OKI

CD-rom AOPEN 40x IDE -ATAPI
CO-rom Creative 36x IDE -ATAPI
CD-rom Pioneer 36x IDE SL OT - IN
CD-rom Creative Encore 5x Kit
CD-brenner HP Stxestore 81001 CD-RW,
IDE 2xJ 4xl24x
CD-brenner Mitsumi 4xl8x IDE
I
CO-brenner Sony 2xJ 4x/ 24x IDE rrJ softw.
CD-brenner Yamaha 4416 4xI 4x /16xSCSI
CD-brenner Aeldor R820-TI 8x12OX SCS I

Cckorn I dvd I brennere:

"ile\\rU'U"

595,-

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

3.695,2.395,3.495, 3.995,5.495,-

Kr. 495,Kr. 750,Kr. 2.295,-

Kr.

Skjermkort:
VGA EON Banshee 16 MB S GRAM AGPIPCI
VGA EONTrio 3D4MB AGP128B1T
VGA AT! 3D Charger 4MB AGPIPCI
VGA Creative 3D Blaster Voodoo2 12MB
VGA Creative Banshee 16MB AGP
VGA Creative Riva TNT 16MB Retail
VGA Diamond Viper-550 16MB AGP
VGA Malrox Millenium G200 8 MB AGP
VGA Malrox Myslique G200 8MB AGP
VGA Malrox G200 SD 230MHZ 8MB

Kr. 1.()95,
Kr. 350,
Kr. 495, 
Kr. 1.395,
Kr. 1.095,
Kr. 1.595,
Kr. 1.550,
Kr. 1.095,
Kr. 1.095,
Kr. 895,-

om ��" f d

Delte er bare at .... utvalg av "... pmdIlII Cil••
VI tar forebehold

HarddIssbr

IBM DT TA -351680
8400MB
IBM DT TA-3510100 10100MB
IBM DT TA-3710100 10100MB Dna-33
IBM DTTA-3516800 16800MB lJma.33
Western Dig ital 9,1 GB Ultra- Scai 5OÆ8I8Op.
Western Digilal 18,1 GB Ultra- Scai 88I8Op

Kr.
Kr.
Kr.

Kr.
Kr.
Kr.

Kr.

Kr.

Kr.
Kr.
Kr.

Kr.

995,
750,
595,
295,
1.795,
895,
895,
1.595,
750,
895,
1.295,
1.695,-

Epson Stylus Color 440 Blekk
Epson Stylus Golor 640 Blekk
Epson Stylus Golor 740 Blekk mlUSB
Epson Stylus Color 850 Blekk
Epson Stylus Photo EX
HP Deskjet 690G Fargeblekk
HP Deskjet 710C Fargeblekk
HP Deskjet 720C FargebJekk
Lexmark 1100 Blekkskriver
Lexmark 3200 Blekkskriver
Lexmark 5700 Photo Fargeblekk
OK I 2500 fargeblekkskriver 4 patroner 600x600

Skrivere:

Kr. 2.295,

Kr. 2.495,
Kr. 895..
Kr. 1.595,
Kr. 2.195,
Kr. 1.495,-

Kr. 1. 495,
Kr. 1.950,
Kr. 2.895,
Kr. 3.495,
Kr. 4.695,
Kr. 1.695 ,

��, 5,

SONY Ccl-brenner CRX·100E

.Av en eller finnen grø"" Nr .lIItllllSldner fllllitl v.,.,

Imyllet opp mot det militære. UlfJllllet flV militæret,
.fremsHlt som bJelpemldde1for militæret I flimer og
bøller, og lellepltlssfor millIærelsIlere uten """Igbet Hill
utfolde seg fltulre steder. spill som InfJOlfJertJf'
beslutninger, som Innebærer IIIImper og låHsj
plflnlegglng Nr HI fille titler V.,., .tflunderboltlnlngtIIU
brtJ4 og smør -lIfInsije pli grønn flV fIIh'tltms
flltOfJersllyggende _Ile omllilontrollere; berslle tJfJtJI'
verdener, foll ogfe, sllrlver Steinar Helgesen I sin ,tore
flrtlillei om sIrtIleglsplll l dette nummer flV TlJKNO GAMlJS.
For det er nettopp ,lrtIteglspllI som er Innholdel pli
CD2 denne gflngen. VI gir deg bele 2' IIIt1ss1sI1e ogferslle
slrflteglspilldemos - og en hldlg presenltlsjon fIfJ
Slrflteglspillenes historie.
CDl er som v_lIghll med loppåtuelle spill I de
fleste sJflngere. Herflnner du demoer fIfJ spill som
Rolkflge, Hfllfllfe, DescenI J, Klng's fluest YIll: M_ of
Btømlty, RedlIne, Tlnef og mMgeflere· I HIIegg byr" pli
et stort u"'fllg åtuellsbtlf'ØflltWe - bUe spill, verilltly og
progrflmvflre.
1II11e ., med Il sende meg en milli brM du Nr

noe flV del " presenterer I bltuløl, eller
brM du Nr _Iler om spesielle SIlIler "bør

III oppI Godfomøyelse med TlJKNO GMlESI

games

Det finnes i kke akkurat flust med gode plattformspi l l på PC. Super
Mario, Son ic, Banjoo Kazoo ie, Spyro the D ragon - kun for N i ntendo,
Sega eller PlayStation. TEKN O GAM ES trekker teppet til side for et,
PC-sp i l l som melder seg på i konkurra nsen.

Det synes nesten som om alle
verdens makter samarbeider
om å l i me alle Oslos små, kvi
sete trettenåringer til kontrol
lene ved Akers Mics demo-Nin
tendo i Akersgata.
Jeg har sett dem stå der
dagen lang med speilbildet av
Mario på netthinnene. Ofte må
personalet lokke dem ut på
gata med e n nyåpnet flaske
Grunge for å tømme lokalet før
stengetid. Og det er jo trist.
Så det er på tide å bringe dem

hjem. La dem få l itt plattform
action på pappas hjemme-PC
( med heftig prosessor og 30kort) .
HVEM ER ED?
Hovedpersonen i Tonie Troub
le er Ed. En blå ansamling le
gemsdeler fra det ytre rom som
egenhendig har styrtet plane
ten Tellus ut i kaos. Hvordan
er for øyebli kket l i tt ukla rt,
men det ser ut til at Ed i kraft
av sin universelle vaktmester
stilling slipper en mystisk boks
med ukjent innhold inn i Jor-

dens atmosfære og omgjør pla
neten til en tumleplass for le
vende grønnsaker ledet av en
maktsyk fyl lik ved navn Grogh.
Fjellkjeder forskyves, havom
råder tørker ut og vulkaner
spyr lava. Ed blir derfor dømt
til å oppsøke den alkoholiser
te sjefsskurken og finne bok
sen for å gjøre alt godt igjen.
Ed er ingen vanlig platt
formheit, men en helt som har
skylden for all elendigheten, og
som må rette opp sine mis
gjerninger. Han er en kompleks
og schizofren karakter med to
personl igheter. Den vanl ige,
spinkle, litt nevrotiske Ed og
Super Ed - en muskelbunt som
kan sprenge jernstenger og
bølle med andre. Uansett vil le
han nok vært et utmerket ka
sus for psykiatrisk forskning,
hvis han ikke hadde jevnet le
gestanden med jorden da.
SPR O GR ONNSAKER
For å redde verden må han job
be seg gjennom tolv brett, fra
skibakker til pyramider med en
og annen flytur over kokende
lava til avveksling. Vår helt er
bevæpnet med et blåserør som
også kan brukes som hoppe
stokk. Og han kan som sagt fly
og svømme. Akkurat flyde
len burde Ubi Soft finpus
se l i tt før de slipper
spil let. Det er van-

games

vittig vanskelig å styre Ed gjen
nom trange områder og han
mister fort hastighet (og kra
sjer og dør). Dette er for øye
blikket et så stort irritasjons
moment at det ødelegger en
del av spillgleden.
Spil lets første brett plas
serer deg på toppen av en lang
akebakke hvor det vokser pal
mer som du må passe deg for,
mens du suser nedover på rum
pebrettet ditt. Palmer og snø
er en merkelig kombinasjon,
men et godt eksempel på To
nie Troubles absurditet. Her
finner du glefsende gul røtter,
tøvete tomater, maniske melo
ner og regnbuefargede fosser.
Og siden grønnsaker som kjent
ikke blør, spruter det behage
lig lite kroppsvæske og gørr
når du gjør kål på dem med
blåserøret til Ed. Produsenten
har valgt å legge seg på den
famil ievennlige linjen, uten å
gjøre spillet blodfattig eller ko
sekosete.
Grafikken er også i strå
lende tre dimensjoner. Farge
rik og detaljert med landSkap
så store at de gir plass for pa
noramascener av gåsehudty
pen . Bare vent til du seiler på
et par prikkete utbrettvinger
under taket i en underjordisk,
rødglødende vulkansk hule. Ed
er også animert på en rekke
utmerkede og halsbrekkende

måter. Han kan løpe, bevege
seg sidelengs, hoppe, gå arm
gang og mer. Du kan se om
han er redd, kjeder seg eller
gl'uer seg til se lvangive lsen

games

skal leveres inn. Alt i alt en
artig l iten fyr, som ikke står
noe tilbake for den søte dra
gen Spyro eller rørleggeren
med den gode bollemagen.
PC ER BEST
M i ndre artig er de av og til
umulige kameravinklene som
gjør det vanskelig å beregne
hopp og sprett. Kameraet er
frittflytende, men som regel
hviler det bak Eds rygg. Pro
blemet er at kameraet l igger
for tett på karakteren du sty
rer, oversikten mangler. Kon
trollene er også l itt vriene å
bli klok på. « Hvorfor går han
den veien nå?» er et spørsmål
som til stadighet melder seg,
men jeg har i kke funnet noe
svar ennå.
Ubi Soft sikter seg inn på
et marked som har vært kon
sollenes domene gjennom spill
historien, og kommer også til
å utgi Tonie Trouble på N64.
Det kule er at PC-versjonen
blir den feteste med en elleve
m i n utter lang i ntrosekvens,

grafikk i så høye oppløsninger
som 1 024 x 768 og spesial
skrevet lydspor i full C D-kvali
tet - i motsetning til N i ntendo
ens lettere geriatriske midi-in
strumenter. Ubi Soft planleg
ger også en versjon for DVD.
Men all den grafiske eksel
lensen kommer til en pris. En
Pentium Il 1 66 med 3D-kort
og 32 MB RAM er absolutt min
stekrav for PC-eiere. Det fer
dige produktet ventes i løpet
av årets første kvartal . Jeg
blander meg et par stive mens
jeg venter . . . litt mindre tonie
denne gangen.
Det er herlig å være spill
anmeider.

VÅRT RÅ D
TIL PRODUSENTEN
TOllie Trouble /lar lIok
sjarlll til å kUllIle bli ell
klassiker på PC. Med /lau
gevis av origillale proble
lIler, artige mOllstre og
skrudd grafikk kall Eds
botsreise fort vise seg å
bli et absurd og gøyalt
evelltyr for bam i alle al
dre. Hvis bare Ubi Soft
gjør lIoe med kOlltrolle
Ile.
Og flygillgell.

�
�
�

PRØV DEMOEN
SqMLlGGER
PACDlf

�

PLUSS:
•

•

Nydelig presentert med henlg grankk
og lyd.

Endelig en hen.lg 3D-plattrormer for PC!

MINUS:
•

•

Kronglete kontroller.
Farlig nyglng.

SYSTEMKRAV:

Absolutt minimum: PIVI66 med 3D-kort og
32 MB RAM.

