Precision 
Software i England. Den er en vid
ereutvikling av Superbase Personal, 
som antakeligvis er det mest utbredte 
databaseprogrammet til Amiga. 

Superbase Professional har et inne
bygd programmeringsspråk der du kan 
skrive svære program som kan benytte 
seg av filene og skjermbildene du 
oppretter. Språket ligner på BASIC, 
men har i tillegg et vell av kommadoer 
for blant annet filhåndtering. 

Med den medfølgende "forms editor" 
kan du tegne egne skjermbilder og 
legge inn felter etc. Feltene kan også 
inneholde grafikk. 
Hele programmet styres fra menyer, 
og det er meget enkelt å definere 
rapporter, oppdateringsrutiner, søke
og utvalgskriterier etc. 

Det følger med to manualer. Den ene 
tar for seg selve databaseprogrammet 
og den innebygde tekstbehandleren, 
mens den andre omhandler program
meringsspråket og Forms editoren. 

LYI)IA 
Finnaet CADNORDIC i Trondheim har utviklet et meget kraftig 
database-system. Med LYDIA kan du bygge Opp en database som 
kombinerer tekst og tall med innscannede bilder og tegninger, samt 
DAK-tegninger. En viktig ingrediens i systemet er Superbase 
Professional, men selve brukergrensesnittet er spesialutviklet av 
CADNORDIC. Her er litt infonnasjon om systemet. 

LYDIA er et slags DAK-shell for en 
relasjonsdatabase. DAK -tegningene 
fungerer som et slags grafisk grensesnitt 
til databasen, som kan inneholde all 
slags informasjon om de tegnede 
objektene. Informasjonen kan kobles til 
polygoner, linjer, sirkler, tekst etc. Når 
brukeren "klikker" på et objekt, kommer 
det fram et vindu der informasjonen om 

det valgte objektet vises. Du kan ha flere 
tegninger og vinduer på skjermen 
samtidig, og informasjon kan hentes fra 
flere forskjellige filer. 

Tegningene er delt i "lag". Hvert lag kan 
slås av individuelt. Det er også mulig å 
søke etter informasjon i lag som ikke vi
ses på skjermen. Denne fasiliteten kan 

Konklusjon 
Superbase Professional er en me
get omfangsrik programpakke. 
Manualene er fyldige og lettleste. 
Programmet jobber raskt, og med 
Forms editoren kan man presente
re data på en spennende måte. 

for eksempel brukes til å lage transpa
rente lag som brukes til å markere ob
jekter i punktgrafikk-tegninger (f.eks. 
innscannede bilder). 

Et eksempel: På et kart over Norge, er 
byene Oslo, Stavanger, Bergen, Tron
dheim og Tromsø markert. Ved å peke 
på Trondheim, får du fram et bykart av 
Trondheim i et nytt vindu. Så klikker du 
på Oslo, og får et Oslo-kart i et tredje 
vindu. Så peker du på en kontorby~g 
i sentrum, og får fram en tegning av 
huset. Du velger øverste etasje, og deret
ter et rom i denne etasjen. Følgende in
formasjon kommer fram i et vindu: 

CADNORDIC A.S DATASYSTEMER 
Erling Skakkesg. 49 B 
7013 Trondheim 

Atlantis Amiga Brukerklubb 



lr 

Publ ish i 
Navn Produsent D Pris 

Outline Fonts Volurne l (for PPage) Gold Disk 2 2280,00 

Clip Art Volurne 1 (for PPage) Gold Disk 2 720,00 

Comic Art: Funny figures Gold Disk 3 490,00 

Comic Art: Science Fiction Gold Disk 3 490,00 

Comic Art: Super Heroes Gold Disk 3 490,00 

Comicsetter Gold Disk 3 1095,00 

De Luxe Print Il Electronic Arts 3 1125,00 

De Luxe Print Tillegg Electronic Arts 3 395,00 

Fineprint Free Spirit 3 495,00 

Pagesetter Gold Disk 3 1095,00 

Pagesetter 2 Gold Disk 2 1680,00 

Pagesetter Font Set 1 Gold Disk 3 395,00 

Pagesetter Laserscript Gold Disk 3 590,00 

Professional Draw Gold Disk 2,3 2590,00 

Professional Page Gold Disk 2,3 4680,00 

Professional Page 1.2 oppgradering Gold Disk 3 990,00 

Publisher Plus Brown-Wagh 3 1395,00 

Shakespeare Infinity 3 2990,00 
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Professional Page 
Gold Disk har lansert versjon 1.3 av 
Professional Page, og den mest merk
bare forbedringen her er at program
met nå understøtter bruk av såkalte 
Compugraphic skrifttyper. Og hva be
tyr så det? Jo, det betyr at skrifttypene 
er bygd opp av vektorer, på samme 
måte som i Professional Draw. Bok
stavenes buer og linjer er definert av 
formler som gjør at bokstaven kan 
forstørres uten at den blir "grovere", 
og forminskes uten at viktige deler 
forsvinner. 

Compugraphic-fonter 
Compugraphic-systemet har innbakt 
en del "intelligens" som gjør at ting 
går raskere. For det første er kurvene 
som definerer bokstavene bedre enn i 
Professional Draw. Dermed går det ra
skere å tegne bokstavene. For det an
dre tegnes hver bokstav bare en gang i 
de nødvendige størrelsene, fordi et så
kalt "font caching system" sørger 
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passer på hvilke bokstaver, skrifttyper 
og størrelser som blir benyttet. Når 
man f.eks. skriver en "E" med 72-
punkts Times, sjekkes det om denne 
ligger "ferdig utregnet" i RAM. Hvis 
den ikke er der, og ikke ligger på 
harddisken/disketten, regnes den ut og 
tegnes deretter opp på skjermen. Neste 
gang du skriver en "E" i 72-punkts 
Times, benyttes den som allerede er 
utregnet. Dette betyr at det går litt tre
gere den første gangen du bruker en 
bokstav i hver skrifttype eller 
størrelse, men at det deretter går med 
normal fart. 

Utskriften 
På en vanlig 1034-skjerm er oppløs
ningen ca. 75 punkter pr. tomme (dpi). 
Alle bokstavene du bruker på skjer
men er regnet ut på grunnlag av denne 
oppløsningen. Når du skal skrive ut på 
en skriver som ikke har Postscript, har 
som regel denne skriveren en høyere 

Commodore 
Publishing 
Workshop 
Commodore Computers Norge A/S har 
laget en pakkeløsning for de som er på ut
kikk etter et system for Desktop 
Publishing. Maskinvaren består aven 
Amiga 2000 eller 2500, samt PostScript 
laserskriver. Scanner og fargeskriver er 
også aktuelt tilbehør. 

Programvaren består selvfølgelig av Pro
fessional Page v l.31, som er omtalt ne
derst på denne siden. I tillegg kommer 
Professional Draw, Word Perfect og De
luxe Paint III 

oppløsning enn 75 dpL Hvis skriveren 
f.eks . har 180 dpi, regner Professional 
Page ut bokstavene på nytt, beregnet 
for 180 dpi utskrift. Dermed blir 
skriftkvaliteten maksimal for denne 
skriveren, og man unngår hakkete 
bokstaver. Nydelig! 

Konklusjon 
Det koster en bagatell å oppdatere 
Gold Disk's programmer, så de 
som har tidligere versjoner bør opp
datere NÅ! Selv om Professional 
Page har sine mangler, er den siste 
versjonen et gigantisk steg. Men, 
som sagt, l.3 er bra saker! 
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[Z] Grafikk 
IFF? 
Når du leser om program til Amiga, hen
der det at du kommer over forkortelsen 
IFF. Disse tre bokstavene står for Inter
change File Format, og er navnet på en 
standard når det gjelder oppbygningen av 
f.eks. grafikkfiler. Andre standarder under 
IFF er f.eks. lyd og tekst. . 
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For fire år siden stiftet jeg for første 
gang kjennskap med et program som 
het "Deluxe Paint", produsert av Elec
tronic Arts. Disketten og den lille 16-
siders manualen fikk jeg på kjøpet da 
jeg kjøpte min 1I0-volts Amiga 1000 
og Lattice C versjon 1.02 hos Commo
dore Computers i Oslo. Da jeg etter et 
år fikk høre at det skulle komme noe 
som het Deluxe Paint Il, skjønte jeg 
ikke helt hva som kunne bli bedre. 
Helt til jeg fikk programmet. 
Fantastisk! Dette programmet har alt! 
Men nå er altså Deluxe Paint III her, 
og mine ord er igjen gjort til skamme. 
Hva er det så som gjør at det er noen 
vits å skaffe seg DPaint III for de som 
allerede har den "gamle" versjonen? 
Først og fremst er det den elegante im
plementeringen av ANIMASJON som 
gjør programmet til en sann drøm, 
men i tillegg er også mange de andre 
funksjonene fornyet og forbedret. 

Na' n Produsent D Pris 
Aegis Animagic 

Aegis Animator 

Aegis Artpak l 

Aegis Images 

Aegis Light Camera Action 

Aegis Modeller 3D 

Aegis Videoscape Upgrade 

Aegis Videoscape 3D 

Aegis Videotitler 

Butcher 2.0 

Calligrapher I.l 

Clipart Disk l 

De Luxe Art Pak 2 

De Luxe Paint Il 

De Luxe Paint III 

De Luxe Paint Tillegg 

De Luxe Photolab 

Aegis 

Aegis 

Aegis 

Aegis 

Aegis 

Aegis 

Aegis 

Aegis 

Aegis 

Eagle Tree 

Interactiv 

Medialine 

Electronic Arts 

Electronic Arts 

Electronic Arts 

Electronic Arts 

Electronic Arts 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 

1190,00 

1295,00 

345,00 

490,00 

795,00 

1295,00 

495,00 

1990,00 

1495,00 

545,00 

1690,00 

590,00 

310,00 

1125,00 

1275,00 

395,00 

1125,00 
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Deluxe Paint III 
ANIM 
Den største forskjellen er at DPaint Il 
på en enkel måte lar deg jobbe med 
animasjon, ved at du kan bygge opp 
en bildesekvens etter den kjente 
ANIM-standarden. Du bare definerer 
hvor mange bilder animasjonen skal 
ha, så kan du enkelt bla fram og tilba
ke i bildene, og tegne inn de figurene 
du ønsker. For de som ikke vet hvor
dan en ANIM-fil er bygd opp, her er 
en kort beskrivelse: 
Hvis Amigaen skulle lagre alle bildene 
i en animasjon, ville dette ta alt for 
stor plass. Dessuten er de fleste bilde
ne i animasjoner svært like, da foran
dringene ofte skjer i enkelte deler av 
bildet. Derfor sammenligner program
met bildene, og lagrer kunfroskjellene 
(kalt "Delta Compression" på 
nynorsk). Altså består en animasjons
fil av det første bildet i sekvensen, og 
deretter alle forandringene som skal 
skje, i form av små biter. Disse bitene 
puttes inn på det riktige stedet i bildet 
når animasjonen avspilles. DPaint III 
regner selvfølgelig ut disse forskjelle-

ne automatisk, så du trenger ikke 
tenke på noe annet enn tegningen. 
Men det føles som om du har plass til 
hundrevis av DPaint-tegninger 
minnet... 

Konklusjon 
For å si det rett ut: DPaint III er 
ennå mer fantastisk enn DPaint Il 
og I var da de kom. Electronic 
Arts er Igjen langt foran 
konkurrentene, og program som 
f.eks. Videoeffects 3D og CeJIA
nimator må regne med å bli hylle
varmere heretter. DPaint III er 
både enkel og avansert på samme 
tid, og brukeren har få eller ingen 
problemer med å forstå hva som 
foregår. Og DPaint er så fleksibel 
at resultatet kun er avhengig av 
brukerens kreativitet og av tilgjen
gelig RAM. Kanskje bør jeg holde 
kjeft, men jeg prØver på nytt: Det
~ programmet har alt! Eller... 

Atlantis Amiga Brukerklubb 



Grafikk 
Navn Produsent D Pris 

De Luxe Production Electronic Arts 3 1890,00 

De Luxe Video Il Electronic Arts 3 1125,00 

Digi-Paint III NewTek 3 1190,00 

Digi-View Gold NewTek 3 2490,00 

Director Right Answer 3 1050,00 

Express Paint Brown~Wagh 3 490,00 

Express Paint III Uppgrade Brown-Wagh 3 490,00 

Fancy 3D Fonts Byte-by-Byte 3 945,00 

Fantavision Broderbound 3 990,00 

Forms In Flight - Module Magic 3 345,00 

Forms In Flight Il Magic 3 1695,00 

Jnteractor Very Vivid 2 

Interchange Syndesis 3 690,00 

Interchange Sculpt 3D og Videoscape 3D Micro 3 595,00 

Interfont 3D Syndesis 3 1595,00 

Media Line Fonts vol l Worldwide 3 495 ,00 

Movie Setter Gold Disk 3 1090,00 

Photon Paint Microillusions 3 1095,00 

1 ACS 2 ATLANTIS 3 BJ ELECTRONICS 4FAMO 5 NORSK MUSIKK 6 SCANDOMA TIC 

Deluxe Video III 
Hvem husker vel ikke Deluxe Video? 
Programmet som hadde et utrolig pe
dagogisk brukergrensesnitt, men den 
sørgelige hastigheten på sluttproduktet 
satte den siste spikeren i arbeidslys
tens kiste. 