MER INFO:
www.lonlclrouble.coDl

TEKNO GAM ES

SC2000 var og er et meget bra
spill, som har en hel del år på
nakken nå - så hva passer vel
ikke bedre enn en oppfølger?
Ekte Sim-fanatikere har eng
stelig stresset omkring i må
neder i ven ting på release
dagen. Hvis du har sett en to
ta l t fravæ r e n d e p e rson på
byen, med et galt fl ir på leppe
ne, så behøver det jo ikke ha
vært en yrkespolitiker - det
KAN ha vært en Sim City-fan!
Når b-:4 Sports beskjedent
oppdaterer sine spill ett år om
gangen fra 98 til 99, klemmer
Maxis til med 1 000! Et utbrudd
av stormannsgalskap, kanskje?
Men er forskjellen virkelig så
stor at det begrunner en opp
datering ti l 3000?
Blant nyhetene i Sim City
3000 kan nevnes at kartene
nå er opp til fire ganger så
store som tidligere, noe som
gir oss cirka 1 00 kvadratrni
les. (Vil du forvandle dette til
et mer sivilisert desimalbasert

TEKNO GAMES

målesystem, så kan du lete et
ter en konverterer på share
waresidene . )
Søppel håndtering, e n grup
pe rådgivere, zoomfunksjon i

fem nivåer, massevis av nye
bygningstyper samt naturligvis
mye bedre grafikk, er andre
meget åpenbare forandri nger.
Det finnes et titalls ulike
karter å velge mellom, og også
et trettitalls autentiske land
skap, blant annet New York og
San Francisco. Se om du lykkes
bedre enn virkelighetens byer.
Kanskje behøver ikke New York
ha en så diger ghetto?
Merkelig nok finnes det in
gen ordentlig baneeditor. Vel
ger du alternativet «New town» ,
kan du bare gjøre visse j uste
ringer av banen. For eksempel
forhøye eller senke terrenget.
Dette er etter min mening en
miss.
I tillegg til de vanlige byg
n ingene finnes et syttitalls lan
demerker du kan bygge, mest
for din egen fornøyelses skyld.
Du kan imidlertid bare bygge
ti slike i hver by. H adde det
ikke vært kult å ha en ekte
pyramide midt i et nymotens
kjøpesenter? Eller min favoritt,
Tower of London?

Under spillets gang ruller en
nyhetsremse i skjermens under
kant. Her kan du få tips om hva
som kreves for at byen din skal
ha det bra. Du får ros for din
ypperlige vannreserve eller kri
tikk for den dårlige luften.
I staben din har du syv råd
givere som gir deg ideer om
hva som skal gjøres. Helse, fi
nanser og byplanlegging er
noen av rådgivernes områder.
Om trafikken blir for tett i ga
tene, klager den kommunika
sjonsansvaJ'lige og krever at
noe må gjøres. En tunnelbane
kan kanskje være en bra løs
ning, den sluker mange trafi
kanter og er mer miljøvennlig
enn bilisme.
Sim merne ser ut ti l å hate
miljøødeleggelser, ganske klo
ke figurer med andre ord. For
søpling, forurensning, krimina
litet, branner - mye elendig
het kan ramme din kjære by
hvis du ikke gjør en uklander
lig jobb. Du kan også bli kon
taktet av irriterte privatperso
ner i byen, og disse er alt an-

net enn nådige! J eg fikk for
eksempel besøk av en sur kjer
ring som syntes at j eg skulle
slutte å gi bidrag til u ngdoms
idretten. Det var det frekke
ste! Jeg som trodde at jeg gjor
de en innsats for u ngdom men.
og dessuten forebygget kri mi
nal iteten i byen! Jeg ga imid
lertid blaffen i henne. i ngen
kan tilfredsstille alle krav! H u n
fikk ikke mye glede a v s i n lob
byvirksomhet.
Alt du gjør og bygger kos
ter penger. Hvis kassabehold
ningen blir for mager. blir du
tvunget til å låne. Du kan også
forsøke å treffe forretningsav
taler med nabokommuner om
for eksempel å selge elektrisk
kraft. vann eller in ngå avtaler
om søppeltømming. Det som
kreves er at du drar strømled
ninger eller vannrør til ditt kan
ten av ditt område.
NYHETER pA NE TTET
Mange spillprodusenter benyt
ter Internet til å holde liv i sine
spill. og det gjør også Maxis.
Allerede samme dag som Sim
City 3000 ble slu ppet i USA.
fantes det godsaker å hente
ned fra deres site . Et kart over
det legendariske alien-oml'ådet
Area 51 og et par bonusbyg
ninger fra San Francisco. stod
øverst på menyen. Det du kker
sikkert opp massevis av nye
saker. For å kunne benytte dis
se e lementene. kreves et pro
gramti llegg som kan hentes
ned fra samme site. Ta en kikk
på http://www.simcity.comJ
home.shtml.
Maxis lover også at det skal
dukke opp et program som gjør
det mulig å lage sine helt egne
hus. Låter fantastisk morsomt.
endelig kan jeg virkel iggjøre
min barndomsdrøm om å bli
arkitekt. Hit kan du også sen
de inn dine beste byer og delta
i en konkurranse. Les spill ma
kernes tips og delta i diskUSjO
ner, eller stem frem din favo
rittkatastrofe . Tornado lå godt
an da jeg kikket innom sist.

BILDElIE
[1) Det er jeg som vinker fra seksogtyvende etasje. [2) I tillegg til
de vanlige bygningene finnes et syttitalls landemerker du kan
bygge. [3) Vi må nøye oss med det vanlige isometriske overblik
ket. [4) Grafikken er meget lekker, men ganske krevende. [5)
Ripley, vi trenger deg! [6) Kraftig zoomfunksjon. [7) Sjekk den
nye garasjen min! [8) Ahhhh... en komplett kraftstasjon.

•

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

KREVENDE GRAFIKK
Grafikken er meget lekker, men
ganske krevende. Opprinnelig
hadde Maxis tenkt å benytte
seg av ekte 3D. men de ombe
stemte seg dessverre. Vi må
nøye oss med det vanl ige iso
metriske overblikket. dessver
re går det ennå ikke an å fore
ta en virtuell spasertur i byen.
Kanskje Sim City 4000 vil by
oss på den delikate finessen? I
så fall skal jeg oppsøke den
u ngdomshatende damen og gi
henne e n ordentlig. . .
Men antakelig ville ikke min
PC klart å takle så mye mer
grafikkfinesser. Maskinen min
trygler om nåde hver gang jeg
strekker meg etter SC3000CDen. - Nåde, nåååååde, hø
rer jeg CPUen skrike i bakgrun
nen mens jeg mater inn ski
ven.
Det finnes frem zoomn ivå
er, og i den kraftigste forstør
relsen kan man se simmerne
traske omkring på fortauene.
På dette nivået blir grafikken
imidlertid temmelig piksel pre
get. Den nest største zoomen
byr imidlertid på ganske ok
grafikk.
H e l e ti den dukker det opp
nye hustyper. Mangfoldet får
deg si kkert til å gispe. Det fin
nes flere hundre forskjellige
h ustyper i spillet. Hvis det er
et spesielt hus som faller i din
smak, kan du til og med sette
det opp som et kulturelt min
nesmerke. da kommer det ga
rantert til å stå igjen uansett
hvor mye omgivelsene ellers
endres. Hvis du ikke river det.
da.
Til og med bilene og togene
varierer i utseende i forhold til
de omgivelsene de befinner seg
i. I nærheten av husene kan du
dessuten få se simmer som bæ
rer på planker.
Og så har vi jo det klassis
ke innslaget av katastrofer.
som du kan sli ppe løs på din
by når hverdagen blir for kje
delig. Jordskjelv. tornado. land
ende UFOs osv. Men jeg fore
trekker å bygge. vi har vel nok
av katastrofer i det virkelige
livet?
Lyden holder derimot ikke
samme klasse. til tross for at
den støtter 3D audio. Fugle
kvitteret virker i lengden gan
ske masete. og musikken slo
jeg av etter bare en time - til
tross for at det finnes mange
soundtracks å velge mellom.
H adde ikke Black Sabbath og
TEKNO GAMES

ler j e rnbane. J eg vil skri!
mine egne rutetabeller som
gamle A/V Networks! Men rna
kan kanskje i kke få alt.
A kunne gjøre forretning!
med nabosteder er et intem
sant tilskudd i spillet, men ogl
dette kunne vært gjort betydl
Iig bedre og mer avansert. Fo
de veikingene som ikke klart
å ha så mange baller i lufte
samtidig, kunne de lagt ved e
funksjon som gir mulighet til
kople vekk disse mi kromam
gementfinessene . Det ville all
ha tjent på, bortsett fra prt
grammerergjengen som hadd
måttet svette blod i enda e
måneds tid . . .
E t minus er også at sin
merne er veldig kresne, de �
ler stort sett ingenting. Tra
fikkproblemel', mi ljøødelegg�
ser, de klager på alt! Jeg skui
le l i kt å se en sim som klarte,
overleve i en virkelig by i 1 999
J eg testet s p i l l e t på el
P200 med 64 MB RAM med (j
resultat. Men jo mer byen vok
ste, desto tregere gikk det. Nil
jeg hadde fått til en skikkel�
storby b l e det hele nestel
uspil l bart. Hhhhhhhaaaaakk

Metallica passet bedre i denne
versj onen av Scream City. . .
unnskyld, jeg mener Sim City?
Mine simmer l i ke r i alle fall
metal!

SPILLGLEDE?
Hvordan er det da å s p i l l e
SC3000? D e t er s å hØY som
jeg hadde ventet meg, og det
e r meget vanskelig å slutte når
man er kom met godt i gang.
Det føles meget tilfredsstillen
de å se på når man belønnes
med en voksende og velhaven
de by. Når skyskraperne sky
ter mot h immelen og når dine
innbyggere gir deg et nytt hjem
fordi du gjør en bra jobb.
Det e r ikke l i ke morsomt
når pengene strøm mer ut og
byen fylles av svarte ruiner.
Diagramsøylene for etterspør
sel peker til bunns, og dine få
inn byggere skriker seg hese
med diverse protester. Se, der
kommer den sure kjerringen
igjen, nå vil hun forhøye hunde
skatten!
SC3000 e r verd en hØY pro
sentscore, og får det også. Men
det finnes ting som trekker
ned. For eksempel den vanske
lige vannhåndteringen. La oss
si at en del av byen din i kke
har vann . Du bygger rØr dit,
men i ngenting hender. Du byg
ger enda en vannpumpe, med
samme dårl ige resultat. Et
vanntårn også. Men ingenting
hender. Så helt plutselig be
gynner vannet å renne. Det tar
nemlig meget lang tid for at
vannet skal komme inn i sys
temet. Hva er problemet? Har
vannet frosset til is i ledninge
ne, eller lukter dette av pro
gram bug?
Søppelhåndteringen som e r
n y for denne versjonen a v spil
let er heller i kke mye å rope
hurra for, den kunne ha vært
betydelig bedre. Det eneste du
behøver å gjøre, e r å markere
hvor du vil ha dit søppelsted
og så la det fyl les. A plassere
en avfal lsplass på best mulig
måte er heller i kke vanskelig så langt vekk fra hjem og for
retninger som mulig er ganske
logisk. Hvorfor ikke gi deg til
liten til å kjøpe søppelbiler som
du så kan gi ruter gjennom
byen?
Byggingen av t-baner er be
tyd e l i g e n k l e r e nå e n n på
2000-tiden, og det takker j eg
for. Men du har i ngen kontroll
over trafi kken verken når det
gjelder tunnelbaner, busser el-

kkkkkkkkkeeeeeeeet t ttttt
tttttteeeeeeee! A scrolle OVCI

de lekre skyskraperfasadent
sugde virkelig saften ut av mil
gode, gamle PC .

PLUSS:
En utfordring for alle kreative
mennesker.
•
Fin grafikk.

•

MINUS:
•
Sp1l1et har l i ksom Ingen slutt
(er det positivt eller negat1�?)
•
Mye kunne vært gjort bedre.
SYSTEMKRAV:
P166. 32 MB RAM. 150 MB ledig
harddiskplass. 4X CD-ROM.

•

MER INFO:
http://wmv.slmclty.com/
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TIPS & TRICKS

ms er simsplllenes hovedkvarter. Herfra kommer

spill som SIRI World, SIRI Llfe, SIRI Copter, SIRI City,

r------------------�

SIRI Isle samt det mindre vellykkede Stl'eets of SIRI
City.
Ideen bak SIRI City er ganske enkel, men genial
- og meget vanedannende for de som har en Iboen
de lyst til å være borgermester og byplanlegger. Du
får tildelt et landområde, som du med dIn kreativi
tet skal gjøre noe konstruktivt med. Du markerer
hvor du vii ha boligkvarter, hvor du vii ha forretnin
ger og fabrikker. De ulike områdetypene finnes I tre
arlanter - lav, mellom og høy densitet. I forrige
ersjon fantes bare to varianter, dette føles betyde
lig bedre.
Når byen er ung er det naturligvis best å satse
å liten bel'olknlngstetthet (<<lav densitet»), som gir

I

byen en sjanse til å utvikles fra Ingenting til et min
dre samfunn. Hvem har sett kjempeskyskrapere vok
se opp midt I ødemarken?
Når disse landområdene er valgt, gjelder det å
lokke tll seg villige Innbyggere. Simmerne vii også
ha vann og strøm, så du må bygge ledninger for det
te, samt elverk, vannpumper, vanntårn osv. Det fin
nes mange forskjellige bygnInger du kan reise. Sko
ler, polttlstasjoner, brannstasjoner, bibllotek, syke
hus, søppelhåndterlngsanlegg m.m. Alle fyller sine
funksjoner, og byen krever dem for sin utvikling mot
et metropOlIS. Du har mange aspekter å ta hensyn
til, blant annet miljøødeleggelser fra fabrikkene,
traflkkmengden på veiene osv. Du må Ikke tro at bo
ligområdene ved siden av fabrikkene utvikles til noe
luksusområde, snarere blir det slum med bilvrak på
gressmattene.
For å finansiere byggingen trenger du penger.
Disse trekker du Inn gjennom skatter fra privatper
soner, forretninger og Industrier. Men hold deg på
et rimelig nivå. Blir du for grisk, får du Ingen Innbyg
gere og Ingen skatteinntekter I det hele tatt. Det
går an å låne penger, men se opp - det er lett å hav
ne I en lånefelle som til slutt knekker økonomien
din.