Brukergrensesnittet 
For de av dere som ikke kjenner til 
DVideo: "Videoen" bygges opp av 
scener. Inne i en scene kan du legge 
forskjellige spor, som f.eks. 
bakgrunns bilde, tekst, lyd, musikk og 
AnimBrush. Hvert spor har en 
tidsakse, og langs denne aksen kan du 
legge inn forskjellige hendelser. Hvis 
det er et lydspor, kan du f.eks. starte 
og stoppe lyden. Hvis sporet tilhØrer 
en AnimBrush, kan du flytte den rundt 
om på skjermen, eller starte og stoppe 
animasjonen. Hendelser representeres 
av små bokser med en "start-pil" og en 
"slutt-pil" . Hendelser kan overlappe 
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hverandre, og kan også flyttes, 
res og endres underveis. 

ANIM-animasjon 
Selvfølgelig må et grafikkprogram 
med respekt for seg selv kunne avspil
le animasjoner. Og det kan DVideo 
Ill. Nå kan du hente inn fullstendige 
animasjoner. AnimBrush'er kan leg
ges oppå animasjoner eller stillbilder, 
spilles framlengs eller baklengs med 
ønsket start og slutt eller som 
enkeltbilder, og samtidig flyttes rundt 
om på skjermen i rette linjer eller 
langs en såkalt "path". Her kan du få 
til mye lekkert, men hvis du smØrer 
for tykt på kan sirup-syndromet be
gynne å gjøre seg gjeldende. 

Buttons 
Det er også mulig å lage interaktive 
presentasjoner o.l. ved bruk av såkalte 
"buttons" . Plasser en brush på 

skjermen, og la denne fungere som en 
"knapp" når man peker på den. Det 
krever litt arbeid og planlegging, men 
resultatene kan bli fantastiske. Lag 
f.eks. et kart over Norge der hver byer 
en brush, og velg en by bare ved å 
trykke på den - og vis deretter en pre
sentasjon om denne byen! 

Konklusjon 
Deluxe Video III er bare en fjern 
slektning av sin forgjenger. 
DVideo-prinsippet for styring av 
objekter, musikk, lyd og animasjon 
er en grei måte å styre ingrediense
ne som inngår i en multimedia
presentasjon. 
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/ Grafikk 
Navn Produsent D Pris 
Photon Paint Expansion Microillusions 3 345,00 

Photon Video Microillusions 3 1975,00 

PixMate Progressive 3 995,00 

Sculpt 3D Byte-by-Byte 3 1490,00 

Sculpt Animate 3D Byte by Byte 3 1990,00 

Sculpt Animate 4D Byte-by-Byte 3 6890,00 

Turbo Silver 3.0 Silver 3 4950,00 

TV Show Brown-Wagh 3 1290,00 

TV-Text Brown-Wagh 3 1290,00 

Video Effects 3D Innovision 3 2890,00 

Video/Animasjon Bakgrunn Medialine 3 650,00 

VIDI- Amiga Digitizer ROBO 3 2150,00 

Zoetrope Antic 3 1990,00 

Zuma Fonts l Brown-Wagh 3 495,00 

Zuma Fonts 2 Brown-Wagh 3 495 ,00 

Zuma Fonts 3 Brown-Wagh 3 495 ,00 

Zuma Fonts 4 Brown-Wagh 3 495,00 
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Musikk Wl ______________________________________________________ . Æ~~-

Na, n Produsent D Pris 

Aegis Audiomaster Il Aegis 3 1095,00 

Aegis Audiomaster Aegis 3 795,00 

Aegis Sonix Aegis 3 795,00 

Composer Big Synth Wavetable 3 345,00 

Composer Real Brass Wavetable 3 345,00 

Com poser vol. l - vol.6 Wavetable 3 345,00 

De Luxe Music Construction Set Electronic Arts 3 1125,00 

Casio VZ Rider Dr. T 5 1680,00 

Copyist Apprentice Dr. T 5 1680,00 

Copyist 2 Professional Dr. T 3 3890,00 

Copyist DTP Dr. T 5 4950,00 

Dr. KeyslDrums/Bach Dr. T 5 450,00 

DX Heaven Dr. T 5 1940,00 

ESQ apade ESQ-l/ESQ-80 Dr. T 5 1940,00 

EMU Proteus Dr. T 5 1940,00 

4-0P DeLuxe (DX21,27, 100 etc.) Dr. T 5 1940,00 

Kawai K-I Dr.T 5 1940,00 

Kawai K-5 Dr. T 5 2290,00 

Korg M-I Dr. T 5 1940,00 

KCS v 1.6 Sequencer Dr. T 3 2695,00 

KCS v3.0 Sequencer Dr. T 5 3590,00 

Level Il v3.0 Dr. T 5 4880,00 

Lexicon PCM-70 Dr. T 5 1940,00 

M 2196,00 

Master Tracs Pro 4176,00 

MRS I.l Dr.T 5 900,00 

Music-X MicroIllusions 3240,00 

Music Mouse I 996,00 

Oberheim Matrix 6/1000 Dr. T 5 1940,00 

Roland D-110 Dr.T 5 1940,00 

Roland D-50 Dr. T 5 1940,00 

Roland MT-32 Dr. T 5 1940,00 

Tiger Cub Dr. T 5 1300,00 

Future Sound 500/2000 Applied 3 1590,00 

Instant Music Electronic Arts 3 395,00 

Music Studio Activision 3 495,00 

Perfect Sound 500/2000 Micro 3 1195,00 
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KCS 
Da jeg skaffet meg en Amiga 2000 for 3 
år siden, var den viktigste grunnen at jeg 
ville ha en maskin som kunne styre en sa
tebel med synthesizere, sampler, tromme
maskin og andre digitale finurligheter. 
Skjebenen gjorde at jeg oppdaget at det 
var noe som het KCS, og dette program
met har jeg brukt siden da. 

KCS har tre forskjellige modus. "Track 
Mode" fungerer som en flerspors 
båndopptager, men 48 spor til rådighet. 
Opptakene kan gjøres i et hvilket som 
helst tempo, og ekstra finurlige partier kan 
tas note for note. 
I "Open Mode" har du 128 sekvenser til 
disposisjon. En sekvens kan bestå av alt 
fra noen få takter med trommesett til et 
fiks ferdig musikkstykke. 
Og i "Song Mode" kan du sette sammen 
sekvensene til sanger. Redigeringsmulig
hetene i KCS er svært gode, og de mest 
elementære er cut, copy og paste. 

KCS er et profesjonelt verktøy. 
KCS er ikke billig. 
KCS har ikke gitt meg en eneste GURU. 
KCS kan anbefales på det varmeste! 

Melvin Tix 
alias Petter Vabog 
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Cross DOS 
For NKr 350,- + mva får du en diskett 
med programvaren, pluss en engelsk 
og en norsk manual. Programvaren er 
foreløpig på engelsk, men er i ferd 
med å bli oversatt når dette skrives. 
Manualene er ganske tynne, men inne
holder stort sett det man trenger å vite. 

Installasjon 
Hvis du starter med Workbench og 
deretter putter inn CrossDOS
disketten, er det meget enkelt å insta
llere de nødvendige filene. Det følger 
med et installasjonsprogram som tar 
seg av kopiering og modifisering av 
s:startup-sequence. 

ram 
'a\ n Produsent J) Pris 
Aegis Diga Aegis 3 990,00 

CLImate Progressiv 3 490,00 

CrossDos (Norsk) Consultron 2 450,00 

Dos-2-Dos Central Coast 2,3 890,00 

Dos ToolBox Abacus 3 1190,00 

Fun School (over 8) Datab 3 345,00 

Fun School Il (under 6) Datab 3 345,00 

Fun School Il (6-8) Datab 3 345,00 

Mac-2-Dos A m/disk interface Central Coast 2 1782,00 

Mac-2-Dos Bm/diskettstasjon Central Coast 2 4200,00 

Magnum Turbo Robtek 3 395,00 

NComm Public Domain 0,00 

Quarterback Central Coast 2,3 945,00 

Shell Metacomco 3 890,00 

Starter Kit DiskComp 3 850,00 

SuperBack Disk Company 3 690,00 

The Works - Platinum Edition Micro Systems 3 2990,00 

Toolkit Metacomco 3 690,00 

Ultra DOS Uti li ties Free Spirit 3 645,00 

V.I.P. Virus Protection Discovery 3,6 595,00 

Virus Killer Practical 3,6 175,00 

WBExtras Free Spirit 3 595,00 
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Programmet i bruk 
Det er veldig enkelt å bruke 
CrossDOS. Du bruker den stort sett på 
samme måte som en vanlig Amiga
diskettstasjon. Men det er enkelte ting 
du må passe på! MS-DOS tillater som 
kjent bare 8 tegn i filnavnene, pluss et 
eventuelt etternavn på maks 3 
bokstaver. Men CrossDOS gjør et 
par ting som er ganske lurt. I Amiga er 
alle ikonene (symbolene) på 
Workbench-skjermen lagret som egne 
filer som slutter med "jnfo". En fil 
som ikke har en tilhørende "jnfo"-fil, 
vil du aldri få fram på Workbench
skjermen (Ihvertfall ikke med Work
bench 1.3). Men hva skjer hvis du på 
Workbench-skjermen kopierer en fil 

fra en Amiga-diskett til en PC-diskett 
på vanlig Amiga-vis? Jo, "jnfo"-filen 
vil kopieres, men da dette etternavnet 
har 4 bokstaver, vil det bli forkortet til 
".INF". CrossDOS vil automatisk tol
ker alle filer som slutter med ".INF" 
som ".info"-filer! Dermed kan du en
kelt fra Workbench bruke IBM
diskettene som om de var Amiga
disketter. 

Konklusjon 
CrossDOS er et elegant program, 
og har mange innebygde finesser 
som gjør at det går som en lek å 
bruke det! Så hvis du fØler at du 
har bruk for CrossDOS - kjøp det! 

Atlantis Amiga Brukerklubb 



Programmerin 
Na' n Produsent [) Pris 

ARexx 

Assempro 

Benchmark Modula 2 

Cambridge Lisp 

CanDo 

dBC Library 

Devpac Amiga 

GFA-Basic 

Gimpel Lint 

HiSoft Basic Pro. 

IFF/lmage Resource Lib. 

Lattice C 5.04 Developer 

Lattice C++ 

Macro Assembler 

Modula 2 Compiler 

Modula 2 Source Level Debugger 

Modula Clanguage Library 

Modula IFF & Image Resource Library 

Modula Simplified Amiga Library 

Profimat Assembler 

W. S. Hawes 

Abacus 

Avant-Garde 

Metacomco 

Inovatronics 

Lattice 

HiSoft 

Microdeal 

Gimpel Software 

HiSoft 

Av ant-Garde 

Lattice 

Lattice 

Metacomco 

Metacomco 

Avant-Garde 

Avant-Garde 

Avant-Garde 

Avant-Garde 

NCS 

2 

3 

2,3 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2,3 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1390,00 

2442,00 

2350,00 

1680.00 

2l36,00 

1152,00 

990,00 

1434,00 

l395,00 

3684,00 

3684,00 

1590,00 

1595,00 

1992,00 

1536,00 

1536,00 

1536,00 

690,00 
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Lattice C 5.0 
Lattice C 5.0 består av to manualer og 
fem disketter. Versjon 4.0 bestod av 
en manual med spiral rygg og fire 
disketter. Dokumentasjonen er nå vir
kelig profesjonell med to 3-hulls A5 
ringpermer og inndeling med 
skilleark. Det er også stikkord-register 
for hver hovedkomponent av pakken, 
samt et stort stikkordregister for hele 
systemet. 

Global optimalisering 
Med versjon 5.0 har også Lattice nå en 
såkalt Optimizing C compiler. Med 
dette menes at compileren går en ek
stra gang gjennom koden den allerede 
har laget og prØver å forbedre den 
enda mere. Som et eksempel vil en 
tom "for" løkke som kansje ble brukt 
som en pause i programmet bli fjernet, 
da den sett fra compilerens synspunkt 
ikke har noen hensikt. 

Programvarekatalog sommer 1990 

Full-skjerms debugger 
Her er verktøyet som kan gjøre noe 
med mange programmereres søvnløse 
netter med grubling over en helt ufor
klarlig guru. Her kan du kjøre pro
grammet ditt en instruksjon av gangen 
samtidig som du ser kildekoden på 
skjermen. Du kan også undersØke va
riabler og legge inn en stopp hvis en 
eller flere variabler endrer seg eller 
oppnår en angitt verdi. Debuggeren 
som kalles for CodeProbe, ligner mye 
på Microsoft's CodeView og er minst 
like bra. Dette sier ikke så lite, da Co
deView anses å være en av de beste 
debuggere på markedet. Med et av 
sine største programmeringsprosjekt 
og -fiaskoer friskt i minne, holdt re
daktøren på å besvime under en rask 
gjennomgang av denne debuggeren. 

8 J.J.8 
J.8J.J. 
8J.8J. 
J.J.88 

HiSoft BASIC 
HiSoft BASIC for Amiga er et av de siste 
forsøk på et alternativ til Commodore/ 
Microsoft's AmigaBASIC som følger 
med Amiga. I følge brukerhåndboken kan 
AmigaBASIC program vanligvis kompi
leres uten endringer. Da den også er kom
patibel med Microsoft QuickBASIC 3.0, 
kan mange basic program fra PC overfø
res til Amiga; Kompilatoren kommer med 
en A5 brukerhåndbok på over 300 sider 
og to disketter. På første disketten ligger 
en fullskjerms editor og resident versjo
nen av kompilatoren, og på den andre lig
ger en versjon av kompilatoren som pro
duserer selvstendige program sammen 
med mange eksempler. Sammen med ver
sjon 1.03 som jeg mottok, følger det også 
med boken 'AmigaBASIC - Inside and 
Out' fra Abacus. 
HiSoft BASIC til Amiga er den beste BA
SIC jeg har prøvd. Den er 100% kompati
bel med AmigaBASIC. Hvis du vil ha litt 
fart på de trøtte AmigaBASIC program
mene dine, anbefaler jeg deg å prØve Hi
Soft BASIC for Amiga. 

Program-editor 
Nå kan du bare glemme AmigaDOS 
editoren ED. Den nye Lattice LSE er 
full-skjerms editor spesielt beregnet på 
C programmering med funksjoner for 
å avstemme alle innrykk med { og } 
slik at du får program som er oversikt
lige uten å behøve å tenke på det. Alle 
funksjoner og tastekombinasjoner kan 
defineres om etter smak og behag. . 

Konklusjon 
Totalt er versjon 5.0 en stor forbe
dring og Lattice har nå et stort for
sprang til Manx 
Jeg ser fram til mange hyggelige ti
mer programmering sammen med 
Lattice C 5.0! 
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Regneark 
Navn ) Produsent D Pris 
Advantage Gold Disk 2 2520,00 

Analyze! Brown-Wagh 3 1990,00 

Maxi Plan Plus Oxxi 2 2\00,00 

Maxi Plan 500 Oxxi 2 1272,00 

Plan-It 2 

Superplan Precision 2 1920,00 

VIP Professional VIP Techno 3 1990,00 

1 ACS 2 ATLANTIS 3 BJ ELECTRONICS 4FAMO 5 NORSK MUSIKK 6 SCANDOMATIC 

Advantage 
Fra Gold Disk er det kommet et nytt 
regneark som heter "Advantage". Det 
utmerker seg spesielt ved at regnehas
tigheten og kapasiteten er veldig høy. 

Dessuten er den grafiske siden godt 
utbygd, og grafikken kan i tillegg til 
vanlig IFF-grafikk lagres som Profes
sional Draw Clips. Disse kan deretter 
hentes inn i Professional Page. 

DAMR HAR SLÅTT Opp 

En annen fin mulighet er at du kan 
koble ARexx-program til celler i 
regnearket, og disse vil utføres når du 
dobbelt-klikker på cellen. Dessuten 
kan kommentarer og tilleggsopplys
ninger kobles til celler og redigeres 
med Transcript, som er Gold Disks 
tekstbehandlingsprogram. 

OG DU ER DEPPA ... SKlkkEL fG DEPPA, 

Atlantis Amiga Brukerklubb 
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Tekstbehandling~._~~ 
Na\ n Produsent D Pris 

Excellence 

Kindwords 2.0 

Kindwords Oppgradering 

Scribble! 

Transcript 

Word Perfect 4.1 (Norsk) 

Micro-System 

DiskComp 

Disk Comp 

Brown-Wagh 

Gold Disk 

Word Perfect 

3 

3 

3 

3 

2,3 

2 

2490,00 

695,00 

295,00 

1290,00 

890,00 

4680,00 
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Norsk Word Perfect 
Etter lang tid og "tænders gnidsel" er 
den norske utgaven av WP til Amiga 
ferdig - med manual, ordliste og det 
hele. 

WordPerfect 
er et program de fleste enten er veldig 
glad i, eller bærer et sykelig hat til. 
Personlig ligger jeg et sted i 
grenselandet, men den norske versjo
nen har dratt meg et stykke over på 
pluss-siden. Ikke det at jeg bruker så 
mange funksjoner; jeg klarer meg godt 
med "Hent", "Arkiver" og 
"Stavekontroll". Resten er mørkt for 
mitt vedkommende. 

Hva er norsk? 
På denne versjonen er alt av meny- og 
hjelpetekster oversatt, og ordliste, 
synonymordliste, manual og tillegg er 
norsk. Altså alt. Dette er egentlig et 
unikum i Amiga-sammenheng, der det 
virkelig er langt mellom program på 
morsmålet. 

Forbed ri nger 
Bortsett fra oversettelsen, er det også 
gjort et par forbedringer i programmet. 
Dialogbokser for filhåndtering 
("filrequestere") fungerer bedre, og er 
raskere. Generelt sett virker alle dia-
10gboksene raskere, og et en del av de 
fungerer også litt mer i sam!>,var med 
hva som er vanlig på en Amiga. 

Versjon 5.0? 
Mange sutrer fordi WP 5.0 ikke er 
kommet til Amiga enda. Akkurat dette 
bekymrer ikke meg noe særlig, da gra-

Programvarekatalog sommer 1990 

fikk og forskjellige skrifttyper i dette 
programmet setter krav til brukeren. 
Jeg har en bror som definerer Word
Perfect som "programmet for de med 
IQ over 200" , på grunn av de utallige 
shift-ctrl-alt-funksjons-tastene. På ver
sjon 5.0 blir du nødt til å ta i bruk uut
forskede deler av hjernen for å få plass 
til alle de nye tastetrykkene. Egentlig 
tror jeg dette programmet hadde passet 
best som tema i "Kvitt eller dobbelt"! 

Mange funksjoner 
Word Perfect er et meget grundig og 
gjennomført program. Når vi ser bort 
fra grafikk og andre "kosmetiske" ting, 
finnes stort sett alt du trenger i WP. 
Automatisk innholdsfortegnelse, 

spØr, er at en del aven "seriøse" (les 

Sd 1 Ln 1 Pos 19 

synonymordliste, enorme muligheter 
for å tilpasse programmet for akkurat 
DIN skriver, og mulighet for makroer. 
Manualen er noe av det beste jeg har 
sett for Amiga, og burde finne veien 
opp i bokhyllen til de som har bruk for 
en pålitelig "arbeidshest" på 
tekstbehandlingsfronten. 

Konklusjon 
WordPerfect er kanskje ikke det 
mest fancy og grafisk orienterte 
tekstbehandlingsprogrammet for 
Amiga, men det fungerer utmerket. 
Redaktørens faste følgesvenn! 

13 



Action 
8atman 
Batmanfeberen gir seg ikke. Etter å ha sett 
filmen måtte jeg ganske enkelt kjøpe Bat
man kostyme, skjorte, klistremerke, 
Amiga-Pack, tegneserie og til slutt selve 

. spillet. Tegneseriefiguren fra 60 tallet har 
blitt en legende, og den vil neppe bli 
glemt med det første. Om vi kan si det 
samme om spillet er jeg ikke sikker på, 
men Ocean har tydelighvis lagt ned mye 
arbeid i det. 

Som de fleste kjenner til, foregår det hele 
i byen Gotham. Du er Batman og skal for
søke å tilintetgjøre Gus Grimssoms krimi
nelle imperium. Det er spesiellt en mann 
du må klare å bli kvitt. Det er Jack Napier, 
som etter en ulykke ble den perfekte kri
minelle -Jokeren! Spillet som heter heter 
"Batman - the Movie", er selvfølgelig in
spirert av filmen, og alle brettene er hentet 
fra forskjellige scener av filmen. Det er i 
alt fem forskjellige brett, og du starter i 
Axis Chemical Plant. Her er målet å nå 
fram til slutten av brettet der du kan redde 
Vicky Vale, og møte Jack Napier. På vei
en møter du mange slags kriminelle som 
du må bli kvitt. Du kan bruke din 'bata
rang ' til å skyte dem. Du har også et 'ba
trope ' (som i Bionic Commando), som du 
kan bruke til å nå platåer over deg. Brett 
to foregår i gatene av Gotham City. Etter 
at du har reddet Vicky Vale, må dere røm
me fra Gotham City i din 'batmobile'. 
Brett tre: 'The Batcave'. Jokeren har klart 
å lage et dødelig stoff kalt ' Smile x ' Dette 
stoffet er blandet i vanlige forbrukervarer, 
og ved hjelp aven datamaskinen skal du 
finne de tre stoffene. På brett fire er vi til
bake i Gotham City, der Jokeren har satt 
opp ballonger med smilexgass. Fly med 
din 'batwing' og kutt repene ballongene 
er festet med. Det femte og siste brettet 
foregår i Gotham Citys katedral. Du må 
nå til toppen og der skal du møte Jokeren 
for siste gang. Spennende, ikke sant? 

Gjengen som står bak grafikken til Bat
man har gjort jobben sin bra. I de alt fem 
brettene er det mye god grafikk som får 
deg til å sperre øynene opp. Begynnelses
musikken er ikke noe spesielt bra, men en 
del gode lydeffekter holder spillet oppe på 
audio siden også. Batman burde være en 
real utfordring for dem som synes at de 
fleste spill er for enkle. Det er mye varia
sjon i de fem brettene, og Batman byr på 
mange timers god underholdning. 
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Navn Produsent D Pris 

Computer Hits I 

Co Hits Il 

3 

3 

395.00 

395.00 
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Action 
Navn Produsent D Pris 

Cosmic Pirates 

Craps Academy 

Days of Pharaoh 

Denaris 

~'Dogs of War 

Dominator 

Dominator 

>..Double Dragon 

Double Dragon Il 

Dr Dooms Revenge 

Dr Plummer House of Flux 

Dr. Doom 's Revenge 

KDragon Ninja 

Dragon Scape 

Dragon Spirit 

Dragons Lair 

Driving Force 

Dynamite Dux 

Ebonstar 

KEskimo Garnes 

Eye of Horus 

Fallen Angel 

Femandez Must Die 

Fiendish Freddy 

Fire! 

;:... Firezone 

First Contact 

Foundation Waste Classix 

Fusion 

Future Tank 

Future War 

Galaetie Invasion 

Galaxy Force 

Garfiels Winter Tail 

Ghostbusters Il 

Ghoul 's 'N' Ghosts 

Ghouls'n Ghosts 

Giants 

Gold Runner 

Gold Runner 2 

Gold Runner 2 scenery disk 

Gold Runner 2 scenery disk 2 

Golden Path 

Grand Monster Slam 

Outlaw 

Activision 

Rainbow 

Rainbow 

Elite 

System 3 

System3 

Melbourne 

Virgin 

Paragon 

Microillusions 

Ocean 

Micro 

Domark 

Ready soft 

Micro 

Activision 

Microillusion 

Rainbow 

Rainbow Arts 

Screen 7 

Image Works 

Mindscape 

Production 

PSS 

Rainbird 

US Gold 

Electronic Arts 

Time Warp 

Palace 

Microillusion 

Activision 

The Edge 

Activision 

US Gold 

US Gold 

US Gold 

Microdeal 

Microdeal 

Microdeal 

Microdeal 

Firebird 

Rainbow Arts 

6 

6 
3 

6 

3 

6 

3 

6 

3,6 
3 

3 
6 
3,6 
3,6 
6 

3,6 
3 

3 

6 

3 

3,6 
3 

6 

3 

3 

6 

3 

3 
3 

6 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

6 

3,6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

395.00 

395.00 

395.00 

345.00 

345.00 

345.00 

345.00 

345.00 

345.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

345.00 

345.00 

490.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

345.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

198.00 

395.00 

245.00 

395.00 

299.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

490.00 

345.00 

345.00 

125.00 

125.00 

199.00 

345.00 
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BloodMoney 
Gjett om jeg var skeptisk da jeg plugget 
Blood Money inn i diskettstasjonen. Psyg
nosis har aldri latt være å imponere meg 
med sine spill. Grafikken har alltid vært i 
toppklasse, mens programeringen har lig
get helt nede på bunnivå. Da spillet be
gynte å loade fikk jeg min første 
overraskelse. Etter en liten sekvens med 
digitalisert tale, kom et romskip i en me
teorskur fram . Meteorene var digitalisert, 
og 3D effekten var virkelig bra. Grafikken 
levde også her i høyeste grad opp til Psyg
nos is standard. 

Ditt oppdrag i dette skytespillet fra Psyg
nosis er å plyndre 4 forskjellige planeter. 
Du starter med $200, og har dermed ad
gang til 2 av planetene. Planet l koster 
$100, planet 2 koster $200 etc. Etter at du 
har valgt planet, starter du i form av et he
likopter (planet l) , eller en ubåt (planet 2). 
For hvert av fiendeskipene du skyter får 
du fra $10-$25. Du kan for disse pengene 
kjøpe våpen og annet ekstrautstyr på 
utstyrsforretningene. Forretningene er 
plassert forskjellige plasser på planeten. 
På slutten av hver planet møter du en so
lid motstander. Hvis du klarer ham, kan 
du velge neste planet. 

. 
Blood Money er et horisontalt scrollende 
skytespill , uten egentlig noen nye ideer. 
Grafikken er derimot noe av det ypperste 
som er laget på Amigaen. Da jeg første 
gang prøvde Blood Money satte jeg ned 
joysticken etter en liten stund, og bare sto 
og måpte. Grafikken er fenomenalt tegnet. 
Den er fargefull, objektene er store og an
imasjonen er helt på topp. På audiosiden 
kan man velge mellom musikk eller 
lydeffekter. Musikken som spilles er en 
rolig og fin soundtracker melodi , og lyd
effektene er også bra. Det eneste negative 
ved Blood Money er konseptet. Det er på 
ingen måte nytt, men for alle fans av den
ne typen spill , betyr ikke orginaliteten like 
mye som utførel sen. Blood Money kan 
også virke litt i vanskeligste laget, men 
man kan få kjØpt ekstraliv, og etter litt 
øvelse er det ikke verre enn andre spill av 
denne typen. 
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Gunship 
Gunship er, som kanskje de fleste vet en 
helikoptersimulator fra Micro Prose. Mic
ro Prose er jo kjent for sine realistiske 
simulatorer, og Gunship er ikke noe 
unntak. 