Jeg liker ikke juks, det er bare feiginger som fusker.
Jeg ha" fortsatt dårlig samvittighet for at jeg jukset
ved en anledning da jeg spilte Quake (tilgi meg, ID
Software, men jeg satt FAST). Men tross alt kan det
være kult, bare for å teste om det fungerer. Eller? Men
juks Ikke, det ødelegger spillgleden. Hvor morsomt er
det å bygge en storby når hele grunnmuren består av
juks og fanteri?
For å aktivere cheatmode trykker du samtidig
Ctrl+Shift+Alt+C. Da får du opp en luten fuskerute der
du I hemmeUghet kan taste inn kodene. Men trekk ned
persiennene først!

ia mwea k
Planlegging av soner. transporter og treplanting blir gratis.

can cous in V innie

En ny linje dukker opp I «Meet»-vlnduet. «Local FundraI
sing Event». Det er den lokale mafiagangsteren som gir deg
et skammelig forslag . . .

zyxwvu
Denne koden er bare tilgjenge l ig for de som takket nei til
mafiatypen. Den gir deg en ny bygning I «Reward »-vlnduet.
et vakkert Sim C ity Castle som bevis på din ærl ighet. Men
på den andre siden har du Jo fusket til deg slottet. uan
sett. . .
garba ge in, garba ge out
Alle bygninger for søppelhåndtering blir umiddelbart til
gjengelige.
power to the mass es
Alle bygninger for produkSjon av e lektrisitet blir umiddel
bart tilgjenge lige.
wa ter in thed es ert
Alle vannbygninger blir umiddelbart tilgjengelige.
1. _----
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TEKNO GAMES

games

I AV BJARTE «A101»STORBRATEN
Lanseringen av Givilization
markerte for mange år siden
en mi lepæl innen spillhistorI
en. Et spill som i kke omhand
let bilkjøring, plattformhopping
eller skyting var noe nytt i seg
selv, og Giv høstet med sitt ori
ginale konsept applaus og be
undring verden over.
Konseptet var å lede en si
vilisasjon gjennom tidene. Det
begynte noen tusen år f. kr. i
en uoppdaget verden, og fort
satte forbi vår egen tid. I sta
dig kamp med andre sivilisa
sjoner og lokale barbarer fore
gikk spill ingen på flere plan.
Økonomisk måtte man passe
på at man fikk inn nok ressur
ser, så befolkn ingen var mett
og slik at man hadde tilstrek
kel ig med penger til å sprøyte
inn i forskningen .
I tillegg var det et diploma
tisk-taktisk element. Det gjaldt
å trå varsomt overfor mektige
re sivilisasjoner. Kanskje man
til og med måtte grave l i tt i
R KNO GAMES

pengepungen for å unngå å bil
knust av motstanderens vrede.
Tilsvarende kunne man herse
med s iv i lisasjonlettvekterne.
Man kunne dessuten inngå al
lianser og sammensvergelser
over en lav sko for å nå sine
mål.
FORSKNING
Forskningen er vel det som
buskes best fra Giv. Man be
gynte med å finne opp enkle
ting, som for eksempel hjulet

og kunsten å ri , og plutselig
kunne man bygge hest-og-kjer
re-enheter. I tillegg kunne man
på basis av 'eksisterende kunn
skap også utvikle nye teknolo
g i e r . M a n m å tte i m i dl e r t i d
være påpasselig m e d hva man
brukte tid på å utforske. En
kelte teknologier ga rene mili
tære fortrinn, mens andre kan
skje bjalp befolkningsveksten
mot nye høyder.
I Giv kunne man enten vin
ne ved å nedkjempe a l l e mot-

standere på slagmarken, og
dermed tilegne seg globalt her
redøm m e , e l l e r man kunne
være pioner i verdensrommet.
Den som først fikk sendt opp
et koloniseringsromfartøy had
de vunnet. Her sluttet Giv, og
her begynner Alpha Gentauri.
I ettertid kan det synes som
om rammen rundt Alpha Gen
taurl var laget allerede for
mange år siden, ettersom Giv
la så tydelig opp til en oppfØl
ger i den retningen. Like fullt
var det mange som var over
rasket og begeistret da de fikk
høre plottet for Alpha Gentau
ri: Å følge kolonistene som i
Givilization ble skutt ut fra den
dØende Jorden på deres ferd
ut i et annet solsystem.
CIV 2?
Kritiske kverulant-tunger vil
kanskje si at Alpha Gentauri ,
i kke er Givs egentlig oppfØl
ger. Vi har tross alt fått ser
vert titler som Giv 2, Givnet og
Golonization, men alle disse
representerer egentlig bare

games
oppgraderinger av det origIna
le spill konseptet. I ettertid har
det også kommet til stridighe
ter mellom gudfar og skaper
Sid Meier og hans tidligere ar
beidsgiver M/croprose. Alpha
Centauri er utvi klet av hans
eget selskap F/raxis og distri
bueres av Electronic Arts.
Gamleselskapet Microprose
har forøkt å kontre med for
s k j e l l ige o p p da t e r i nger av
gode, gamle CiviJization, som
ble forhåndsomtalt i forrige
nummer av TEKNO GAMES.
Men til bake til spillet. In
ternt I romkapselen, Unity, kom
det til stridigheter beboerne
imellom. De delte seg opp i
syv forskjellige fraksjoner, alle
med forskjellig ideologi og lyn
ne, fordeler og ulemper. Du le
der en av disse frakSjonene i
koloniseringen av en planet i
solsystemet rundt stjernen Al
pha Cen tauri.
De forskjellige fraksjonene
er de kunnskapstørste Univer
sity of Planet, som ledes av
Prokhor Zakharov. Disse set
t e r s ø k e n etter k u n n s k a p
øverst på s i n agenda. Den fred
sæle FN-klonen The Peacekee
pers anføres av Brother Lai,
og setter medmenneskelighet
og fred øverst på sin l iste, i
sterk kontrast til våpenfetisjis
tene The Spartans, som sver
ger til m i l itant aggresjon. Vi
dere har vi det sterkt profitt
orienterte Morgan Conglome
rate med CEO Morgan i fører
setet. Denne gruppen hyller det
frie marked og materialismens
goder. De religiøse BeJievers
setter - i kke overraskende sin lit til høyere makter og le
ver i gudfryktig tro. Despotvel
det The Hive bærer sitt navn
med rette, og er vel Alpha Cen
tauris svar på kommunismen.
Til slutt nevner vi også The Gai
ans, som søker å leve i pakt
med naturen og som kanskje
er det vi vil forbinde med van
li' fol k på Alpha Centauri.
BEGYNNELSEN
En oppfølger ti l Civ må vel i
utgangspunktet være ganske
lik originalen. Likhetstrekkene
er I alle fall mange, som vi
snart skal se. Etter først å h a
landet p å d e n nye planete n , og
dermed grunnlagt hovedkvar
teret ditt, er det tid for byg
ging av ulike enheter. Enkle
m i litære enheter til forsvar av
egen base er relativt påkrevet,
og det samme er nye kolonis-

tenheter som kan danne flere
baser i nærheten for på den
måten å utvide ditt territori
um. Du har til enhver tid en
stiplet strek som danner din
territorialgrense, så nå slipper
vi uklarheter om hvorvidt noen
er inne på fiendtlig område el
ler i kke. Grensen utvides au
tomatisk ved å bygge baser i
nærheten av den.
Du kan nå grunnlegge bye
ne, eller mer korrekt kolonie
ne, i vannet også. Det samme
kan ressursutvinnende Instal
lasjoner som boreplattformer,
bølgekraftverk og sjøgressplan
tasjer. Noe som egentlig er en
tvingende nødvendighet - de
u u n n gåe l i ge planetbusters
smelter polene slik at overfla
tenivået på havene stiger be
traktelig. Da kan det være kjekt
å ha bosatt seg langt oppe i
fjellom.

BILDElIE
[1] To soler? Dobbel solfaktor! [2] Lokal råner. Ser du wunder
baumen? [3-4] Ikkeno' er som en Planetbuster før frokost. [5]
En mandag på A lpha Centauri.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GUVERNØRER
De fleste av oss husker vel med
gru på den dumme automat
styringen av byene i Civ. Hel
digvis har man prøvd å bøte
på dette i oppfølgeren. Nå fin
nes det en guvernør i hver by.
Du kan be ham utvikle enheter
for å tjene ett av fire formål utforsknjng, bygging, oppdagel
ser eller overvinning. Men uan
sett hva du ber ham om, så
spys det ukritisk ut enheter
man ikke alltid er like glad for
- guvernøren er ikke så nyttig
som jeg gjerne skulle sett at
han var. Da er det bedre å set
te opp en mengde produksjo
ner i kØ som effektueres fort
løpende - en langt mer nyttig
nyvinning.
Noe av det som er aller
mest spennende, er å se hvil
ke enheter og fasiliteter som
kan bygges. Og her skuffes vi
i kke. Sid og kompani har gravd
dypt i sei-fi-skuffen for å finne
de snodigste og merkeligste
tekniske nyvinninger, i tillegg
til et konglomerat av nye tek
nologier.
Alpha Centauris ekvivalent
til Civs wondel's of the world
er de nye secret projects. Hver
av disse, ea. 50 totalt, bistår
d i n frakSjon på forskj ell ige
måter, oftest i form av ressurs
bonuser. Noen er mer fornufti
ge å gå i gang med enn andre,
så konsulter datalinks før du
legger grunnsteinen.
HAR DE SOPP?
Etter hvert som basene blir f1eTEKNO GAMES

re og større, og behovet for
mer effektiv ressurshåndtering
melder seg, er det duket for
formers, som skreddersyr land
skapet etter dine ønsker. Dis
se begrenses bare av din man
gel på teknologi . I begynnel
sen legger man merke til en
rød substans som opptrer re
lativt hyppig i det alphacentau
riske landskapet. Dette er fun
gus, en slags fremmed sopp
som hemmer ressursutvikling,
og som samtidig danner gro
bunn for Alpha Gentauri varl
anten av barbaren e - m i n d
worms. ( Med mindre m a n le
der Gaians vil man også ha
problemer med å bevege seg
gjennom soppdekket terreng. )
Mlnd worms og den mariti
me varianten Isle of the Deep
danner, sammen med de luft
bårne Locusts of Ghiron, de
krigerske u r i n nvånerne som
ikke spiller på lag med noen
fraksjon. Disse kan være et
skikkelig irritasjonsmoment fra
tid til annen. I stedet for å hen
falle til konvensjonell strid, be
nytter de seg av PSI-strid, en
abstrakt krigs måte som delvis
baserer seg på kombattantens
moralske nivå. Dette er Alpha
Gentauris barbarer.
Litt kjedelig bare, når sop
pen tar totalt overhånd og di
verse slimåler angriper deg fra
alle kanter. Riktignok klarer de
Ikke å gjøre ubotelig skade,
men det er u lidelig kjedelig å
se 200 sli måler angripe deg
og tape i hver bidige runde.
Og den kj ipe ploppelyden når
hver og en tar kvelden . . . urg.

Same shit, new wraøøing er kurant,
så lenge wraøøingen er fin nok...
terhvert som din kunnskap �
teknologi øker.
Der vi i Giv gikk opptrådt
stier - vi kjente tross alt til d
fleste teknologiene vi «oppfanl
- går Alpha Centaurl sine hd
egne veier. Vi har muligheta
til å styre historiens sciena
fiction-gang med teknologiet
samfunnsformer og økonomil
ke modeller ingen har hørt Ol
før. På denne måten kan 1
skreddersy vårt eget samfuø
etter egne i nnfall og lyster.