I Gunship flyr du en hypermoderne krigs
maskin ved navn AH-64A Apache 
Gunship. Gunship er i likhet med de fleste 
andre fly/helikopter simulatorene ganske 
avansert. Det er derfor viktig å lese bru
kermanualen som følger med. Der vil man 
finne tips om angrepstaktikker, informa
sjon om hvordan helikopteret fungerer og 
alt annet man kan trenge å vite før man 
starter på sitt første oppdrag. Når du start
er opp Gunship, er det første du gjør å 
skrive deg inn som pilot. Deretter velger 
du oppdrag og vanskelighter på det. Etter 
å ha valgt oppdrag får du noen korte in
strukser om oppdraget (hovedmål, posi
sjoner etc.), og passord hjem til basen. 
Her lønner det seg å skrive ned hva du 
skal svare når du bes om å identifisere 
deg. Hvis du ikke vet hva du skal svare, 
blir du tatt for å være en fiende, og skutt 
ned. 
Så sitter du inne i cockpiten. Du starter 
motorene og er dermed klar til å ta av. 
Ved å trykke på 'M' får du et kart over 
området på skjermen. På kartet er hoved
målene avmerket, samt en del andre loka
liserte fiendetropper. Alle fiendene er 
imidlertid ikke avmerket på kartet, så du 
må holde øynene åpne under hele turen. 
Etter å ha orientert deg går du tilbake til 
cockpiten. Plutselig kommer en beskjed 
opp. 'target' står og blinker i 
beskjedvinduet. Ved å trykke på ' space' 
får du et nærbilde av målet i en liten rute 
på skjerme. Alle målene er tegnet i fyllt 
3D-vektorgrafikk, og de beveger seg hele 
tiden. Siktet låser seg på målet, og du fyr
er aven rakett. Du følger raketten med 
øynene, og etter et øyeblikk ser du en ek
splosjon på den lille skjermen. 

Måten Micro Prose har klart å gjøre det til 
en så utrolig realistisk simulator er bare å 
beundre. Det kunne vært skrevet side opp 
og side ned om Gunship. Det er så mange 
ting man oppdager etter hvert, men det er 
det best å utforske selv. Gunship er en si
mulator i klasse med Interceptor og Fal
con som alle burde få med seg. 
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Growth 

Gunship 

Heavy Metal 

Hellraider 

Hellraiser 

High Steel 

Highway Hawk 

Hit Disk I 

Hit Disk Il 

Hotshot 

Hound of Shadow 

Hybris 

I Ludicrus 

Impossible Mission 2 

Indiana Jones 

Interphase 

Jetsons 

Knight Force 

Kult 

L.E.D. Storm 

Laser Squad 

Last Duel 

Legend of Djel 

License to Kili 

Light Force 

Light Gun - Phaser 

Lost Patrol 

Magnum 4 

Manhunter N.Y. 

Maniac Mansion 

Marble Madnes 

Mayday Squad 

Mercenary 

Mindbender 

Mindfighter 

Moebivs 

Monster Grandslam 

Moonwalker 

Mr. Heli 

NewZealand Story 

Obliterator 

Off Shore Warriors 

Omega 

Onslaught 

Eclips 

Microprose 

US Gold 

ARC 

Screen 

Seven 7 

Anco 

Addictive 

Electronic Arts 

Discovery 

AS. 

Epyx 

Lucasfilm 

Mirrorsoft 

Microill 

Titus 

Infogram 

Capcome 

Micro 

Capcome 

Micro 

Domark 

Actionware 

Ocean 

Ocean 

Sierra 

Lucasfilm 

Electronic Arts 

Tynesoft 

Novagen 

Gremlins 

Activision 

Origin 

Rushware 

US Gold 

Firebird 

Ocean 

Psygnosis 

Titus 

Origin 

Hewson 

6 265.00 

6 395.00 

3 345.00 

3 345.00 

3 345.00 

3 345.00 

6 345.00 

3 395.00 

3 395.00 

6 345.00 

3 395.00 

3,6 395.00 

6 345.00 

6 345.00 

3,6 345.00 

3,6 345.00 

3 395.00 

3,6 395.00 

3 395.00 

6 345.00 

3 345.00 

6 295.00 

3 395.00 

3,6 345.00 

3 395.00 

3 595.00 

3 395.00 

6 495.00 

3 490.00 

6 395.00 

3,6 345.00 

6 345.00 

3,6 395.00 

3 345.00 

3 395.00 

6 345.00 

3 345.00 

3,6 395.00 

3 395 .00 

3 395.00 

6 299.00 

6 395.00 

3 490.00 

3,6 395.00 
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Operation Neptune 

Operation Thunderbolt 

Operation W olf 

Pacmania 

Paperboy 

Phantom Fighter 

Pink Panter 

Platoon 

Power Drift 

Powerdrome 

Precious Metal 

Predator 

Premier Collection 

Premier Collection 2 

Prison 

Prospector 

R-Type 

Raider 

Rampage 

Renegade 

Rick Dangerous 

Roadwars 

Robbeary 

Robocop 

Rock'n Roll 

Rollercoaster Rumbler 

Infogrames 

Ocean 

Ocean 

Grandslam 

Elite 

Martech 

Magic Bytes 

Ocean 

Activision 

Electronic Arts 

Ocean 

Activision 

Hewson 

Chrysalis 

Logotron 

EI. Dreams 

Impression 

Activision 

Ocean 

Firebird 

Melbourne 

Anco 

Ocean 

Rainbow Arts 

Micro 

6 
3 

6 

3 

3,6 

6 
6 
6 

6 

3 
3,6 

3,6 

3 

6 

6 
6 
6 

6 

3 

3 

3 

6 

6 
3,6 

3,6 

3 

395.00 

395.00 

395.00 

345.00 

345.00 

345.00 

199.00 

365.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

395.00 

490.00 

345.00 

395.00 

395.00 

345.00 

395.00 

395.00 

395.00 

295.00 

345.00 

395.00 

345.00 

345.00 
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Rampage 
Har du noen gang hatt lyst til å spise 
eller ødelegge en skyskraper men ikke 
vært sikker på om du ville lykkes? Da 
har Activision skaffet deg redningen. 
Rampage er akkurat et slikt spill. 
Poenget er å ødelegge så mye som 
mulig. Knuse helikoptre, busser, byg
ninger og alt som er gøy å ødelegge. 
Det hele startet da George, Lizzie og 
Ralph skulle kjøpe seg hamburgere. 
De dro til nermeste hamburger-sjappe, 
og kjøpte seg en gigantisk hamburger 
hver. Det de ikke visste, var at forsk
nings labratoriet hadde sluppet noe ek
sperimentelle stoffer i hamburgerene. 

Programvarekatalog sommer 1990 

Plutselig ble George, Lizzie og Ralph 
forvandlet til tre enorme monstre, som 
bare hadde lyst til å ødelegge alt de 
kom over. Det er her du kommer inn. 
Du tar plass i en av de tre monstrene, 
og begynner å knuse byer, og jo mere 
du knuser, jo lengre kommer du. Det 
eneste problemet er at myndighetene 
ikke er helt fornøyd med det du gjør. 
De sender hele forsvaret etter deg, og 
du må kjempe mot helikoptre, tanks 
og snikskyttere, mens du koser deg 
med å ødelegge skyskaraperne. Den 
eneste måten å få ekstra energi på, er 
ved å spise snikskytterne som dukker 

Paperboy 
Paperboy handler om en gutt som har litt 
ekstra fritid, ~g vil gjerne sykle med 
aviser. Du starter mandag morgen, og 
sykler løypen din. Mens du passerer post
kasser kaster du avisen, og prøver å treffe 
inn i postkassen. Bommer du, treffer du 
kanskje et vindu og knuser det. De husene 
som ikke har postkasse, kan du hygge deg 
med å ødelegge mest mulig av. Du får bo
nus for dette, og når du har klart deg gjen
nom løypa, kommer du til en bonusløype. 
Her gjelder det å ha ødelagt mye, fordi det 
er de bonuspoengene som avgjør om du 
kommer deg gjennom hele løypa. 

Når du omsider er ferdig med bonusløypa, 
får du en oversikt over strøket du har le
vert aviser til. De husene du har bommet 
på, trekker abonementet sitt, og bare de 
du har truffet riktig på, vil fortsatt ha 
avisen. Hvis du er så uheldig å bomme på 
alle husene, blir du sparket, og må starte 
på nytt. 

Alt ved Paperboy er likt orginalen. Det 
gjelder både den enkle grafikken og 
lyden. Det er en nesten perfekt versjon vi 
har her, men den holder kanskje ikke da
gens mål. 

opp i vinduene. Hvis du er så uheldig 
å miste all energien din, blir du for
vandlet til et nakent menneske, som 
springer ut av skjermen. Rampage er 
en klassiker, og Amiga versjonen er 
virkelig god. Man kan faktisk spille tre 
stykker samtidig. F.eks. to med 
joystick, og en på tastaturet. Det må 
sies at det er en bakdel å bruke 
tastaturet, men det går det og. Verken 
grafikken eller lyden er av ypperste 
klasse, men selve spillet er godt laget, 
og morsomt å spille. Rampage er gan
ske ' rett fram', men det ingen dårlig 
investering. 
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Star Flight 
Uten forvarsel slår Electronic Art til igjen. 
Denne gangen har de virkelig klart å ska
pe et fantasispill av uante dimensjoner. 
Bak dette store prosjektet står en pro
gram meri ngs gruppe på fem, som kaller 
seg Binary Systems. De påstår også å ha 
brukt 15 år på å utvikle Star Flight, noe 
som virker nokså drøyt. 

Star f1ight er som tidligere nevnt et slags 
fantasispill der handlingen foregår oppe i 
verdensrommet. Det har en god del til feI
les med spill som Elite o.l, men den mest 
markante forskjellen er at Star Flight ikke 
bruker vektorgrafikk i det hele tatt. Det er 
litt annerledes oppbygd, men den vanlige 
handelen med andre planeter og skip er 
essensiell, også her. Du har bl.a. 270 stjer
ne system, og 800 planeter. Det finnes 
også syv forskjellige raser som du kan 
velge ditt mannskap fra, og trene dem in
nenfor forskjellige emner. Du er selvføl
gelig ikke oppe i det store sorte verdens
rommet på safari, så det du venter på er 
sjansen til å bli verdensrommets store 
sønn. Du har fått tildelt et romskip og ga
laksen ligger for dine føtter. 

På turen vil du møte fremmede skip, nye 
planeter og få gåtefulle beskjeder. Beskje
dene og informasjonen du samler er me
get viktig, så det lønner seg å notere ned 
alle tips. De vil senere hjelpe deg til å løse 
gåten om hvorfor ditt solsystem er i ferd 
med å eksplodere. Du må enten løse den
ne gåten, eller opprette flest mulig 
kolonier, slik at ditt folk kan flykte når ti
den kommer. Etterhvert som du tjener mer 
penger vil du være i stand til å oppgradere 
romskipet ditt. Du kan få kjøpt det vanlige 
som laser, bedre motor etc. 

Som sagt er det uvan lige med Star Flight 
at det ikke er tatt i bruk vektorgrafikk. En 
av grunnene er at spillet ikke er så sentrert 
rundt akkurat flygingen mellom 
planetene. Det er derimot my annen 
grafikk, som animerte roterende planeter, 
underlige skapninger etc. 

Star F1ight er et bra spill, og et av Elec
tronic Arts absolutt beste. Det er lett å set
te seg inn i, og anbefales for abso lutt alle! 
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Rolling Thunder 

Run the Gauntlet 

Scary Mutans From Mars 

Seven Gates of Jambala 

Shadow of the Beast 

Shinobi 

Shoot'em Up Construction Set 

Side Arms 

Silkworm 

Skru Il 

Skweek 

Skychase 

Skyfox Il 

Slayer 

Sleeping Gods Lie 

Slip Stream 

Snoopy 

Snoopy 

Space Ace 

Speherical 

Starbreaker 

Starflight 

Starglider 

StarWars Trilogy 

Steel 

Stormlord 

Story So Far vol l 

Story So Far vol 2 

Strange New World 

Strider 

Stryx 

Super Wonderboy 

Switchblade 

Targhan 

Technocop 

Terrorpods 

Terrys Big Adventure 

The Untuchables 

The Wall 

Thexder 

Thrill Time Platinum 2 

Thunderblade 

Tiger Road 

Time Bandit 

Kixx 

Ocean 

Readysoft 

Grandslam 

Psygnosis 

Virgin 

Accolade 

Image 

Virgin 

Difusion 

US Gold 

Image 

Electronic Arts 

Hewson 

Empire 

Microdeal 

Micro 

ReadySoft 

US Gold 

ARC 

Electronic Arts 

Rainbird 

Domark 

Hewson 

Hewson 

Elite 

Elite 

Softgang 

US Gold 

Psygnosis 

Activision 

Gremlins 

Discovery 

Ocean 

Psygnosis 

Micro 

Ocean 

Rainbow 

Sierra 

Elite 

US Gold 

US Gold 

Microdeal 

3 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

3 
3 

6 
3 

3 

3 

6 

6 

3 

3,6 

3,6 

3 

3 

6 

3 

3 

3,6 

3,6 

6 

6 

3 

6 

3,6 

3 

3 

3 

6 

3 

6 

6 

3,6 

6 

3 

3,6 

6 

195.00 

395.00 

395.00 

395.00 

490.00 

345.00 

490.00 

345.00 

345.00 

345.00 

345.00 

295.00 

395.00 

345.00 

395.00 

345.00 

395.00 

395.00 

645.00 

345.00 

345.00 

395.00 

365.00 

395.00 

345.00 

345 .00 

345.00 

345.00 

245 .00 

345.00 

345.00 

395.00 

345.00 

395.00 

345.00 

395.00 

345.00 

395.00 

245 .00 

345.00 ' 

395.00 

395.00 

395.00 

295.00 
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Timescanner 

Tin Tin on the Moon 

Titan 

Tom & Jerry 

Toobin 

Tracker 

Trackers 

Traind Assasin 

Triad I 

Triad Il 

Twin World 

Untouchables 

Vampire's Empire 

Veteran 

Victory Road 

Vigilante 

Vorte x 

Voyager 

Wanderer 3D 

Wanted 

Wicked 

Wierd Dreams 

Wild Street 

Windwalker 

Winners 

Wizard Warz 

Xenon Il 

Zero Gravit 

Activision 

Infogram 

Titus 

Gremlin 

Doomark 

Rainbird 

Activision 

Digital Magic 

Titus 

Ocean 

Magic Bytes 

Software Horiz. 