-

STABL ING
Om du vil flytte mange enhe
ter samtidig, er det mulig å
stable dem for så å flytte dem
som en enkelt. O m man da an
gripes, vil ikke alle enhetene
gå tapt om den øverste e n he
ten skulle vandre heden i en
kamp, men alle i stabelen vil
få skader av den påfølgende
eksplosjonen. Logisk, og en
enorm forbedring fra det tidli
gere e n for alle, alle for en
prinsi ppet mange av oss er
blitt konfrontert med.
Sopp må fjernes og veier,
gruver og gårder må bygges
om dine kolonister skal få tynt
mest mulig ressurser ut av pla
neten. I tillegg til disse fasili
tetene, som vi kjenner fra for
gjengeren, finner vi også noen
mer høyteknologiske varianter
som trer frem en etter en, etTEKNO GAMES

BILDElIE
[6] Datalinks inneholder det du trenger av informasjon. [7] Slik
går det etter uforsiktig omgang med atomvåpen. [8] Millom
bakkar og berg - pseudo3D-terreng!
• • • • • •
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HJUL ET?
En liten glipp i Giv-logikken va
nettopp det faktum at du Ul
forsket allerede kjent teknolo
gl. Absurde situasjoner hvor It
ga vitenskapsmennene diIM
beskjed om å utforske hjuld
( hva kan det være?) oppsta
men et slikt problem var bortj
mot uunngåelig. I Alpha CelJ
tauri gir du beskjed om hvllkd
av fire segmenter du ønsker I
vinne ny kunnskap i; det mll�
tære, det Økonomiske, det b&
folkningsmessige eller det reDl
kunnskapssegmentet.
Displayet på skjermen er
noe av det første en leggel
merke til, og det er i den rikti
ge sei-fl-stilen. Her har du ti
enhver tid alt du vII vite oø
den aktive enheten, i tillegg ti
kart og InformaSjon om terren
get og de iboende ressursene,
I strid vises detaljer om de tG
stridende e nhetene, hvilkei
frakSjon de kommer fra, hvilke
fordeler de drar av det lokale
terrenget og a n n et teknisl
pjatt.
I tillegg får du kontinuerlil
nyttig informaSjon på skjerm·
bildet ditt. Alle fraksjonenes
respektive styrke vises konti·
nuerlig I form av lettfattelige
skjemaer og grafer, i tillegg til
at det alltid opplyses hvilken
gruppe som er ledende innen
teknologi, våpenarsenal, terri·
torlum, befolkning og rikdom.
SkreddersyIng er også el
element l enhetsutvikllngen.
Snarere enn å utvikle standar·
denheter, hengir vi oss til ut·
vikling av enkeltkomponenter
som vi kan sette sammen etter
behag. De forskje llige bestand·
delene sorteres i kategoriene
chassis, pans ring, våpen og
e nergikilde, samt to «spesial·
egenSkaper". Disse kan for ek·

multimedia

M icrosoft har gitt l iv ti l nok en g ren på Encarta-fami lietreet. Et i nteraktivt leksikon om
afri kansk h i storie, kunst og kultur - både på det afri kanske konti nentet og på resten av
jordkloden. Uff, så kjedel ig, tenker kanskje d u, men visste d u for eksempel at George Cli nton
er fun kens far og en kløpper til å sette permanent? B a re slå det opp i M icrosofts l i l le svarte.

I

AV STEINAR HELGESEN

Ideen bak Encarta Africana er
å gi et innblikk i afrikansk kul
turarv, fra det første mennes
kets famlende skritt over det
øst-afrikanske slettelandet til
jazzlegenden John Coltranes
og popikonet M i chael Jacksons
jerngrep over den globale mu
sikksmaken. Microsoft har i
samarbeid med Harvard Uni
versity laget et oppslagsverk
som tar sikte på å formidle alt
dette og mer til på en pedago
gisk og lettfattelig måte.
Et digitalt leksikon trenger
i kke bare å være ord. En C D
h a r plass til levende bilder,
musikk, animasjoner og mye
annet rart. Denne gangen har
Microsoft valgt å spandere hele
to CDer på oss kunnskapstørst
ende m e d afrikafetiSj . M e n
overraskende nok tviholder de
stort sett på gam l emåten å
lage leksikon på - masse ord.

Masse, masse ord. Det er greit
for den som er glad i å lese,
men meningen med m ultime
d iaverker er j o nettopp å gi
brukeren en annen innfallsvin
kel og tilnærmingsmåte til stof
fet (for de av dere som nå be
gynner å l ure på om dere var
så uheldige å knabbe med dere
Norsk Skoleforum i stedet for
TEKNO GAMES på Narvesen bare ta det med ro) enn man
får ved å lese kolosser på tolv
tusen sider fra Aschehoug og
Gyldendal.
SL IK GJØ R DU DET
Slik foregår som regel en hel
aften med Encarta Africana:
Du setter deg ned ved PCen,
starter opp programmet og ko
ser deg gjennom den vakre inn
ledningssekvensen akkompag
nert av den sørafrikanske na
sjonalsange n . H ovedmenyen
lar deg velge mellom artikkel
delen (hvor alt egentlig står) ,
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en oversikt over u l i ke måter å
bli guidet gjennom stoffet på,
e n h istori s k tidslinje og en
oversikt over Africanas ulike
deler.
Som regel velger man ar
tikkeIdelen. Nå er det bare å
skrive inn søkeordet, for ek
sempel aardvark. Da får man
vite at dette er et afrikansk
dyr, og et lite bilde av e n søt
liten fyr som spiser maur duk
ker opp. I teksten kryr det av
hyperlinker som stadig leder
deg videre inn i nye temaer.
Slik kan man bli sittende i ti
mevis og bare bla. Det fine er
at man faktisk lærer litt un
derveis, dette slår kanalsurfing
med flere hestehoder.
Artik l e n e er veldig godt
skrevet, selv om språket av og
til kan være i tyngste laget hvis
man ikke er noen kløpper i en
gelsk - og bilder, kart, lyd og
fil m k l i pp l iver opp lesingen.
Men det hadde vært fint med
enda mer s mågOdt, særlig tatt

i betraktning at produsenten!
har valgt å levere programva
ren på to CDer. Jeg har ogsi
et annet problem med CDen!
- de krever mye bytting. Oftt
er klippene til en artikkel la
gret på hver sin plate, og man
er nødt til å skifte skive for å
se på dem. Det er forferdeliA
irriterende og helt unødvendig
i en tid da gigabytene med
harddiskplass er biJIigere enn
damene pleide å være i min
barndom. Hvorfor i kke bare
gjøre det mulig å installere
større deler av Encarta?
MER KUNNSKAP , TAK K
l tillegg til artiklene er det lagt
opp guidede turer for sofapo
teter. Blant annet virtuelle om·
visninger på steder som har
hatt stor betydning for svart
kultur og h i storie. H arlem i
New York, Paris i Frankrike,
Havanna på Cuba er noen av
stedene som er valgt ut. Her
beveger man seg, på samme
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BILDE1:IE
måte som i eventyrsp i l l som
Zork Nemesis, rundt i et pan
orerende landskap omgitt av
stedets lyder og atmosfære.
Spredt i bildet finnes det punk
ter å klikke på som åpenbarer
informasjon knyttet til områ
det. D u kan velge å gå inn i
arti kkel d e l e n hvis du synes
emnet er så interessant at du
vil vite mer. Og mer. Og mer.
H ovedi n nve n d i n g e n m o t
denne delen e r a t d e n e r l itt
unødvendig og bærer mer preg
av gimmick og teknologisk fiks
fakseri enn evne til å virkelig
p lassere deg i begivenhetenes
sentrum. Kanskje harvardpro
fessorene burde lagt m indre tid
i oppfyllelsen av ønsket om å
gi brukeren føl elsen av å stå
m idt i Harlem (det er mulig
følelsen ville blitt mer gen u i n
om m a n hadde fått en skyter i
hendene i stedet for en data
mus) , og hel ler brukt m u lighe
ten til å stappe multimedie
show-pølsen med mer ren kunn
skapsprosent.

MYE AMERIKA
E n s a m l i n g i ntervj u e r m e d
fremstående personer som har
meninger om afrikansk kultur
arv (blant annet Kofi Annan,
Whoopi Goldberg, Quincy Jo
nes og B i l l Gates' småvokste,
brune l i l lebror) er også lagt
med på CDene, og her tydelig
gjøres afro-amerikanernes do
m inans i Encarta. Bare en afri
kaner får lov til å snakke, og
det til og med på amerikansk.
De populærkulturelIe delene av
stoffet er også for h o l dsvis
sterkt rettet i n n mot afrikansk
utvikling i Amerika (jazz, blues,
sou l ) , og slik vender hele ver
ket seg i stor grad til det ame
rikanske publikumet. Resulta
tet er at mennesker med an
nen kulturell bagasje kan bli
sittende og l u re på hvor genu
int dette egentlig er.
Africana har en tiltalende
tidslinjefunksjon hvor man van
drer gjennom hele Afrikas h is
torie til akkompagnement av
atmosfærisk m usikk og vakre
b il der, et i nteraktivt kart med

[1 ] Den rullerende tidslinjen over afrikansk historie. Mange
generaler. [2] Thomas Clarenee er tidenes første afro-ameri
kanske høyesterettsdommer. Han ble anklaget for seksuell tra
kassering. [3] Et historisk øyeblikk i livene til Ken og Knut - de
skulle begge begynne med tupe. [4] Et eksempel på værmodel
len i BG. Det er koselig, om enn litt ustabilt. [5] Senegal.

• • • • • • • • • • • • • • •

•

m u lighet for å lete frem det
meste av geografisk, geologisk,
etnisk e l ler arkitektonisk ka
rakter, og en gjennomgang av
leksikonet delt inn i temaer.
Brukeren velger seg ett tema,
og blir siden presentert med
et utvalg artikler. Fint. Selv
følgelig er også støtte for In
ternet integrert i programva
ren. Her er det m u lighet for
oppgarderinger over nettet, og
en rekke web-adresser til in
stitusjoner over hele verden
som arbeider med afr ikaspørs
mål.
Encarta Africana er et godt
verktøy for elever i videregå
ende skole med gode engelsk
kunnskaper, og et sunt og mor
somt l e ketøy for mennesker
som har lyst til å lære.

• •

• • • • • • • • • • • • • •

Encarta Africana
Produsent: Microsoft
PLUSS:
•
Omfattende.
•
Oversiktlig presentert.
MINUS:
•
C D-bytting.
•
For få vldeo- og lydklipp.
•
Krangler med endel skjermkort.
SYSTEMKRAV:
•
486DXl66 MHz. 1 6 MB RAM for
Win95 eller 24 MB for Wln98.
PenLiumprosessor anbefales.

--:.,--.�
_.
�
�
�.
_
------- -

games

Vi befi n ner oss et sted langt
inne i fremtiden. I en tom og
naken celle sitter du og ven
ter. På hva? Morgenavisen,
selvfølge l ig. M e n d u vente r
også p å e t p a r roboter som
skal komme og bedøve deg for
å frakte deg til arenaen . Are
naen? Ja, stedet hvor du skal
kjempe for friheten din? Frihe
ten? Ja, hvis du vinner den l ivs
farlige kampen settes du nem
l ig fri . Fri? Nå holder det med
spørsmål, ellers takk.
I denne konverteringen fra
PlayStation styrer du et utvalg
paddeflate, stygge og l ite fan
tasifulle i nnretninger som kan
legge seg på hodet i trange si
tuasjoner for å skifte retning
så raskt som mulig. Og det be
høves i et miljø som er ganske
så fiendtlig. Arenaene er delt
opp i o m råder som l e n kes
sammen av l a nge tunneler.
Hver sone byr på et utspeku
lert utvalg fiendtlige roboter
som du må skyte til de skriker
TEKNO GAMES

B I L DE lIE :
[1] Roboten med de lange bei
na skremte de fleste med sine
skitne tær. [2] Dette er en ty
pisk arena. Stygt er det! [3] Fra
introen. Toget el' to minutter
forsinket.
• • • • • • • • • • • • • • • •

etter et oljeskift og nye mutte
re. Når de er e l i m inert, åpnes
nye tunneler som gir adgang
til et nytt område. Ganske ofte
får du muligheten til å plukke
opp ulike powerups (ekstra tid,
rakette r , e nergi osv . ) . som
kommer godt med i din kjed
sommelige kamp for frihet.

Her trengs ingen blodprø
ve for å idømme farskap til
P layStation-versjone n . Det er
nok å kaste et blikk på den
kjedelige, grå grafikken med de
fislete eksplosjonene, eller å
teste ut de vanvittig kompli
serte og keitete kontrollene for
paddeskipet. Det er plent umu
l ig å treffe barnslig konstruer
te fienderoboter når du m å
bruke t i fingre t i l å styre med
og en hånd til å kvele gjespe
ne som ufrivi l l ig tvinges opp.
Brettene er fullstendig fanta
s i l øse firkanter, lyseffektene
helt fraværende og støtten for
3 D-kort en dårlig svenskevits.
Nei. sett meg tilbake på cel
la. Friheten er oppskrytt.

Eliminator
Produsent: Psygnosis
PLUSS:
• Fin introntm.
MINUS:
•
Kjedelig grafikk.
•
Kjedelig spillkolIsept.
•
Klumscte kontroller.
SYSTEMKRAV:
• Pentium
1 66. 32 MB RAM. 64 MB
RAM og 3D-kort anbefales.
MER INFO:
www.psygnosls.com

SPESIALnLBUDI

Kan sendes
ufrankert

i

1 0 utgaver a v Offisielt norsk PlayStation
Magazine + 10 CDer stappfulle med opptil
10 demospi l l på hver CD + valgfritt
PlayStation-spili (verdi kr

vil betale
portoen.

249,-).

A l t dette f o r k u n

Norge.

PI.ySf.lI.n

kr 51,1 -

Jeg ønsker å benytte meg av spesial
tilbudet! For kun kr

599,- får jeg

10 utgaver

av Offisielt norsk PlayStation Magazine med 1 0 CDer ful lstappet
med spillbare demoer. I tillegg får jeg et av spillene nedenfor

med på kjøpet. Jeg sparer hele kr 340,- sammenlignet med

SVARSENDING

Avtalenr 1 74 21 0/387

butikkpris. Kryss av nedenfor for hvilket spill du ønsker:

o 1. SCARS

o 5. Command&Conquer

O 9.

o 3. Die Hard

O 7. Time Crisis

O 1 1 . V-Rally

O 6. Tekken 2

0 2. CROC

O 4. Grand Theft Auto
Navn:

Adresse:
Postnr:

f-rnai/:

Signatur:

Sted:

O B. TOCA Touring car

Crash Bandicoot

O 10. Resident Evil

O 12. Micro Machines

\Il tar forl>ehokt
DI!fsom spilkt du har
lIaJgt er � rar vi
kontakt med deg slik.
at du Kr valgt et
annet spill.
nlbudet gjtelfkr
bare ; Norge og
�bonnements·
tilbudet gjelfkr bare

rB

PlayStation.
Magazine
Majorstua

0301 OSLO

games

J ung e l e n e r t e t t . S v e t t e dråp e n e r e nn e r
i r r i t e r e n d e l ang s o mt l ang s n e s e r o t e n m e n s du
brøy t e r d e g v e i g j e nn om ha l vme t e rhØy e b r e g n e r .
I

Il:

I AV STEINAR HELGESEN
Bakken er våt og sleip, og i
det fjerne hever forrevne fjell
topper seg tusen meter mot
den asurblå tropehimmelen;
store kropper halweis tildek
ket av bastskjørt i skyforma
slon.
«Det er fryktelig stille,» sier
du høyt for å m inne deg selv
om hvordan en menneskestem
me høres ut. Det er l enge si
den du hørte e n nå, men du l a
merke t i l e n s lags lav, knurr
ende strupelyd l i ke ved Site B .
D u tør Ikke tenke på hva det
kunne ha vært. «Dette er faen
meg bare helt for jævlig flott.
Jeg har styrtet på en vanvittig
øde tropeøy full av dinosaurer,»
banner du hØyt og lenge. Men
du er l ikevel takknemlig for at
du klarte å finne den pistolen.
Selv om den bare har åtte
skudd.
«Hjelp! Der var lyden igjen.
Bak buskene. . . Det er noe som
rører på seg. Noe farlig. Det
kommer mot meg! Mamma!
Vent, jeg har jo en pistol!» Et
stort, kantete hode hopper ut
av buskene, og du sikter. Vei
ver med den lange armen din
og forsøker å se hvor s iktekor
net peker. Pang! Bom. Pang!
Pang! Bom, bom. De enorme
kjevene biter deg rundt l ivet
og du faller om på bakken. D u
har store bryster. «Herregud!»

Noen ganger er for mye av
det gode rett og s lett for mye.
Som fysikk, for eksempel. Fy
sikk er som oftest alt for mye
av det gode. Særlig på eksa
mener. Og i Trespasser, spil
let basert på Jurassic-fi lmene
til Steven Spielberg. Her spil
ler fys i kkens lover en virke l ig
stor rol l e . Større enn dinosaur
enes. faktisk. Produsentene
har nemlig bestemt seg for å
konstruere e n fys i k k m o d e l l
s o m etteraper virkeligheten s å
nøyaktig s o m overhodet mulig.
Alle objekter reagerer i hen
hold til fySikkens grunnlover
om gravitasjon, masse og be
vegelse (og sikkert et par ti l
også) . De fal ler, ramler, triller
og spretter akkurat slik de vil
le gjort i virkeligheten, i hvert
fall hvis vi hadde spilt Tres
passer på månen. Og det er
i m ponerende, men dessverre
ik.ke særlig spillervennl ig.
For det første går alt så
forbannet tregt. Alle kalkul a s j o n e n e l egger e t
enormt arbeids
p r e s s på
datamas
k i n e n , og
selv p å min PIII350
med masse RAM og
kraftig 3D-kort hak-

ker og snøvler det seg av går
de.
For det andre blir karakte
ren din så vanskelig å kontrol
lere. Hun blir alt for ofte et
offer for E insteins og Newtons
utspekulerte påfunn - j eg klar
te faktisk å slå meg selv i hjel
med e n baseballkølle fordi jeg
veivet l itt ivrig med den.
Spillet blir ikke noe enkle
re av at hovedpersonen må
manipulere a l t ved hjelp av
hendene, og av at du styrer de
hendene ned til den m inste de
tal j . For å p lukke opp en pistol
må du sette deg på huk, holde
ned venstre m useknapp slik at
hun strekker ut hånden, styre
hånden i retning av pistolen,
trykke ned høyre knapp for å
plukke den opp. Når du så skal
avfyre den, må du sikte l angs
vå penets s iktekorn. Det er
utrolig vanskelig. Så vanskelig
er det ikke i virkeligheten en
gang. Det lukter også m ildest
talt armbrudd når du vrir ar
men hennes i alle slags syke
og perverse sti l l i nger.
J P-fi Imene ble ikke klassi
kere på grunn av sin behand
l i ng av dype, menneskelige fø
lelser eller på grunn av sin bit
ende politiske satire over Ap
regjeringen Gerhardsen. Nei,

B I L LE lIE :
[1] Var det ikke en slik Fanto
met hadde på sin øy? [2] DetU
er akkurat hva du tror det er.
KONGAS! [3] En eller annen
tjukkas ødelegger stolene våre!
• • • • • • • • • • • • • • • •

det var på grunn av de utrolig
l ivaktige d inosaurene. De er
ikke så levende i Trespasser.
De beveger seg nesten i kke,
de er grå og fargeløse. De
eneste som reagerer med litt
liv, er velociraptorene. - Disse
er utpregede flokkdyr, fortel
ler John Hammond (gamlingen
med det hvite skjegget) , men
de ses kun enkeltvis. Forsøk å
observere en stegosaurus e n
halvtime - d e n gjør ingenting!
Den bare beveger seg frem og
tilbake på sin avmålte pixel
gressbit. Det er umulig å bli
føl eismessig i nvolvert i noe
som så opplagt er en kulisse.
Man skulle nesten tro er
keamerikanske DreamWorks
har leid inn grafikere fra det
tidligere Sovjet, for det er len
ge siden jeg har sett så farge-

games
løs og kjedelig grafikk. Den er
dessuten ful l av bugs. Land
skap har en lei tendens til å
hoppe ut av ingenting når du
nærmer deg, bakgrunnen for
svinner av og til helt, dinosau
rene er synlige gjennom stein
ogsåvidere. Det eneste vakre
er him melen og vannet.
AHHH DIGRE KONGAS!
Hovedpersonen i spillet er en
kvinne, det merker du hvis du
tar en titt mot bakken. Yep,
der har du et par saftige kon
gas! Dette er kanskje det mest
revolusjonerende ved Trespas
ser, for første gang i første
personsskyterens h istorie sty
rer spilleren en kropp. Og hun
har en stemme ... som hele ti
den er nøkternt observerende.
Litt for nøkternt. Det ville ikke
virket usannsynlig om hun had
de skreket l itt den første gan
gen hun ser en glupsk veloci
raptor styrte mot henne med
alle melketenner blottet. Jeg
vet at jeg vil l e ha gjort det.
Lydsiden er ganske kjedelig:
Litt pompøs, klissete fil mmu
sikk, noen insektlyder, fugle
sang og dlnobrøling holder ikke
helt mål.
Når det mest spennende på
en øde sydhavsøy full av d ino
saurer og skytevåpen er pup
pene til hovedpersonen, er ting
rett og s lett i kke så alt for
spennende. Tror j eg skal kjØ
pe meg et l iv i stedet.

FA Premier League
Footba l l M anager 99.
Tittelen på dette sp i l 
let e r s å lang a t jeg
velger å forkorte det
til FAPLFM99. D i , det

•••

DPS
Hold deg l angt unna.

ble visst langt i a l le
fa l l . Men hvor la ngt
rekker egentl i g spil
let?
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AV BENGT AKE OLOFSSON

Faktisk rekker dette s p i l l et
ganske langt, det er en bra in
vestering for en managerfan.
I kke speSielt uventet. EASports
står bak spillet, og har de no
engang utgitt noe dårlig?
Introen er akkurat så bra
som man kan vente. I kke mye
glamour og heftige scoringer,
men mer grå trenerhverdag
med svettel u ktende omkled
ningsrom. Når du har valgt den
engelske el ler skotske klubben
som du vil styre, begynner ar
beidet. Hvis du synes at det
blir for slitsomt å ta hånd om
alt fra j uniorlag til prissetting
av billetter og salg av bade
håndklær til fansen, går det fint
å ansette datastyrte V i rtual
Managers, som fikser det mes
te for deg.
Dette gir deg tid til overs
t i l vi ktigere managersys l e r .
Eksempelvis å besvare a l l e
EAMail, EASports' variant av
email. Det er via dette smarte
systemet at du holder oversik
ten over hva som skjer. Her
får du se nye transfers, rap
porter om skadede spillere, du
får anbud hvis noen vil kjøpe
noen av dine karer og du sen
der selv avgårde anbud til an
dre lag. Dette er hjertet i spil
let. Hjernen også, for den saks
skyld.
Taktikk, spillerform, trans
fers - det meste er som du

FA Premier League Football
Manager 99
Produsent: EASports

Trespasser
Produsent: DreømWorks Interactlve
PLUSS:
• Forsøker fl gjøre endel
nyskapende med spillsjangeren.

PLUSS:
•
Enkelt å sette seg Inn I .
•
Stilig utscende.
•
Mange Innstillingsmuligheter.

MINUS:
• Feilcr rullstendig og absolutL.
SYSTEMKRAV:
• M i n i mumskrav: 1'/1 66. 32 MB RAM.
1 20 M B hd. 4xCD-ROM.
Anberalt: 1'11/266.
64 MB RAM. 3D-korL.

kjenner det fra andre mana
gerspill. De ulike spi llene skil
ler seg fra hverandre i den gra
fiske presentasjonen. FAPLFM99 har et uklanderlig grense
snitt, meget enkelt og samti
dig stilig. Ved å høyre klikke får
du info om den spilleren eller
det laget du peker på. Statis
tikken er som vanlig mursteins
tung i denne typen spi l l . Det
finnes massevis av ulike egen
skaper å holde rede på. Halv
parten hadde vært nok!
Når du har tatt ut et best
mulig lag, er det tid for å ta
gutta med ut på den grønne
matten . Matchene kan du vel
ge å se på i 3D med 3Dfx-støt
te, e l ler i 20 - da i fugleper
spektiv der alle spillerne ser
ut som baller. Det går an å
veksle mellom de ulike alternativene under kampens gang.
John M otson kommenterer.
Hvis du vil, går det an å nøye
seg med å bare se på resulta
ten e . Å se på hver en este
match tar for lang tid, selv om
den tøffe grafi kken innbyr til å
b l i sett på.
Det er lett å holde rede på
hva som skjer med alle penge
ne. For å få inn noen ekstra
slanter, kan du som manager
leie ut visse områder på are
nåen. Først og fremst til små
restauranter, kafeer og lignen
de. Du kan også tegne spon
sorkontrakter, som iblant kan
være verd flere millioner pund.
Du kan kon tro l l e re k a m p 
kostnadene, som for eksempel
billetter, radio- og tv-sendinger,
vakthold m . m . Du kan bygge
ut arenaen hvis du vil . Men det
er om å gjøre å ha rikelig med
penger, for dette er dyrt.
I det hele tatt er dette et
meget bra spill for fotballen
tusiaster, og det er vi vel alle
sammen?