Ocean 

US Gold 

Tomahawk 

Ocean 

Elite 

Infogram 

Activision 

Rainbird 

Titus 

Origin 

US Gold 

Can vas Software 

Mirrorsoft 

EAS Software 

3 395.00 

3,6 345.00 

6 395.00 

3,6 395.00 

3,6 345.00 

6 395.00 

6 395.00 

6 395.00 

3 395.00 

3 395.00 

6 395.00 

3 395.00 

6 249.00 

6 265.00 

6 395.00 

3,6 345.00 

3 345.00 

3,6 395.00 

6 345.00 

6 345.00 

3 395.00 

3 395.00 

3 395.00 

6 495.00 

3,6 395.00 

6 395.00 

3,6 395.00 

6 345.00 
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Silkworm 
Denne gangen har vi også gleden av å 
presentere et skytespi Il i særklasse. 
Denne gangen er det Silkworm, som 
er produsert av Sales Curve Ltd, og 
distribuert av Virgin Mastertronic Ltd. 
Silkworm er kanskje i første rekke et 
spill for to spillere, men det fungerer 
utmerket også for bare en. 
Silkworm er et horisontalt scrollende 
skytespill, der man kan velge å være 
helikopter eller jeep. Er man to spille
re kan man være begge. Man starter 
som vanlig på den ene enden av 
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brettet, og man skal forsØke å komme 
seg uskadd gjennom det hele. På slut
ten av hvert brett møter man en gigan
tisk krigsmaskin. Her gjelder det å slå 
løs på joystck-knappen, og fylle mons
teret med bly. Hvis man har flaks, vil 
man etter noen slitsomme sekunder ha 
klart å sprenge giganten. Underveis vil 
man også kunne samle opp ekstra 
våpen. For dem uten autofirejoystick, 
er symbolet som gir autofire kjærkom
ment å få kloa i. Man får da anledning 
til å hvile en Øm finger, men bare til 
man er så uheldig å blir truffet. Da er 
det på'n igjen. 
Silkworm er spillet for alle skyteglade 
spillere. 12 brett spekket med glitrene 

Storm lord 
I spillet Stormlord fra Hewson spiller du 
en skjeggete dv'erglignende skapning som 
forsøker å redde vennene sine. Vennene 
er alver som er stengt inne i glass bobler, 
og å redde dem viser seg å være vanskeli
gere enn du først trodde. Du starter midt 
ute i skogen, og vanskelighetene begynner 
med en gang. Her gjelder det å bruke ho
det litt, og det kan jo være gøy til en for
andring fra skytespillene. Et av probleme
ne er f.eks, når du skal redde en av alvene, 
og det er en sverm bier som hindrer deg. I 
nærheten ligger det en krukke honning, og 
ved å flytte den til en annen plass får du 
fri passasje. Biene flyr til honningen, og 
du redder en av alvene. Det er i alt 5 alver 
på det første brettet, og klarer du å redde 
dem alle sammen, får du spille et lite bo
nusspill før du fortsetter på neste brett. 

Stormlord er et horisontalt scrollende spill 
i beste Savage-stil. Grafikken er noe av 
det beste jeg har sett på lange tider, og 
lydeffektene gjør sitt til å skape en fin 
atmosfære. Alt i alt er Stormlord et virke
lig underholdende og morsomt spill. Det 
står i kontrast til de utallige skytespillene 
som ruller ustoppelig inn. 

Ideen bak Stormlord er ikke ny, men et
tersom det lages forholdsvis få gode spill 
av denne typen vil jeg foreslå at man tar 
en titt på det. 

grafikk og lydeffekter som virkelig får 
deg til å ta dekning, burde være en god 
grunn til å skaffe seg det. Silkworm 
vil få joysticken til å jamre seg, og det 
vil garantert holde deg engasjert i 
dagevis. Jeg har bare et godt råd å gi. 
Skaff deg det og fyr løs! 
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RVFHonda 
Super Hang On har lenge ventet på en 
verdig etterfølger, og det tok sin tid før 
den kom. Micro St yle har imidlertid klart 
å få fram et produkt som gir nytt håp for 
kubikk-riddere. RVF Honda heter spillet, 
og det gir deg sjansen til å hoppe på en 
sprek Honda RVF750 uten fare for liv og 
lemmer. 

I RVF Honda handler det selvfølgelig om 
å vinne. Når spillet er loadet får du en 
meny fram på skjermen. Her kan du velge 
mellom en rekke forskjellige muligheter. 
Velg en Øvelsesbane og start der. Her vi
ser RVF Honda virkelig hvilket arbeid 
som er lagt ned i spillet. Framfor deg på 
skjermen står en mann ved siden aven 
motorsykkel. Det er deg, og du starter opp 
ved å kaste deg på sykkelen. Farten øker 
raskt, og du girer ivrig i vei. Det er ,som 
på motorsykler flest, seks gir og når du 
kommer opp i femte giret begynner alt å 
gå temmelig fort. Du får fø lelsen av at det 
er realistisk, og hvis du mister konsentra
sjonen et øyeblikk er det rett ut av banen. 
Du gir deg selvfølgeli ikke så lett, og ka
ster deg på Hondaen igjen. Det tar imid
lertid ikke lang tid før du har klart å krasje 
igjen. Etter noen ganger med øvelse be
gynner alt å se lysere ut. Spillet som vir
ket så uoverkommelig vanskelig, har for
andret seg til et spill som du behersker. 
Nå er det på tide å prøve et skikkel ig løp. 
Når du har valgt ' race ' på menyen, står du 
på startsstreken sammen med de andre 
løperne. Du står utålmodig og venter på 
det grønne lyset. Plutselig er det der, og 
med et øredøvende brøl har konkurrente
ne tatt av. Du følger etter så godt du kan , 
og etter noen runder er du kommet ganske 
langt fram . Her må man passe seg. En 
miss, og de du har passert suser forbi deg 
igjen. 

RVF Honda er nok det beste og mest rea
listiske motorsykkelspillet på markedet. 
Grafikken er meget rask og god. Lydef
fektene er skikkel ig gode. Noe av det 
mest imponerende er når en konkurrent 
kjører forbi deg. Du hører brølet fra mo
toren bli høyere og høyere helt til han 
passerer deg. Motorduren avtar da trinn 
for trinn. RVF Honda kan nok virke litt 
for vanskelig i begynnelsen, men bare 
man tar seg tid til å bli kjent med 
sykkelen, går det helt fint. Det er virkelig 
en opplevelse, så gå ikke glipp av det. 
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5. Gear 

, Chase H.Q. 

Crazy Cars 2 

Cycles 

Fast Lane 

k Ferrari Formula One 

Formula l Grand Prix 

KGrand Prix Circuit 

kHard Drivin' tJ.. 
Lombard RCA Rally 

Major Motions 

Nigel Mansel Grand Prix 

Out Run 

Power Drift 

RVFHonda 

"" Stunt Car Racer 
Test Drive 

kTest Drive li 

~ Test Drive Il Supercars 

fl'est Drive Il Calif. Chalenge 

,tTurbo 

K Turbo Outrun 

Turbo Trax 

Wec Le Mans 

Hewson 

Ocean 

Titus 

Accolade 

Artronic 

Electronic Arts 

Micro Value 

Accolade 

Domark 

Mandarin 

Microdeal 

Martech 

US Gold 

Activision 

Mic 

Firebird 

Accolade 

Accolade 

Accolade 

Accolade 

Micro 

US Gold 

Microdeal 

Ocean 

3 

3 

6 

3 

3 

3,6 
6 

3 

3 

3 

6 
3,6 
3,6 
3 

3 

3 

3,6 
3 
3 

3 

3 

3 

3 
6 

345,00 

395,00 

395,00 

395,00 

345,00 

245,00 

395,00 

395,00 

345,00 

395,00 

345,00 

395,00 

198,00 

395,00 

395,00 

395,00 

345,00 

490,00 

245 ,00 

245,00 

345 ,00 

395,00 

345 ,00 

395 ,00 
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FI~simulatorer 

Navn Produsent D Pris 
Fighter Bomber 

European Space Simulator 

F-16 Combat Pilot 

Falcon F16 

Falcon F16 Mission I 

Flight Simulator Il 

Gunship 

Interceptor 

Jet 

Kennedy Approach 

Scenery Disk 11 

Scenery Disk 7 

Scenery Disk Europe 

Scenery Disk Japan 

Strike Force Harrier 

Activision 

Tomahawk 

Digital 

Mirrorsoft 

Mirrorsoft 

SubLogic 

Microprose 

Electronic Arts 

SubLogic 

Microprose 

SubLogic 

SubLogic 

SubLogic 

SubLogic 

Mirrorsoft 

3 

3 

3 

3 
3 
3,6 

3 

3,6 

3,6 

3 
3,6 

3,6 

3 
3 

6 

490,00 

490,00 

395,00 

490,00 

345,00 

599,00 

395,00 

345,00 

690,00 

395,00 

345,00 

345,00 

395,00 

345,00 

395,00 
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Fighter Bomber 
Activision er kanskje mest kjent for å 
kjøpe opp dyre lisenser, for så å lanse
re Amigaversjoner av uoverførbare 
arcadespill. Det er aldri for sent å snu, 
og forhåpentligvis vil ikke Fighter 
Bomber forbli et av de få originale 
produktet fra dem. Noe som i alle fall 
er sikkert, er at Activision har tatt et 
stort skritt i riktig retning. 

Flysimulatorer kan være så ymse, men 
et av de største problemene er at de 
ofte faller i gjennom på ett eller annen 
vesentlig punkt. Bomber ser ut til å ha 
klart seg bedre enn noe annet spill av 
denne typen. Det er uten tvil en av de 
beste flysimulatorene som noen sinne 
er laget, og konkurransen er sterk. 
Spill som Interceptor, Falcon og F-16 
Combat Pilot er noen, uten at noen av 
dem når helt opp til Bomber. Hva er 
det da som er så fantastisk ved 
Bomber? Det kanskje mest vesentlige 
ved en flysimulator, er spillet 
hastighet. På Bomber er det benyttet 
fylt 3D vektorgrafikk. Det er spekket 
med utrolige detaljer, uten at det har 
hindret meget gode styringsegenska-
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per og stor hastighet. Landskapet in
kluderer selvfølgelig fjell , elver, inn
sjøer og bruer etc., men også detaljerte 
byer og bygninger. 

Generelt er grafikken av unik kvalitet, 
og detaljene enestående. Denne typen 
grafikk har vært introdusert tidligere 
av flere flysimulatorer, men Bomber 

Interceptor med 
6802G-kort! 
For de med velbeslått lommebok og sans 
for ekstrem nytelse, anbefaler samtlige re
daksjonsmedlemmer den himmelske 
kombinasjonen: 68020-prosessor og Inter
ceptor flysimulator. Interceptor benytter 
den raske prosessoren så godt at det som 
presenteres på skjermen og i høyttalerene 
er på grensen av hva som er tillatt! Helt 
glatte bevegelser, og en lyd som får selv 
den mest forstenede ørevoks til å løsne. 
Dessuten får flyet en akselerasjon og ma
nøvreringsevne som i realiteten ikke hører 
hjemme på denne planeten. 
Kanskje er denne eksplosive kobinasjonen 
grun nok til å skaffe seg en 68020-
prosessor? Ihvertfall bør de som har 
68020-kort snarest skaffe seg Interceptor 
og ta et par uker fra fra jobben. 

har en optimalt forbedret utgave av 
denne typen grafikk. Lydeffekter skor
ter det heller ikke på. De vante 
motorlydene, og de øredøvende ek
splosjonene er til stede, og benyttes på 
beste måte. Fighter Bomber er en fly
simulator uten sidestykke, som vil hol
de hvem som helst gående i flere uker! 
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Grafisk Adventure 
z_ 

Joumey 
Joumeyer det første adventurespill fra In
focom som inneholder grafikk. Det er ne
sten en halv megabyte med bilder lagt inn 
i historien. Infocom er mest kjent for sine 
"text only adventures" , men de har nå fun
net ut at grafikken på dagens datamaski
ner er kraftige nok til at de kan legge inn 
bilder. 