MINUS:
•
Kræsjet endel ganger på min
maskin.

Fem sekunder før zeppeline
ren kræsjet i straffeområdet.

SYSTEMKRAV:
1' 1 33. 1 6 MB RAM.

TEKNO GAMES
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�an i s k -d e p r e s s i ve Ro l l e ag e vink e r e t e n d e l i g f a r
I AV BJARTE ARNESON STORBAATEN
Hvis du er noe til mann, har
du kjørt en Volvo 240 med cos
worthstyling som er senket og
sotet til det ugjenkjennelige.
Med coiler og kryss og lavpro
fildekk suser man i lav høyde
over riks-, fylkes- og traktor
veier med Andersen i Ascona
like bak, og Kenneth i Manta
på vei forbi. Og akkurat du skal
til å trykke på play og la Turn
u p the Bass sette 1 8-tommer
ne i pulserende bevegelse, får
et øyeblikks uoppmerksomhet
deg til å rase ut i grøfta via
autovernet og konkludere luf
teturen med en 720 på taket
like utenfor Reinsvoll.
UH ELL
Siden du har kuttet tre og en
halv runde av alle støtdemper
ne så toførti'n kan s myge seg
fjellstøtt gjennom Hov sentrum
når speedometeret er over tolv,
sender selv den minste ujevn
het deg ut i periferien før du
rekker å si Jack Robinson.
- Pokkern, tenker du når
du går ut og konstaterer at
fronten er trykket inn, kardan
gen er ubrukelig og skjørtene
falt av. D u skjelver i hånden
der du tenker på at dette kun
ne gått riktig ille, men det var
jammen litt gøy også. Tenk så
kult om bilen hadde vært umu
lig å ødelegge! Hvis den kunne
kjørt videre når den lå på ta
ket, og kanskje man kunne
montert på en gønner så Man
ta'n til Kenneth kunne fått seg
en scud i hekken? Det hadde
vel nøkkeltøft. I nntil nå har det
bare vært en søt drøm.
NO MORE
Psygnosis har hørt dine bøn
ner. Med RoJ/cage sier de far
vel til autovern, motorbranner
og - realisme. Bilene e r kom
plett uknuselige og har dekk
TEKNO GAMES

såpass svære at bilen kjører
l i ke fint om den skulle lande
på «taket». I kke nok med det,
du kan like gjerne kjøre i veg
gene eller taket på tunneler og
andre ting. I følge presseskri
vet skyldes dette «ekstrem e
G-krefter», n o e fysikkavdelin
gen i TEKNO GAMES stiller seg
lattermildt hoderystende til.
Vel vel, om det ikke akkurat er
vitenskapelig korrekt, kan det
jo være morsomt. . . Hastighe
tene er også respektable. Bi
l e n e fyk e r r u n d t b a n e n e i
400-500 km/t. Hvis du har
plukket opp turboer, m å vite.
GADGETS
For rundt på banene befinner
det seg ting som kan plukkes
opp. De ser ganske kjipe ut
der de ligger, men skinnet kan
bedra. Et par typer raketter,
en warp zone, turbo, tidsstopp
og annen snacks står til din
disposisjon. Selv om bilene er
uknuselige, kan en rakett i ek
sospotten gjøre mirakuløse un
derverker. Som regel spretter
offeret for dine luner mange
meter rett i været og ruller
rundt, før det klarer å oriente
re seg og atter kan vende ne
sen mot mål. I midlertid er det
te våpenkonseptet noe uforløst
- her er det definitivt rom for
forbedringer. Et fastmontert
maskingevær eller noe annet i
mitraljøsegaten ville vært e n
kjærkommen forbedring, alle
rakettene man kan plukke opp
er litt l i ke og kjedelige . . .
FRUSTRASJON
Men Houston, we have a pro
blem. Selv om bilen kan kjøre
like godt opp-ned, så er det e n
fordel ha snuten i riktig ret
n i ng. Når man ligger i 400 km!
t i en tunnel og tar en skarp
sving til venstre, går ting na
turlig nok veldig fort rundt og
rundt. Når noen til slutt treffer

deg og alt snurrer oppover og
nedover og fram, bak og hit og
dit, så mister man det lille man
hadde igjen av retningssans.
Og endelig kommer den gamle
russeschlageren til sin rett:
Man er l i ke forvirret som e n
nysluppet fjert i e n kurvstol.
Legg så kurvstolen i en sentri
fuge, og fjerten nærmer seg fø
lelsen av Rollcage på sitt ver
ste.

HØVOKTAN
Men dette er ikke bare sorg og
jammer. For med ett sendes
du i været, og etter tolv salto
e r med tailgrab og helskru kan
du plutselig konstatere at - hei,
du ligger først i feltet! Det hals
brekkende stuntet har sendt
deg hodestups i ledelsen mens
du har unngått alle feller og
hindringer. Da er livet godt å
leve. Likevel er lite mer frus
trerende enn å lede løpet, få
en rakett i baken og ikke ane

t i l aut o v e rn , p unkt e r i ng e r o g d e t vi rk e l i g e l iv .

i
!

inn og ut på noe som helst før
alle konkurrentene er i mål.
Dette er forresten ikke bare
litt frustrerende, det er rett og
slett . . . vanvittig frustrerende.
S p i l l e t b l i r u n e kt e l i g l i t t
manisk-depressivt, det er ikke
langt mellom de store høyder
og de dype depresjoner.
VINTER OG H ELVETE
Spillet inneholder 20 baner. E n
øvingsbane, tre m ultiplayerba
ner, 1 0 vanlige baner og et ut-

valg skj u l te baner du a llernå
digst kan prøve dersom dine
prestasjoner blir veid og fun
net tunge nok. Banene sorte
res i temaene Neoto (by) , Har
p o o n ( gr ø n t kystla n d s ka p ) ,
Saphire (vinter) og Outworld
( helvete ) .
IKKE AlT L IKE BRA
Litt dumt at det heftige opp
l egget - at man ikke trenger å
holde seg til banene - imple
menteres i et såpass banebe-

grenset spill som Rol lcage. Om
du hopper ut av banen, treffer
du et kraftfelt som stopper deg
i din viltre ferd og bringer deg
back on track. Når man først
har et såpass fritt opplegg,
burde også banene vært mer
omfattende - Il l a Carmaged
don, hvor man kan kjøre bok
stave l ig talt hvor man vil .
Rundt i spillet støter man
stadig vekk på skilt, portaler
og bygninger som holdes oppe
av et visst antall pilarer. Om

man så skulle finne det for
godt, kan man kjøre e ller sky
te disse pilarene i fil lebiter,
noe som medfører et ras og
påfølgende bryderi for eventu
elle kombattanter på hjul. Det
te momentet er imidlertid ikke
så effektivt som det burde ha
vært, og unngås av erfarne
spillere.
Videre bebudes det at de
forskjellige C PU-motstanderne
har forskje llig lynne og tempe
rament. Eksempelvis skal Leon
TEKNO GAMES

games
Hint

I Rolleage e r det viktig.
ste ikke å vinne , men å
klø re masse gøy med b�
lene. Hvis du likevel er el
kon ku r ransemennes k e
som hater å tape; fØlg dis
se enkle rådene :

være relativt hevnlysten om du
ypper på ham, men dette opp
levde jeg l ite av. Det er dessu
ten vanskelig å skille de for
skjellige bilene fra hverandre.
Ti l tross for ulik lakkering, er
de såpass like i formen at for
vekslinger er uunngåelige.
Spillet er et typisk festlig
multi playerspi l l , og i til legg til
spill over lokalt nettverk støt
tes også 2-player på samme
maskin. Godt at man har val
get mellom horisontal og ver
tikal splitscreen, ikke alle er
like glad i den horisontale stan
dardløsningen.
Det er når man spil ler med
andre at spillet får utnyttet sitt
potensial til fulle. Når du knu
ser motstanderen din på en ut
spekulert måte , gir det den
største ti l fredsstil lelsen siden
førstepersonsshooterne; e n fø
lelse som langt overgår det
man tidligere kunne oppleve i
bilspil l . Mens m u l ighetene tid
ligere begrenset seg til å kjøre
forbi motstanderen og dra på i
retning horisonten, kan du nå
nærmest voldta de stakkars
kjøretøyene. Som likevel ikke
blir skadet.
IKKE EMILlA!
Musikken var for en stor del
fraværende på vår vers j o n ,
m e n presseskrivet hevder a t
ingen mindre e n n Fatboy S l i m
leder et kobbel a v artister på
lydsporet, artister som - i lik
het med Rol leage - er nye på
underholdningsmarkedet. De
utvalgte sangene er visstnok
med på grunn av deres global e
appell, og s å fremt ikke det
betyr Aqua og Emilia, skal vi
si oss fornøyd.
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Det viktigste aspektet ved
bi lene er veigrepet. Selv på
tørr asfalt får bilene med
dårlig veigrep problemer.
Da hjelper ikke all verdens
fart og akselerasjon.
• Etter vår mening er Le·
ons bil den som funker
best.
• Bruk bare den varmes
økende raketten når du vet
at det er noen like foran,
E llers blir det du som er det
nærmeste varme objektet,
Og da . . .
• Har du to turboer kan
du brenne av begge sam·
tidig for turboturbo.
• Unngå kjøring på vegger
og i tak så langt det er mu
lig, Problemer oppstår gjer
ne når det pl utsel ig er slutt
på veggen/taket.
• Ikke kast bort tid på å
få bygninger til å rase og
denslags. Klør som f. og
skyt bare det som kom·
mer på direkte skuddhold
i din ferd mot mål. Om d u
vil vinne , da.

BILDEl:IE
[1] Like forvirret som en nysluppet fJert i en kurvstol. [2] Tross
atten saltoer, kan det se ut som dette går. [3] Så vakkert, Du
kan ødelegge alt sammen. [4] Boreraketter in action. [5] Smak
blå raketter, din neodekontruksjonalist! [6] l mange spill er det
en uting å bevege seg sidelengs i 445 km/to Ikke her.
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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J tillegg kan du finne tidsfryse

ren, som stopper alle på sin
ferd i noen sekunder, bare ikke
deg. En gyllen mulighet til å
knappe innpå forspranget!

PLUSS:
•
Herlig nytenkende.
•
Morsom mulLiplayer.
•
FarlSfølelse og lange hopp.
MINUS:
•
Til Lider frustrerende.
SVSTEMKRAV:
Minimum P 1 66 MMX, 32 MB RAM,
3D-kort.
MER INFO:
www. rollcu8Il·8UlIIll.COIII

!
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Hvo r f o r l ag e r man ikk e f l e r e b i l s p i l l , mon t r o ?
J e g kan ikk e hus k e s i s t e g ang e n j e g s p i l t e e t .
I

AV STEINAR HELGESEN

Ok, det var for tre timer siden,
og jeg er bare i ronisk. Det la
ges faktisk mange bilspi l l . Ett
av dem er Excessive Speed fra
Iridon, et klassisk eksemplar
av Super Sprintskoien. Du ser
banen ovenfra, mens du raser
rundt i raske og lettstyrte mi
niatyrbiler. Banene er forholds
vis korte og går alltid i sløyfe.
Veiene er overrislet med små,
artige ikoner man kan kjøre på.
Disse avslører ekstra våpen,
hastighet, reparasjoner, skjold
og mykje anna rart og triveleg.
De fjorten banene inklude
rer blant annet en søppel fyl
ling, en spøkelsesby, en mil i
tærleir - og den obl igatoriske
ørkentrippen som alle bilspill
siden Lotus Il på Am iga har
kjørt variasjoner over. Alt er
tegnet i nydelig 2 D-grafikk. Her
finnes bare en synsvinkel, og
altså ingen akselerert tredi
mensjonal grafikk, men spill
makerne har l ikevel skviset inn
nok av overraskelser og stem
ningsskapere. Veiene snor seg

B I LD E �IE :
[1] Gelebilen ble aldri noen
stor suksess. [2] Den første av
spillets baner - søppelfyllin
gen. [2] Fredagskveld i Notod
den sentrum.
• • • • • • • • • • • • • • • ••

i flere lag oppå hverandre, og
det er hele tiden bevegelse i
omgivelsene. De små bilene
raser rundt i et frenetisk tem
po, mens røykskyer og i1dsØY-

ler sørger for den rette kamp
essensen - og at ting aldri blir
kjedelige.
Du kan velge mellom syv
helt ulike biler med varieren
de kjøreegenskaper og utseen
de. Fel les for dem alle er at de
beveger seg hurtig og svinger
raskt. For å holde følge med
konkurrentene, er det viktig at
du hele tiden klarer å l igge i
forkant av hva som møter deg
rundt neste sving. Hvor var den
snarveien j eg kunne presse
meg inn på igjen? Hvilken vei
skal jeg svinge nå? Hvor gjor
de j eg av Veiboken?
Av og til kan banene være
l i tt uovers i ktl ige . Bilen d i n
skjules bak landskapsdeta ljer
eller under veioverganger, og
da gjelder det å holde hjernen
kald og klar som en vintermor
gen på Snåsa. Faktisk er Ex
cessive Speed et djevelsk van
skelig spill som krever innsats
vilje. Ikke bare er banene gan
ske tøffe, men motstanderne
kjører som noen lokomotiver.
Det er ekstremt krevende å vin
ne et lØp, men når du først

klarer det blir du glad.
M usikken er et kapittel for
seg selv; d e i l ig i n te l l igente
technolåter som setter stem
ningen perfekt. Her har vi et
berusende produkt uten alders
grense. LØp og kjØp, barn.
TIPS
•

•

Gå lIdlig inn i svingene. ellers treITer dll

rort ytterveggen .

Pugg alle sna,'velcl'.

Excessive Speed
Produsent: Iridon
PLUSS:
•
Fet musikk.
•
Oppnnnsomme baner.
•

Pent å se på.

MINUS:
•
Vanskelig.
SYSTEMKRAV:
• P 1 33. 1 6 MB RAM. P 1 66 MMX. 32
MB RAM anberales.
MER INFO:

\\WW. lrldon.com

i'

I AV STEINAR HELGESEN
I maskinpakken fulgte det med
et eksemplar av Test Drive, det
botteste bilspillet noensinne.
Far plasserte disketten i mas
kinen med skjelvende hender.
Noen få sekunder senere run
get en fremmed, maskulin, men
a l likevel tillitsvekkende stem
m e mot værelsets b l å m a l te
vegger: «Test Drive». Jeg var
lamslått, og da en nydel i g PorTEKNO GAMES

sche tril let inn i skjermbildet
stod tårene i øynen e . Det var
vakkert og noe j eg aldri hadde
sett før. « Dettan va' kjempe
fint, fatters! Takk ska' 'ru ba».
Jeg bukket og tok ham i hån
den. Så måtte j eg legge meg,
for j eg skulle på søndagssko
len neste morgen.
1 997 CHEVROLET
CAMARO Z28 55 LT4
I dag, tolv år senere, utgir Ac-

colade det femte spillet i seri
en. Og formelen er fortsatt den
samme. D u har et uta l l biler
og baner å velge mellom, du
kjører på trafikkerte veier og
du kan bli j aget av politiet når
du overstrider fartsgrensene
(og det gjør du selvfølgelig hele
tide n ) . Så på papiret e r dette
både et velprøvd, vel kjent og
forlokkende konsept, som i
kraft av seg selv i kke kan beve
mange øyenbryn så veldig langt

opp på pannebrasken.
Nei, for å utmerke seg må
Test Drive 5 være visuelt im
ponerende, hurtig, voldsomt og
overdøvende. Og det prøver på
akkurat det. Med en kraftig
3D-motor, store baner og mas
sevis av u like biltyper, skulle
man tro at det kom til å gjøre
vei i vel li nga, men et e ller an
net sted er det noe som ikke
stemmer helt.

Spillets biler er svært uli
ke når det gjelder type og års
model l . Fra gam l e travere fra
60-tallet via 70- og 90-tallets
rånete dåsemagneter til bilty
per ennå i kke avduket for ver
dens bilinteresserte publikum.
De ligner ikke på hverandre ut
seende m es s i g og h a r a l l e
sam m e n u l i ke egenskaper.
men er ganske så l i ke på rat
tet. Når de kommer opp I en
viss hastighet er de forholds
vis vanskelige å styre og tar
svinger veldig dårlig. Hårnål
svIngene ender nesten alltid
opp med et l ite besøk i auto
vernet etterfulgt av en sinns
syk sladdesekvens mens du for
søker å vinne kontroll over far
tøyet ditt. S l i k skal i kke biler
oppføre seg. særlig ikke farts
demoner som disse.
1 967 PONTlAC GTO
Mennene bak Test Drive 5 kan
heller ikke være så alt for gode
I fysikk. Alle kolliSjoner er mak
simalt l i te realistiske. med bi
ler som snurrer rundt på ett
hjul i en evighet. biler som Oak
ser tusenvis av meter gjennom
luften og biler som slår stiften
I Oslotunnelen. Det er veldig
gøy med kol lisjoner. men da
må de også h a l itt tyngde. Nå
føles det som matchboxkrasj
ing I sandkassa. Noe som le
der meg inn på grafikken . . .
Den e r a l t for ren og livløs.
Døde rekker av trær. renskur
te asfaltve i e r . p a p p fi g u r e r
langs løypa. S e l v om a l l e ba
nene også i n neholder godbiter
blir det rett og s lett for kjede
lig. Bilene er heller ikke spesi
elt godt gjengitt. De er klum
pete. lite gjenkjennelige og når
de ses utenfra virker det som
om de kjører uutholdelig sak
te. Skifter du synsvinkel til fø
rersetet går alt mye h urtigere
og føl elsen av fart er virkelig
til stede. Da er det faktisk gan
ske kult å rase frem og til bake
I motgående trafik k med en

politibil i hælene og konkur
rentene rundt neste lyskryss.
Noen av banene er ganske
spennende. med lange hopp
som m inner om klassiske bil
jaktscener ned San Franciscos
bratte bakker. og de er alle
lagt t i l u l i ke l a n d og byer;
Skottland. Sidney. Italia. Ha
waii. Fin måte å se l itt av ver
den på. selv om du ikke får
stempel i passet ditt.
1 994 JAGUAR XJ220
Konkurranseutvalget er også
stort - cupkjøring. dragracing,
kamp mot klokka og politijakt
hvor du leker lovens l ange arm
på hju l . og stopper så mange
fartssyndere som m u l ig ved å
krasje dem sønder og sammen
på typisk amerikansk vis. De
datastyrte bilene er ikke alt for
intelligente. og later som of
test til å ignorere alle hindrin
ger som ligger i veien for dem.
De dytter borti hverandre og
tumler rundt på et u ta l l u like
og underholdende måter.
Dette er et bilspi l l . så kra
vene til nytenkning og kreati
vitet er ikke så store - men
Accolade har tydeligvis forsøkt
å l egge hodene i bløt for å fin
ne på nye og artige ting å gjø
re med biler. Men de har glemt

en viktig ting på baderommet;
selve bilene. Det er Ikke så
morsomt å leke sjåfør når bi
len ikke oppfører seg som en.
Da hjelper det bare litt at man
kan leke politi eller tykkas som
kjører drag. Og litt er ikke nok.
Test Drive 5 er ok. men jeg
kommer i kke til å ta på meg
sixpence for å spi l l e det sam
men med j unior.

,

B I LBElTE :
[1] Dette er litt San Francisco.
Selv om det er i Skottland. [2]
Corvette er min yndlingsbil.
Selv om jeg ikke har sertifikat
ennå. [3] Landeveiens ridder
ute og stopper uskyldige ten
åringsjenter på øde veistrek
ninger. [4] l bakgrunnen ser
du operahuset i Sidney. l for
grunnen en nykrasjet Lada. [5]
En av disse ender opp med whi
plash - send svaret til TEKNO
GAMES.

nps

Test Drive 5
Produsent: Accolade
PLUSS:
• Leke politi.
• Mange baner og biler.
• Bra. dyster tecbnomuslkk.
MINUS:
• Dårlig kjørefølelse.
• Liten forSkjell på bilene.
• Kjedelig trankk.
• Elendig tittellåt.
SYSTEMKRAV:
• Minimum P 1 33 med 1 6 MB RAM
og 1 50 MB HD. Anbefalt P200 MMX
med 32 MB RAM. 200 MB HD og
3D·kort.

Se løpene fra Innsiden av
bilen. Det er mye mer spen
nende.
TEIOIO GAMES
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En av årsakene til at spillet
blir så vanskelig, er mangel på
fartsfølelse. Banene har få de
taljer i nærheten av veibanen,
så opplevelsen av at omgivel
sene suser forbi blir aldri spe
sielt fremtredende. I tillegg har
spillet tem melig spinkel lyd.
Det er for eksempel vanske l ig
å høre når du skal skifte gear,
du må konstant følge med på
turtalltelleren.
Hvis du velger 'realistic'
innstillingen må du belage deg
på mange frustrasjoner. For en
med l iten erfaring fra biler vil
det første være at du må slip
pe l i tt på gassen når du girer.
Det andre e r hvordan bilen
oppfører seg under en sladd.
Her kan du i kke kontrasladde i
det hele tatt! Dessverre har jeg
aldri kjørt en ekte Formel 1 bil, men j eg 'har vanskelig for
å forestille meg at de er så
forskjellige som Monaco G PR82 vil ha meg til å tro. Det m å
d a være mulig å styre inn i
TEIUIO GAMES

B I L DE l:IE :
[1] Dette ser kanskje stilig ut,
men du får aldri skikkelig farts
følelse i dette spillet. [2] . . . og
her er det også svært vanske
lig å lykkes bak rattet.

• • • • • • • • • • • • • • • •

sladden for å rette den opp . . ?
For å mestre en bane må
du ta det med ro. Gear ned før
du kommer inn i svingen, bruk
bremsene, og gi på ut av svin
gen . Trykk aldri for hardt på
gasspedal e n . Da er risikoen
stor for at bilen din tar en uØn
sket piruett, uansett
om hastigheten e r 40
eller 200 km/t!

I D i rect X-versjonen er det
mye dårlig grafikk. Dette kom
mer ifølge spil lprodusenten av
«bugs i Direct X". Jeg hentet
ned en patch til spillet fra Ubi
80fts websider. Patchen skul
le ifølge produsenten gi vesent
lig bedre grafikk, men det mer
ket j eg i kke stort til. Jeg hen
tet også ned de siste driverne
som finnes for grafikkortet
mitt, uten at det hjalp. Med et
Voodoo-kort b l e grafi k k e n
imidlertid veldig bra, m e n detr
hjelper jo ikke alle dem som
ikke har et slikt kort i sin PC .
I 're a l i st i c '- m o d u s e n e r
spillet faktisk s å vanskelig a t
den eneste gleden er når d u
mestrer en runde a v banen.
Det vil ta mange timers spil
ling før du kan drømme om å
konkurrere med noen av de
andre bilene eller om plasse
ringer i Grand Prix.
Dette er Ikke et spiR for
alle og enhver.

PATCHE R & N
ETTVE

RK
D t er Ikke
nettverks mod us I
spillet
pa det tidsp unkt
jeg skriver dette
når dette står på
trykk skal en
være tilgjengelig p
å Ubl SOR�
.� �b�
d� p å h ttP :/
. Iwww

�

P:�

. monøcorø clnø

cOm/o Ber kan du også
finne patchc
både ror VOOdoo
og Dlrect X.

;

PLUSS:
• Treningsmodus.
MINUS:
•
Dårlig grafikk under DlrectX.
•
Dårlig lyd.
•
Krever I realiteten full installasjon
(200 MB) for at det skal funke
smertefritt.
SYSTEMKRAV:
• Anberalt: Pentium 1 66. 3D-kort (4
M B ) , 32 MB RAM, Direct X v.6, 16biLs lydkort. 4X CD-ROM
eller bedre. Wln9x.

games

Enkelte av oss husker kanskje The Manager
til Amiga. Det var kongen av 51 2 kB, og gutte
gjengen stimlet sammen rundt monitoren for
å bygge heftige stadioner og se på spennende
klipp fra kampens hete. Det var innovativt og

I

spennende. De gode nyhetene er at Ubi Soft
. har kommet med noe som ligner veldig på en
slags oppfølger. Det sørgelige er at de anno
, 1 998 i kke har klart å komme noe videre.