Joumey skiller seg kraftig ut fra tidligere 
Infocom titler med at du ikke trenger å 
skrive hva du skal gjøre. All kommunika
sjon med de forskjellige karakterene sty
res ved å klikke på kommandoer, eller ved 
å velge med piltastene og retum. Dette 
gjør det enklere for nybegynnere å kom
me igang. 

Joumeyer et meget velskrevet eventyr i 
beste Infocom stil, med skikkelige beskri
velser av det som skjer. Bildene er meget 
bra tegnet og gir en ekstra stemning til 
spillet. Vanskelighetsgraden av probleme
ne er varierende, fra helt enkle til de svært 
kompliserte. Joumey har klart å holde 
meg våken foran skjermen i mange netter 
og jeg holder fortsatt på!! Anbefales på 
det varmeste. 

~a\ n Produsent D Pris 

Adventure Construction Set 

Bards Tale Il 

Black Lamp 

k'lDeja Vu 

Dragons of Flame 

Drakken 

Espionage 

Fairytale Adventure 

Gold of Americas 

Goldrush 

Indiana Jones Adventure 

lron Lord 

Joumey 

Keef the Thief 

King of Chicago 

~ngs Quest l-ill (pakke) 

Knight Orc 

Leisure Suit Larry Il 

~ Leisure Suit Larry I 

'l<Maniac Mansion 

Mystery of the Mummy 

t Oil Imperium 

Passengers on Wind l & 2 

hantasie III 

Electronic Arts 

Electronic Arts 

Firebird 

Mindscape 

SSI 

Infogram 

Grandslam 

Microillusion 

Electronic Arts 

Sierra 

US Gold 

UBI 

Infocom 

Electronic Arts 

Mindscape 

Sierra 

Rainbird 

Sierra 

Sierra 

Lucasfilm 

Rainbow 

Rainbow 

Infogram 

SSI 

3 

3 

6 
3,6 

3 
3 

6 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

6 

3,6 

6 
3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

345,00 

395,00 

199,00 

395,00 

395,00 

490,00 

345,00 

395,00 

395,00 

490,00 

395,00 

395,00 

490,00 

395,00 

395,00 

295,OQ 

295,00 

490,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 
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Indy - The Graphie Adventure 
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Rett fra Nazi-Tyskland og The Last 
Crusade er Harrison Ford klar med en 
ny kjempesuksess. Indiana Jones and 
the Last Crusade -The Graphic Adven
ture er denne gangen gullgruven. Lu
casfilm har lagt ned mye arbeid i dette 
spillet, og det ser ut til å bli deres bes
te noen sinne. 

Personlig har jeg aldri vært noen stor 
beundrer av spill av typen Zak 
McKracken, Police Quest og Leisure 
Su it Larry, så det var med blandede 
følelser jeg oppdaget at Indy TGA var 
et slikt spill. Likevel etter å ha sett litt 
av spillet, ble jeg straks interessert. 
Spillet følger filmen i store deler, men 
det er rom for andre løsninger også. 

Forsøker man å kopiere handlingen i 
filmen, vil man snart mislykkes. Spil
let vil alltid følge filmens hovedtrekk, 
men det aviker i detaljer og antall 
løsninger. Når det er sagt, vil jeg påpe
ke at spillet er lagt opp til at man har 
sett filmen, men det er ingen 
nødvendighet. Du starter som Indiana 
Jones på Barnett College, New York i 
året 1938. Du starter herfra med tom
me hender på jakten etter The Holy 
Grail. Du får poeng for hvor godt du 
løser oppgavene, og topp poengsum er 
800! Det er med andre ord en massiv 
oppgave du har foran deg. 

Grafikken på Ind y TGA er ganske 
enkel, ettersom spillet først og fremst 

har som oppgave å utfordre din 
intellekt. Lydeffekter og musikk får 
du også med på kjøpet, og de skaper 
den rett atmosfæren uten å være av 
topp kvalitet. Selv om både grafikken 
og musikken er av ordinær kvalitet, 
kan ikke det samme sies om spillet 
generelt. Handlingen er fenomenal, og 
det er lenge siden jeg har hygget meg 
like mye med et spill, som med dette. 
Det er heller ikke et spill man nødven
dighvis må spille alene. Det er nyttig å 
ha en kamerat sammen med seg, etter
som to hoder tenker bedre enn ett. Ta 
imot en real utfordring. Ikke grem deg 
over alle tabbene indy gjorde i filmen. 
Kjøp spillet og løs oppgavene selv! 

Atlantis Amiga Brukerklubb 

I 



Grafisk Adventure 
Na\ n Produsent D Pris 
Police Quest I 

President is Missing 

Prince 

Seven Cities of Gold 

Shogun 

Sinbad 

Space Quest I 

Space Quest Il 

/lc"Space Quest III 

The Kristal 

The Pawn 

Time 

Time and Magic 

\t'Uninvited 

Warlock 

Zak MacKracken 

Sierra 

Cosmi 

ARC 

Electronic Arts 

Infocom 

Mindscape 

Sierra 

Sierra 

Sierra 

Cinemaware 

Rainbird 

Micro 

Level9 

Mindscape 

Incognito 
l 

.(. u~~sFr(.. rt-~ 

3 

3 

3 

3 

3 
3,6 

3 

3 

3 

3 
6 

3 
3 

3 

3 

3 

395,00 

395,00 

395,00 

295,00 

490,00 

395,00 

395,00 

395,00 

490,00 

490,00 

395,00 

490,00 

395,00 

395,00 

345,00 

395,00 
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"(ou are stanet i 119 on the SaAe Mercon br i dge. 
A 9uard stands wa te h as a few bl ac k robed 
others enter the c i ty. 
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'Keef The 
Thief 
En gruppe programmerere som kaller seg 
Naughty Dog, har laget et nytt RPG-spill , 
som er utgitt av Electronic Arts. Keef The 
Thief heter det, og det skiller seg ikke så 
mye ut fra andre spill av denne typen. Det 
hele handler om den uskikkelige Keef, 
som ikke finner seg til rette noen steder. 
Han har blitt tatt opp hos prestene, kriger
ne og trollmennene, men etter å ha vært 
uskikkelig er det ingen som vil ha ham 
lenger. Keef har imidlertid lært seg en god 
del om tyveri, og det vil vise seg å bli ny
ttig i framtiden. Etter å ha blitt stilt oven
for de eldste, blir Keef forvist, og satt ut i 
jungelen. Med bare en liten slump penger, 
og en god del lærdom skal du lede Keef 
til rikdom, makt og berømmelse. 

Spillet kontrolleres med musen, og du 
trykker på icon for å utføre handlinger. De 
vanlige funksjonene er å finne her, og i 
tillegg en del uvanlige. Det inkluderer 
pruting, lås-dirking og tyveri. Med disse 
egenskapene kan man oppnå mye, men 
ute i jungelen er de like nytteløse som en 
Amiga uten programvare. Det første du 
må gjøre, er naturlig nok å komme deg til 
nærmeste by. Det går glatt, og i byen 
starter moroa. Her kan du prate med folk, 
og replikkene er fra tid til annen høyst 
underholdende. Det jeg imidlertid ikke 
anbefaler er å begi seg ut på en slåsskamp 
med noen i begynnelsen. Utfallet er alt for 
ofte at den tapre Keef, brutalt blir banket 
opp aven eller annen barbar. Keef The 
Theef byr, som alle RPG- spill, på utallige 
utfordringer for dem som er rede til å ta i 
mot dem. 

I "Keef' er det handlingen og teksten som 
utgjør spillet. Grafikk og musikk har der
med falt litt i bakgrunnen, og de har ikke 
blitt viet like mye oppmerksomhet som de 
burde. Dermed er standarden på både gra
fikken og musikken noe lav. Dette gjør 
egentlig ikke så mye, ettersom handlingen 
og teksten er veldig god. Ta en titt på 
Keef The Thief, det kan være verdt det! 
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~. Rollespill 
Hillsfar 
Strategic Simulations Inc. er igjen ute 
med et nytt Forgotten Realms Action 
Adventure. Andre spill i denne serien er 
Pools of Radiance og Curse of the Azura 
Bonds. Hillsfar er det nyeste spillet i den
ne serien, og det kan bli interessant å se 
hva det har å by på. Av baksiden av pak
ningen ble vi lovet at Hillsfar kombinerte 
det beste av rolle og actionspill. Vi får nå 
se om det utsagnet holder stikk. 

Hva handler nå egentlig Hillsfar om? Det 
hele er satt i sene i middelalderen. Du er 
på ferd med din tropp, og etter uker med 
hardt felttog, slår dere leir utenfor byen 

Hillsfar. Dere bestemmer dere for å hvile, 
og kjøpe inn nye forsyninger. Du har 
planer om å ta en tur til Hillsfar, og du 
setter deg på din trofaste ganger og rir 
avsted. Når du stiger gjennom porten til 
Hillsfar føler du at noe ikke er som det 
skal. Byen blir styrt av tyrannen 
Maalthiir, og det gis ingen nåde. Du ser li
kevel på Hillsfar som en by skapt for 
eventyr og sjansen til å tjene en ekstra 
slant. Du vil også få oppdrag som du må 
prØve å utføre etter beste evne. Klarer du 
det, vil du bli rikt belønnet. Hillsfar er in
gen liten by, og mulighetene er derfor 
ikke få. I byens arena kan du sloss for ære 
og berømmelse, eller livet ditt. Dette er en 
av actionsekvensene i Hillsfar. Du står på 
en arena, utstyrt med en stokk, og rede til 
å slå din motstander. Arenaen kan du en
ten entre selv, eller bli ført til som straff. 
Det er også en bueskytterbane i Hillsfar, 
og her kan du delta i konkurranser. De to 
siste actionsekvensene er å dirke opp låser 
på kister og dører, og å ransake hus for 
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Navn Produsent O Pris 

Battletech 

Dungeon Master 

Forgotten Worlds 

Heroes of the Lance 

Hillsfar 

It Came From The Desert 

Lengend of Swords 

Romantie Encounter 

Swords of Twilight 

Ultima III 

Ultima IV 

Infocom 

Mirrorsoft 

US Gold 

SSI 

US Gold 

Cinemaware 

US Gold 

Microillusion 

Electronic Arts 

Origin 

Ori in 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

3,6 

3,6 

395,00 

395,00 

345,00 

395,00 

395,00 

490,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

1 ACS 2 ATLANTIS 3 Bl ELECTRONICS 4 FAMO 5 NORSK MUSIKK 6 SCANDOMATIC 

noe av interesse. Byen kryr også av puber, 
der du kan få deg mat, og fange opp tips 
om forskjellige ting. Det kan være fra tips 
om hvordan å vinne over de forskjellige 
motstanderne på arenaen, til tips om hvem 
som kan hjelpe deg med hva. I byen møt
er man også personer som er villige til å 
tilby sin assistanse, mot part i det even
tuelle byttet. Det er vel best å ikke røpe 
alt, ettersom de som kjøper det, gjerne vil 
utforske litt på egen hånd. 

Spill som Hillsfar er vanlighvis ikke kjent 
for sin grafikk, og det samme gjelder i 
dette tilfellet. Grafikken er enkel, men 
klar og tydelig. Musikken under loadin-

gen er noen ulyder som turer i vei, 
uten noen spes iell klang. Selve spillet 
foregår stort sett i komplett sti llhet, og 
det passer bra, ettersom man trenger å 
konsentrere seg hvis man vil oppnå 
noe. Spillet generelt er morsomt og 
variert. Actionsekvensene livner spi l
let opp, og skiller det litt fra spill som 
Bards Tale etc. For alle dere som liker 
denne typen spill må jeg si, grip 
sjansen, og ta en titt på det. Det er ab
solutt verdt bryet! 

Atlantis Amiga Brukerklubb 



S~ort 
Na\ n Produsent D Pris 
Advanced Ski Simulator 

Beach Volley 

California Garnes 

Championship Golf 

Eddie Eduards Super Ski 

Fighting Soccer 

Final Assault 

Fotball Director Il 

Fotball Manager Il 

Fotball of the Year Il 

Future Sports 

Garnes - Summer Edition 

Gary Lineker 's Hotshots 

Gazza' s Super Soccer 

Gretzky Ishocky 

Hardball 

lee Hockey 

Indoor Sports 

International Karate 

International Soccer 

Kenny Daglish Soccer Il 

Kick Off 

Leaderboard Birdie 

Leaderboard Classix 

Leaderboard Collection 

Code Master 

Ocean 

Epyx 

Activision 

Microids 

Activision 

Epyx 

D&H 

Addictive 

Gremlins 

ACT Screen 

Epyx 

Gremlin 

Ent Int! 

Discovery 

Accolade 

Databyte 

Databyte 

Activision 

Microdeal 

Impression 

Anco 

Access 

US Gold 

6 
3 

3,6 

6 
6 

3 

6 

3,6 

3 

3 
3 

3 
6 

3 

3 

6 
6 
6 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

245,00 

395,00 

345,00 

395,00 

345,00 

395,00 

345,00 

345,00 

345,00 

345,00 

345 ,00 

395,00 

345 ,00 

395,00 

395,00 

345,00 

295,00 

299,00 

345,00 

345.00 

345,00 

345,00 

395,00 

198,00 

395,00 

l ACS 2 ATLANTIS 3 BJ ELECTRON ICS 4 FAMO 5 NORSK MUS IKK 6 SCANDOMATIC 

Programvarekatalog sommer 1990 

Beach Volley 
Dette er et av de morsomste spillene jeg 
har prøvd på l ange, lange tider. Beach 
Volley fra Ocean er et helt nytt 
sportsspill, som har mange muligheter, 
men fortsatt utrolig enkelt å kontrollere. I 
Beach Volley dreier det seg selvfølgelig 
om volleyball, og volleyball var nettopp 
et av de spillene jeg trodde var umulig å 
lage en god Amigaversjon av . De fleste 
sportsspill biir ofte for enkle å kontrollere, 
eller for vanskelige. Beach Volley har på 
en utrolig måte klart å finne et 
balansepunkt, og det tjener spillet stort på. 
Beach Volley gir også mulighet for to 
stykker å spille samtidig. Det synes jeg er 
utrolig festelig, uansett spill , og Beach 
Volley er ikke et unntak. 

Du spiller din første kamp i London. Det 
er to spillere på hvert lag, og reglene, sla
gene og mulighetene er de samme som i 
vanlig volleyball. Du starter med en serve, 
og slår ballen over nettet. Du kan velge 
mellom en vanlig serve, eller en 'hopp 
serve'. Ballen går over nettet og motstan
deren klarer å returnere den. Når motstan
deren slår ballen over, begynner et punkt 
på din halvdel å blinke blått. Dette er det 
punktet ballen vil lande på, og du springer 
dit. Når ballen kommer mot punktet tryk
ker du på knappen og slår ballen til din 
medspi ller, som er styrt av datamaskinen. 
Han legger opp til deg, og du kan enten 
smashe eller slå ballen over på vanlig 
måte. Slik er hovedkontrollene, men etter
hvert som man spiller, vil man oppdage 
hvor realistisk det hele er. Er du f.eks. 
langt fra det blå punktet når ballen blir 
spilt over, trykker du på knappen, og sty
rer spilleren din mot punktet. Mr. Volley 
vil da kaste seg etter ballen, og hvis det 
går bra, treffer han den kanskje også. 

Under spillet spilles en rock 'n' roll melo
di som virkelig piffer opp stemningen. 
Det grafiske arbeidet er også virkelig godt 
utført. Figurene er tegneserielignende, og 
de er godt animert. Det hele går passerlig 
hurtig for seg, og jeg har til dags dato ikke 
oppdaget en eneste feil med spillet. Hvis 
man fØ ler for litt passiv mosjon, og en ut
rolig opplevelse er Beach Volley absolutt 
det rette spillet. 
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-
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Na, n Produsent D Pris 

Leaderboard Golf US Gold 6 

Mean 18 Accolade 3 

Microprose Soccer Microprose 3 

Olympic Challenge Ocean 6 

Passing Shot Mirrorsoft 3 

Peter Beadsley Soccer Grand Slam 3 

Pro Tennis Tour Ubisoft 3 

Seconds Out Tynesoft 6 

Street Sports Basketball Epyx 3 

Summer Edition Epyx 3 

Summer Olympiad Tynesoft 6 

Superleague Soccer Impression 3 

Tracksuit Manager Addictive 3 

TV -Sports Football Mirrorsoft 6 

Volleyball Simulator Timewarp 3 

Winter Olympiad 88 Tynesoft 6 

Wintergames Epyx 6 

World Tour Golf Electronic Arts 3 

Worldgames Epyx 6 
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DU VET AT AMIGAENS GRAFIKK ER TOPP ,N~R DIN FAR LIGGER 
MED MARER 'TT ETTER Å HA SP/UT 'SWORD OF SODAN.' 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

345,00 

345,00 

395,00 

295,00 

345,00 

395,00 

345,00 

395,00 

345,00 

395,00 

345,00 

295,00 

345,00 

395,00 

345,00 
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Navn Produsent D Pris 
Archon 2 

Archon Collection 

Armada 

Balance of Power 1990 

Battle Chess 

Black Jack Academy 

Bridge Player 2150 

Captain Blood 

Chessmaster 2000 

Chessplayer 2150 

CIassic Bridge 

Colossus Chess X 

Conflict in Europe 

Def Con 5 

Defender of the Crown 

Elite 

F.O.F.T. 

Firezone 

Hollywood Poker 

Joan D'Ark 

Kampf Gruppe 

Kingdoms of England 

Lord of the Rising Sun 

Maria's Cristmas Box 

North and South 

Playhouse Strippoker 

Populus 

Populus - Promised Land 

Rebel Charge 

Rocket Ranger 

S.D.1. 

Sargon III 

Areolasoft 

Electronic Arts 

ARC 

Mindscape 

Electronic Arts 

Microillusion 

Cambridge 

EX 
Electronic Arts 

Micro 

Anco 

CDS 

PSS 

Cosmi 

Mindscape 

Firebird 

Gremlins 

Mirrorsoft 

DigiTek 

US Gold 

SSI 

Incognito 

Cinemaware 

Anco 

Micro 

Eurosoft 

Electronic Arts 

Electronic Arts 

SSI 

Mirrorsoft 

Mindscape 

Spinnaker 

6 

3 

3 

3,6 
3,6 
3 

3 

3 

3 

3 
6 

3 
3 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

3 

6 

3 

3 

3 

6 

3,6 
3,6 

395,00 

395,00 

490,00 

395,00 

395,00 

495,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

345,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

490,00 

395,00 

195,00 

395,00 

395,00 

490,00 

490,00 

245,00 

395,00 

195,00 

395,00 

195,00 

395,00 

490,00 

395,00 

345,00 
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EN BYTE BANOIT 50{1 
TRENER opp ET NYTT 
VIRUS. 
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i 

Lords of 
The Rising Sun 
Cinemaware har gjort det igjen! Lords of 
The Rising Sun er deres beste spillet hittil. 
LOTRS tar deg tilbake til kina på 1200 
tallet. Spillet er basert på Gempei krigen 
som herjet i japan i den tiden. Du kan vel
ge å være en av de to brødrene Yoritomo 
eller Yoshitsune. Den av dem du velger 
vil bli leder for Minamoto klanen. 

Du starter med å velge hvilken av brødre
ne du vil være. Yoritomo er den beste 
krigeren, så hvis du vil spille et mest 
mulig strategisk spill, velg Yoritomo. 
Hvis du velger å være Yoritomo starter du 
utenfor borgen Kamakura. Du forbereder 
deg på gå videre, og du vil får et kart over 
Japan på skjermen. Ut fra kartet kan du 
dirigere troppene dine, og planlegge stra
tegien din. 

Hvis to forskjellige tropper møtes har man 
tre muligheter. Man kan foreslå en 
allianse, gå videre eller gå til kamp. Hvis 
du går til kamp vil du kunne styre troppe
ne dine med musen, og hvis det går bra 
vinner du. Et annet viktig trekk er å ta 
kontroll over byer og borger. Det gjøres 
ved å sende en tropp til en hvilket som 
helst av Tiara klanens borger eller byer. 
Hvis byen/borgen nekter å underkaste seg 
deg, går du til angrep. Når en av dine bor
ger blir angrepet, må du forsvare den med 
en pil og bue. Du blir også utsatt for 
mordforsøk, der du må bruke sverdet ditt 
til å stoppe ninjastjerner. Du har også mu
ligheten selv til å leie en Ninja til å ta livet 
av motstanderne dine. 

Lords of The Rising Sun har utrolig 
mange muligheter, og kombinasjoner. Du 
vil alltid oppleve noe nytt nesten hver 
gang du prØver det. I tillegg er grafikken 
helt superb. Mesteparten av grafikken er 
også animert, og det gjør det hele ekstra 
gøy. Angående lyden går Store deler av 
spillet for seg i stillhet, men ved spesielle 
anledninger spilles det noen gode orien
talske melodier. Det er også en del digita
liserte lydeffekter, når du f.eks . går til an
grep mot en borg, etc. Lords of The Ri
sing Sun er et spill i beste Cinemaware
stil, og for dem som er lei av ordinære 
spill og vil prØve noe nytt, er dette abso
lutt en meget god investering. 
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~_ Strategi 
Navn Produsent D Pris 

Silent Service 

Sim City 

Strip Poker l 

Strip Poker 2 

Sub Battle 

Sub Battle Simulator 

The Archon Collection 

The Hunt for Red Oktober 

Universal Military Simulator 

Waterloo 

Microprose 

Infogram 

Anco 

Anco 

Epyx 

Epyx 

Grandslam 

Argus 

Rainbird 

Mirrorsoft 

3,6 

3 

6 

6 

6 

3 

6 

6 

3 

3 

365,00 

490,00 

185,00 

185,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

395,00 

l ACS 2 ATLANTIS 3 Bl ELECTRONICS 4 FAMO 5 NORSK MUSlKK 6 SCANDOMATIC 

NORSKE IMPORTØRER AV PROGRAMVARE FOR AMIGA 

APPLIED COMPUTER SCIENCE 
Hoffsveien 10,0275 Oslo 2, Telefon 02-733006 

ATLfu~TIS DISTRIBUSJON 
Parallellen 12,8012 Jensvoll , Telefon 081-63040, Telefax 081-63041 

BJ ELECTRONICS 
Storgaten 36, 1440 Drøbak, Telefon 09-932465 

FAMO 
Københavngt. 15 , Postboks 6708 Rodeløkka, 0503 Oslo 5, Telefon 02-381205, Telefax 02-357797 

NORSK MUSIKK INSTRUMENT CO AlS 
Bergensgt. 26, 0468 Oslo 4, Telefon 02-235680 

SCANDOMATIC 
Postboks 37, Åslien Vestre, 1745 Skjeberg, Telefon 09-168489, Telefax 09-160894 
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Atlantis Amiga Brukerklubb 
Atlantis Amiga Brukerklubb er en skandinavisk klubb for alle som er interessert i Amiga. Vi startet 

høsten -87, og har siden dafått mange medlemmer. Nå er vi over 1000 i Norge, og vi blir stadig flere! 
Det er vi som har produsert denne katalogen, og på disse sidene skal vifortelIe litt om oss selv ... 

Kitek Industridata a.s 
Boks 1098 - 9501 Alta 

Tlf: 084-30055 Fax:084-31868 

Amiga 500/2000 

Atlantis 
Informasjonssystemer 

Parallellen 12 
8012 Jensvoll 

Tlf::081-63040 Fax: 081 -63041 
Amiga 2000/2500 

Bedrifts Data AlS 
Vikaveien 29 

Boks 91 - 8600 Mo 
Tlf:087-52299 Fax: 087-52418 

Amiga 2000 

Narvik * Libris 
Kongens gt. 44 

Boks 86 - 8501 Narvik 
Tlf: 082-41546 Fax: 082-47576 

Amiga 500 

Progra vdf!ekatalog ~J~!!W'" 

V år formålsparagraf er å gi våre med
lemmer informasjon, hjelp og støtte 
angående Amiga. Dessuten ønsker vi 
at våre medlemmer skal få gode tilbud 
på programvare, utstyr og disketter. 
Kort sagt - vi ønsker å være en interes
seorganisasjon for alle som liker 
Amiga. 

Som medlem i klubben får du tilsendt 
medlemsbladet EXEC 6 ganger pr. år. 
EXEC er på rundt 60 sider, og inne
holder blant annet programmerings
kurs for nybegynnere og viderekomne, 

Boks 68 - 7801 Namsos 
Tlf: 077-72080 Fax: 077-73714 

Amiga 500 

Sirkel-System 
Storgt. 10 
8000 Bodø 

Tlf: 081-27560 

Amiga 500 

Sundem * Libris 
Storgt. 12 

Boks 314 - 8000 Bodø 
Tlf: 081 -20154 Fax: 081-20039 

Amiga 500 

tester av spill og brukerprogram (noen 
av dem står i . denne katalogen), 
reportasjer, intervjUer, tips, konkurran
ser m.m. Dessuten får alle medlemme
ne tilsendt en diskett to ganger pr. år. 
Disketten inneholder alt fra små hjel
peprogram til spill, "demoer" og 
kursleksjoner. Klubben har også gitt ut 
en norsk brukerveiledning til Amiga
DOS versjon 1.2, og planlegger nå en 
norsk bok for versjon lA når den 
foreligger. Mange av våre medlemmer 
ringer oss ofte for å spØrre om ting, og 
for å få hjelp med konkrete problemer 

, SØR-TRØNDELAG 

AlS Computerteam 
Trøndelag 

Kongens gt. 16 - Torvet 
Boks 99 - 7001 Trondheim 

Tlf: 07-523852 Fax: 07-509288 
Amiga 500/2000 

Bruns * Libris 
Kongens gt. 10 

Boks 476 - 7001 Trondheim 
Tlf: 07-51022 Fax:07 -509320 

Amiga 500 

CADNORDIC AlS 
Erling Skakkes gt. 49B 

7013 Trondheim 
Tlf:07-510709 Fax: 07-534344 

Amiga 2000/2500 

Mox-Næss * Libris 
Olav Tryggvasons gr. 14 

Boks 396 - 7001 Trondheim 
Tlf: 07-531120 Fax:07-509019 

Amiga 500 

OPCON AS 
Ilevollen 3F 

--............. --_-1 Boks 3556, Ilevollen - 7002 Trondheim 
Tlf: 07-51128 Fax: 07-511128 

Amiga 2000/2500 
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de har. Og nå har vi også startet et 
eget s~rviceverksted som reparerer 
Amiga - raskt og rimelig! 

Denne katalogen er det også vi som 
står bak! Det var medlemmene som 
gav oss ideen til å gjennomføre dette 
prosjektet, og med støtte fra Amiga
forhandlerene (som står nevnt på disse 
sidene), samt Commodore Computers 
Norge og programvareimportørene, 
har vi klart å komme i havn. Det er litt 
synd at ikke alle forhandlerene ser ny
tten aven katalog som denne, men de 
som står nevnt her viser ihvertfall at 
de vet hva Amiga er god for, og at de 
ønsker å satse på den. Og slike for
handlere vil vi ha! Det har vært mye 
jobbing for å få katalogen ferdig, og 
for å få den så bra så mulig. Det er 

ikke få netter som har gått med her! 
Det største problemet var at importø
renes lister ofte var svært dårlige, 
blant annet var programmene ofte feil
aktig klassifisert. Så hvis du finner 
noen småfeil i listen, skyldes det net
topp dette. Gi oss gjeme beskjed om 
feil! Og hvis du har ideer om ting vi 
bør ha i neste utgave (kommer høsten 
-90), vil vi svært gjeme at du tar kon
takt med oss! 
Hvis du har lyst til å bl med i Atlantis 
Amiga Brukerklubb, er det bare å ta 
kontakt med oss. Det enkleste er å set-

te inn kr. 295,- på postgirokontoen 
0808 4574679. Da får du tilsendt 
EXEC på neste utgivelsesdato. Vi kan 
også sende deg et prøveeksemplar av 
bladet - det er bare å ringe oss! 
Adresse, telefonnummer etc. står ved 
siden av innholdsfortegnelsen. 

Til slutt vil vi nok en gang takke for
handlerene som kjøpte annonse i for
handleroversikten og som også hjelper 
oss med å distribuere katalogen, samt 
Commodore Computers Norge AlS, 
som har vært svært samarbeidsvillige. 
Uten dere ville dette vært umulig. 
Takk! 

~~~Oll 
redaktør 

NORSKE AMIGA-FORHANDLERE 

MØRE OG ROMSDAL 

Christiansens 
Elektriske Radio - TV 

Nedre Enggt. 18 
Postboks 733 - 650 l Kristiansund N 

Tlf::073-7111O/74068 
Amiga 500 

SOGN OG FJORDANE 

Totland * Libris 
Boks 104 - 6771 Nordfjordeid 
Tlf: 057-60956 Fax: 057-61203 

Amiga 500 

HORDALAND 

Bergen Dataforum 
Christies gt. 5-7 

5015 Bergen 
Tlf: 05-313963 Fax: 05-329373 

Amiga 500 

IQ Computer AlS 
Komediebakken 9-11 

Postboks 1773 Nordnes - 5024 Bergen 
Tlf:05-233850 Fax: 05-234868 

Amiga 500 

Design Partner AlS 
Komediebakken 9-11 

Postboks 1773 Nordnes - 5024 Bergen 
Tlf:05-902800 Fax: 05-234868 

Amiga 2000/2500 

Easy PC AlS 
Komediebakken 9-11 

Postboks 1773 Nordnes - 5024 Bergen 
Tlf:05-323266 Fax: 05-234868 

Amiga 2500 

Sunnhordland 
Kontor & Data AlS 

Sæ 14 
Boks 478 - 5400 Stord 

Tlf: 054-15090 
Amiga 500/2000 

ROGALAND 

Centro Data 
Haralds gt. 125 

5500 Haugesund 
Tlf:04-724028 Fax: 04-715629 

Amiga 500 

KontorForum AlS 
Storgaten 21 

4370 Egersund 
Tlf:04-411956 

Amiga 500/2000/2500 

Serad Data, Videokamera 
og Elektronikk 

Løkkeveien 30-32 
Boks 1597, Kjelvene - 4004 Stavanger 

Tlf: 04-529302 Fax: 04-526553 
Amiga 500/2000 

Sund * Libris AlS 

Atlantis Amiga Brukerklubb 



Public 
Domain 

Atlantis samarbeider med Nordiska PD
Biblioteket i Sverige, og der kan du be
stille diskettene. I første omgang kan det 
nok lønne seg å bestille katalogdiskene, 
som inneholder en komplett liste over 
alle programmene. Disse to diskettene 
koster tilsammen 30 kroner. Deretter 
kan du i ro og mak lete deg fram til de 

Gratis 
programvare! 
Som medlem i Atlantis får du tilgang til rundt 4000 disketter med så
kalt "Public Domain" programvare. Diskettene inneholder altfra enk
le små spill og hjelpeprogrammer, til programmeringsspråk og 
databaser. Du betaler bare for disketten! 

diskettene du ønsker å bestille. Det er 
enorme mengder å velge i, men ikke alt 
er like bra eller guru-fritt. Hvis du er in
teressert i programmering, kan du fInne 
mye inspirasjon og hjelp her, da kilde
koden ofte følger med programmene. 
Og hvis du selv lager et program som du 
ønsker å dele med andre, er det ikke noe 

problem å få distribuert programmet ditt 
på denne måten. 
Noen program er såkalt "share-ware", 
dvs. at du oppfordres til å betale en liten 
pengesum til utvikleren. Til gjengjeld 
får du tilbud om nye versjoner og 
oppdateringer. 
EXEC har faste Public Domain-sider. 

NORSKE AMIGA-FORHANDLERE 

VEST-AGDER 

Computer Service 
Skippergt. 68 

4614 Kristiansand S 
Tlf: 042-24292 Fax: 042-21998 

BBS: 042-24186 
Amiga 50012000 

Horjen * Libris 
Kirkegt. 6 

Boks 244 - 4401 Flekkefjord 
Tlf: 043-22088 Fax:043-24246 

Amiga 500 

Oktanten Foto og Data 
Tlf: 042-4777 1 

Wintersborg Data 
Rådhusgt. 5 

Boks 652 - 4601 Kristiansand 
Tlf: 042-21409 
Amiga 500 

TELEMARK 

Dyring AlS 
Storgt. 154 

Boks174 - 3901 Porsgrunn 
Tlf: 03-554180 Fax: 03-548055 

Amiga 500 

Programvarekatalog sommer 1990 

Kontor og 
Butikkservice als 

Dronningens gt. 24 
Boks 2229 - 3201 Sandefjord 

Tlf: 034-67977 Fax: 034-61348 
Amiga 50012000 

RT Engineering AlS 
Sophus Bugges vei 15 

3250 Larvik 
Tlf: 034-87333 Fax: 034-87301 

Amiga 500 

Software City 
Øvre Langgt. 51 - Torget 

3100 Tønsberg 
Tlf: 033-19433 

Amiga 50012000 

BUSKERUD 

Lauritzen * Libris 
Nedre Storgt. 1 
3044 Drammen 
Tlf: 03-831422 

Amiga 500 

HEDMARK 

Alfarheim * Libris 
Elvarheimgt. IOC 

Boks 42 - 2401 Elverum 
Tlf:064-12288 Fax: 064-12703 

Amiga 500200012500 

Foto-Olsen AlS 
Strandgt. 63 
2300 Hamar 

Tlf: 065-31560 Fax: 065-31560 

Amiga 500 

PC-Programutvikling 
Enggt. 

Grønnegt. 32 - 2300 Hamar 
Tlf: 065-27027 Fax: 065-27403 

Amiga 50012000 
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Andre norske klubber 
Selv om Atlantis Amiga Brukerklubb er stor, er det også plass for andre klubber i Norge. Det finnes en 

mengde små klubber rundt omkring, men ikke alle er like aktive. Et nytt skudd på stammen er MFl, som vi 
lar fortelle litt om seg selv her. l neste utgave av katalogen kan vi kanskje prØve å lage en komplett oversikt 

over klubber, så skriv til oss hvis du sysler med klubbvirksomhet. 

MEGAMIGA FORCE 
INTERNATIONAL 
MFl ble startet tidlig i 1989 av Claus 
GrØvdal og Tonny Espeset. Det er nå 
ca. 600 medlemmer i MFl, og største
parten av disse er norske. Ellers er det 
medlemmer fra: Sverige, Danmark og 
Finland. Alle MFl-medlemmer får an
nenhver måned tilsendt en diskettavis. 
Diskettavisen lyder navnet: MFl 
NEWSDISK, og har fån god kritikk i 
datablader (DATORMAGAZIN, EXEC 
og AMIGA FORMAT). Det spesielle 

med MFl NEWS DISK er at den inne
holder mye fm grafikk, (32 farger), sam
tidig som du har muligheten til å høre på 
musikk: under lesingen. I tillegg til 
NEWSDISK får medlemmene 2-4 
ganger i året en diskett som inneholder 
diverse programmer. Medlemmene har 
også tilgang til over 2000 Public 
domain-disketter. 2-4 ganger i året sen
des det dessuten ut NEWSLETIER til 
medlemmer. Her nevnes nyheter, tilbud, 
annonser, artikler etc. På toppen av det 
hele nevnes MFl INFOSKRIV som li-

ster opp en rekke "små" fordeler. Eks: 
"Verner medlemmer mot useriøse 
forhandlere" Dersom du er interessert i 
medlemsskap, så koster dette 180,- Nkr. 
Sett inn pengene på MFl's 
postgirokonto: 0823 0548243, eller skriv 
til MFl etter regning. Alle nye medlem
mer mottar siste nummer av NEWS
DISK som "vetkomstgave". 

MEGAMIGA FORCE INT, 
POSTBOKS 14, N-3629 NORE 

: NORSKE AMIGA-FORHANDLERE 

OSLO/AKERSHUS 

Bislet Data 
Thereses gt. 52 - Bislet 

0168 Oslo l 
Tlf: 02-698003 Fax: 02-695859 

Amiga 500/2000 

Datasenteret på 
Karl Johan 
Karl Johans gt. 43 

Postboks 1177, Sentrum - . O l 07 Oslo l 
Tlf: 02-335890 Fax: 02-333275 

Amiga 500/2000/2500 

Data-Tronic AlS 
Skoklefall Terasse 79 

Boks 108 - 1450 Nesoddtangen 
Tlf: 09-960010 Fax: 09-960901 

Amiga 500 

FAMO 
Københavngt. 15 

Boks 6708, Rodeløkka - 0503 Oslo 5 
Tlf: 02-381205 Fax: 02-357797 

Amiga 2000/2500 
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Papyrus * Libris 
Roald Amundsensgt. 4 

Boks 1729, Vika - 0121 Oslo l 
Tlf: 02-423435/414955 

Amiga 500 

Run-Time AlS 
Munkedamsveien 35 B 

Boks 2465, Solli - 0202 Oslo 2 
Tlf: 02-831125 Fax: 02-831304 

Amiga 500/2000/2500 

Steen&Strøm AlS 
Kongens gt. 23 

Postboks 422,Sentrum - O 103 Oslo l 
Tlf:02-416800 Fax: 02-336717 

Amiga 500 

Norsk Musikk 
Instrument co. AlS 

Bergensgt. 26 
Boks 3325, Sagene - 0405 Oslo 4 
Tlf: 02-235680 Fax:02-237593 

Amiga 500/2000 

ØSTFOLD 

Papyrus * Libris 
Roald Amundsensgt. 4 

Postboks 1729, Vika - 0121 Oslo l 
Tlf: 02-423435/414955 

Amiga 500 

Astra Data AlS 
Nygaardsgaten 28 
1600 Fredrikstad 

Tlf: 09-319733 Fax: 09-317080 

Amiga 500 

Hippe Micro AlS 
Kampenes Industripark 

Boks 90 - 1740 Borgenhaugen 
Tlf:09-167480 Fax: 09-167474 

Amiga 2000/2500 

Software City 
Pi a-Senteret - Sentrum 

1500 Moss 
Tlf: 09-257005 

Amiga 500/2000 

Atlantis Amiga Brukerklubb 
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* CBM 64 LAVPRIS 
UTPRIS FRA 59.-

* MUSER 
* DISKETTBOKSER 
* MONITORSTATIV 
* MONITORFILTRE 
* MUSEMATTER m.m. 

* CRYSTAL TURBO 
* CRUISER 
* SPEEDKING 
* NAVIGATOR 
* MEGABLASTER 

* 51/4 DS/DO 
* 51/4 DS/HD 
* 31/2 DS/DO 
* 31/2 DS/HD 

* NO NAME 
* 3M 
* ATHANA 
* DYSAN 
* EURODISC 

* LIVSTIDSGARANTI! 

* ARCADE 
* ARCADE TURBO 
* PRO 9000 
* PRO 9000 DELUXE 
*JOY BOARD 



FINNES DET NOE 
BEDRE ENN A BLI STOLT 

AV RESULTATET? 
Det er presentasjon i morgen. Du har jobbet hordt, lenge og 
sent og kommet frem til et resultat du virkelig er stolt av. Finnes 
det noen bedre følelse? Og hvor viktig er det ikke i disse tider 
å gjøre presentasjoner som får «publ ikum » til å applaudere. 

avisen eller prislister, kan også vises på video, tas ut som dias, 
overhead ellerfoto. Utover å være en desk top maskin , kan du 
bygge ut Amiga 2000 til å kunne benytte IBM kompatible p ro

Amiga 2000 er et dataverktøy for deg med ambisjoner. 
Ambisjoner om å ha den beste presentasjonsformen kvali
tetsmessig til en pris økonomiavdelingen din kan leve godt 
med. 

Farger, forskjellige skrifttyper og det faktum at maski
nen er uhyre kraftig, gjør det lett å jobbe med avanserte grafi
ske løsninger. Noe som gir deg en veldig frihet. Og dittferdige 
produkt enten det er den store kundepresentasjonen, intern-

grammer som bl.a. tekstbehand
ling, budsjettering eller tidsplan
legging. 
Ring (02)648190 og få oppgitt 
nærmeste forhand ler. 
Komplett system fra ca. kr. 50 .000 ,-

Commodore 
Amiga 2000 
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