IA

BJARTE ARNESO

SmRBMfEN

kimer telefoner, fakser og mo- I
demer med ujevne mellomrom.
Riktignok er menyene I FootNår du trykker på scrolleknap- I
ball World Manager penere og , pen, kommer de søteste små ; =""----=
fargene sterkere, men basisen I svIsjeiyder. I tillegg frembrln- I
er den samme som I The Mages små lydsnutter hver gang I
nager. I motsetning til spill I du beveger pekeren over en
dlgheten et ansikt med sin tildet forklarer en del. Sene netsom Champlonshlp Managerknapp, og en annen muslkk- I stedeværelse. I presseskrivet
ter på kontoret I kolfe l nru8 ,
snutt når du faktisk trykker på , sier han stolt at det er full- med venstrehånden på kvall- ,
serien, som faktisk er omfatI ste n d i g virke l ighetstro; b a n
den. Herlig, herlig? Nei, neI.
tende, er FWMs selvproklamertetskontrollen kan resultere l
I
I
I fikk sparken etter tre månete storbet å ta m u nnen a ltfor
ting som denne. Med fare for å :
: der både I ree l l og virtuell verful l . FWM skilte r med anlmaMATHIASSEN "
skape en farlig presedens lar :
Lydene føyer seg elegant I n n I I sjon. Og det skal de ha - det
sjoner fra kampene som sitt
vi det gå for denne ene gan- :
ess I ermet, og når noe så gru- I ful l variabler. Dette gjør spll- tok meg bare to kamper I den
gen, men neste gang lover vi ,
somt og forferdelig danner balet blottet for det som faktisk I unike 0-0- 1 1 -formasjonen å få
olme blikk, selge spyttklyser og i
slsen for skrytet, bør man ane
er morsomt med et manager- ' fyken . Her har mange splll noe
velrettede lyskespark.
I
: spill - det intrikate og kompll- å hente. I noen splll kan man
uråd.
Det e r kanskje 20 klipp det serte prosjektet å sy sammen
ødelegge hele det økonomiske
fundamentet, voldta det sportsvarieres mellom. Når du ser I et lag med splllere som pashvert av dem fem ganger I sam- I ser til hverandre.
' IIge og sparke spillerne uten I
me kamp - og det samme kli p- I
Football World Manager be- j at annet skjer enn at styret sy
pet et par ganger etter hver- I skrives grelt ved det faktum at
nes situasjonen er noe ukom
andre - lure r du litt på hva du l splllerne sorteres I kategorlefortabel. Men som dere forM- I
bar betalt penger for. I alle
ne keepere, forsvarere, m idt- ' pentligvis skjønner, er Ikke det
&aIIte pi YIdereøaIc. AUura&
fal l Ikke «match action feature banespIllere eller angripere - : å få sparken på et realistisk
VIrteIItbeteo (Ieø: SIIIe
I
that makes even SKY Sports' Ikke fnugg av bøyrebelnte of- I tidspunkt noe som kan bære I
8elø SØlllet U l Clll dum lcalllera&.
statlstics /ook vague». . .
fensive bengespisser e l l e r I l et helt spill, så det forannevn�
r i \f. .,...J
,-,
Animasjonene er ikke bare
det m i nste en venstre back. , te momentet blir Ilte annet enn I
få. forutsigbare og gjentatt I I Spillere kan spille hvor som ; en dråpe vin i en bøtte tran.
I ( r
LJ i
"t.UC,../
det uendelige. de er også dår,h elst i lagdelen sin, og bare !
IIge. Det ser Ikke særlig profedet er en skam som forteller l CM3
sjonelt ut - det ser ut som noe ' hvor dette spillet l igger. Det I Champlonshlp Manager 97/98 i
alle og enhver sku l le klart å I ligger helt på bunnen av listen går FootbaJl World Manager en
smekke sammen I 3 DStudio el- l over elendige spill som aldri I høy gang. Der bar alle spIller
ler noe, og . . . nei, æsj , jeg gldskulle sett dagens lys. E n kan
n e reel l e kval iteter som fakder Ikke å ful l føre setningen : lure på bva U b l Soft tenker på : tlsk har Innvirkning på spillet. ' I-:--:c�--=--J
MINUS :
engang - så dårlig er det. Det
når de lager et spill som ville I Hva realisme, så vel økonomisk
er gudhjelpemeg så elendig og
vært forferdelig dårlig om det ' som sportslig, angår, så blir I :
,
tafatt at jeg rødmer når jeg
hadde kommet ut for fem år
det nesten litt frekt å sammenUrealistisk.
i siden, og som I dag er så dårligne de to. De er som natt og I f-----------J
spiller det.
l mlnlmumsspesltlkasjoneIIg at folk nesten får akutt dobdag,
og n å r C hamplonship
1 ' 1 33 , 1 6 MB RAM ,
ne står også lydkort nevnt, men
beits idig influensa av bare å ! Manager 3 kommer - I disse
M B HD, 4X CD- RO M .
25
det er bevisst utelatt herfra. I klkke på det.
dager - b l i r nok forskjellen
MER INFO:
Den sure. I rriterende kakofoenda mer påtagelig. Moralen
nlen U b l Soft voldtar ørene
ATKINSON
er: Vent på CM3.
våre med hører i ngensteder
Gode, gamle Ron Atkinson e r I
CatIelne Studios står som
bjemme. Siden du er manager,
mannen som gir denne e lenutviklere for denne miseren. og , L.,.,-�-�--�---""'!!!!
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TEKNO OAMES

I AV STEINAR HELGESEN
Microsoft. har lenge hatt pro
blemer med å kjempe seg inn
på spillmarkedet. Selskapet er
verdens ubestridte konge på
operativsystemer, tekstbehand
l ing, regneark, nettlesere og
brilletykkelse, men har forelø
pig ikke klart å erobre så mye
som en floppydiskmeter av un
derholdningskåte menneskers
hylleplass. Og godt er kanskje
det.
DU ER SYK
Men det el' ett produkt de har
hatt moderat suksess med, selv
om mange kanskje vil skylde
dette på antallet syke perso
ner som tilber sjangeren. Spill
serien FJight Simulator har ek
sistert siden sent på BO-ta llet,
og har alltid hatt som mål å
ti lby en så realistisk flyopple
velse som det går an å få fra
en kontorstol . M icrosoft har i
denne serien valgt å l egge
TEKNO GAMES

trykk på real isme snarere enn
det morsomme, og det er kan
skje her spilltilhengernes syk
domstrekk klarest kan diagnos
tiseres: Hvil ket normalt men
neske vil sette seg ved PCen
sin og navigere etter lysbøyer,
kommunisere med tårnet og
regne ut komplekse navigato
riske beregninger i knollen?
For ene og alene å få sveve
over et flatt data landskap. Ube
gripelig og en smule forskrudd,
vil jeg hevde. Eller kanskje det
er et rop om hjelp?
Formålet med den uendeli
ge Flight Sim-serien har altså
vært gleden over å fly digi
talt. Den har ikke kunnet by
på skyting og eksplosjoner,
luftkamp eller oppdrag å ut
føre, selv om det har vært et
terspurt. Microsoft Combat
FJight Simulator er derfor tit
telen som skal bøte på dette.
B a s e rt
på
tidligere
s i m - m e r i tt e r
tar d e n s i kte

på å føre oss inn i luftkampe
ne fra den andre verdenskrig
med brask og bra m .
G rafisk sett e r Combat
FJight Simulator nesten på hØY
de med det meste som finnes
på markedet. Microsoft har
gått for fotografiske teksturer
på bakkelandskapet. Når man
svever hØyt oppe i luften, ser
underlaget nærmest ekte ut.
H immelen er lekker, men den
mangler sky- og lyseffektene
som Jane's WWIl Fighters kan
skilte . Flyene er svært detal
jerte, og fremstilt så minutiøst
at selv en iherdig model l bygger ikke vil kunne finne noen
iøynefallende mangler, hvis
han ikke er sveiseblind. På
innsiden av cockpiten kan
du t� og med se en li
ten pilot. Fak
tisk ser han
tem melig utstoppet ut, men
han er i det minste
på plass.

DARLIG TURNERT
Problemet med spillets grafikk·
motor er nettopp den utstrak·
te bruken av teksturer - det
ser veldig imponerende ut sl
lenge man holder en viss hØ�
de over bakken. Men så sna�
man har lyst til å leke seg mel
litt lav stuntflyging, smuldret
bildet bort. Teksturene blir tå
kete og uklare, og man oppda
ger plutselig hvor flatt land
skapet er. De vakre jordent
byene og åkrene forblir ba"
fotografier som er klistret ovC!
en mer eller mindre platt over·
flate. Det finnes min imalt mel
modellerte bygninger på bak·
kenivå. Derfor blir landskapet
etter hvert kjedelig å fly over
hvis man ikke er på oppdrag
over kjente landemerker som
for eksempel London Bridge.
Disse er godt modellert og lå·
ner stemning til en ellers preg
løs bakkearkitektur.
Et annet ankepunkt v�
grafikkmotoren er fremstillin·
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lriefing
W• •on h.tp ... .... ...., "*'b,
lhinn.., ... <Jonnon lhipping in the
Chonnol ond in the AII_. Ftr ...r ....
1110 011•..." which .... l-. ItiII _.
Tob ... ony Ihipl JO' ,••. YOUR DUIY,
DoltnIy ono-fowth ol .... shipl in .... 1Nr.

BILDE1:IE
[1] Så fint det er her oppe i luften. [2] Her gjelder det å lette fort
Dette er fra et av spesialoppdragene. [3] Kjedelige oppdrags
skjermer. [4] Se på de fine stikkflammene. Plassert på riktig
sted. [5] En fiskebåt utenfor Varmlandskysten. [6] Mellom Dover
og Calais. . . [7] Innsiden av flyet. Den grønne pilen viser vei mot
målet.

• • • • • • •

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

gen av skader på flyskroget,
eller snarere den manglende
fremstillingen . Når et fly ska
des, ser man bare at noen små
vektorbiter faller av fra flykrop
pen, og litt røyk. Dette er fjernt
fra den virkeligheten som WWl/
Fighters har etablert for oss hvor propeller bøyes, vinger ri
ves av, understell faller mot
bakken , kulehull gjennomhul
ler cockpiten og så videre. Og
når flyet endelig treffer bak
ken, oppløses det i en dårlig,
åttita l l s i n s p i rert eksplosjon
som er helt l i k hver e neste

• • • • • •

gang. Spil leren får i kke se hva
som skjer med flykroppen når
den treffer bakken for full mas
kin, noe som ville vært et un
derholdende skue og plaster på
såret for en dårlig turnert fly
tur.
Det n ye ste og h e ftigste
innen sjangeren er for øyeblik
ket 3D-cockpiter; modellerte
cockpiter som er foranderlige
og hvor instrumentene er et
speilbilde av pilotens handlin
ger. Denne funksjonen er gan
ske billig i M i crosofts flyepos.
Den ser nemlig stygg ut, og er

dessuten l ite funksjonell. Mens
cockpiten i Jane 's Fighters var
en nytelse å se på, og bØd på
muligheten for å la m usen sty
re blikket ditt slik at du kunne
la øynene vandre tilnærmet
360 grader rundt, er dette styr
huset stygt som en tredjeklas
sings første selvportrett . Syns
vinkelen kontrolleres i tillegg
av et antall l ite smidige taste
trykk. Faktisk er det så lite bru
kervennlig, at de samme tas
tene som kontrollerer flyets
bevegelser også kontrollerer
synsvinkelen . Snedig, særlig i
de situasjonene hvor du plut
selig må trekke stikken hardt
tilbake for å u nngå en åsrygg,
men hvor du i stedet ender opp
med å snu hodet vekk fra det
skumle som skjer foran pro
pellen.
MISTER KONTROLLEN
Jeg har kun styrt med tastatu
ret, og for å være ærlig - det
er rett og slett for vanskelig til
å være tilstrekkelig morsomt.

Kontrollene reagerer litt fei l ,
o g det e r bortimot umulig å
rette opp flyet fullstendig. I ste
det blir man sittende og små
korrigere kursen hele tiden.
Det legges også mye større
vekt på finmotorikk enn hva
godt er for den tilfeldige spil
ler som i kke har inngående
kjennskap til hvordan et fly
egentlig skal håndteres. Det er
l i ksom i kke bare å dra i stik
ken, gi full gass og bli en luf
tens hvite ridder sånn uten vi
dere. Men jeg skal være rett
ferdig - det kan godt være at
luftkampene blir noe helt an
net med en skikkelig joystick.
Dette er jo et krigsspill, og
da krever det oppdrag, kam
panjer, andre fly å kjempe med
og heftige våpen. Oppdragene
og kampanjene er av god, gam
mel skole, men de er fryktelig
kjedelig presentert. Litt tekst
og et kartutsnitt er ikke så vel
dig im ponerende eller inspire
rende i en tid hvor A VI og WA V
er ord som selv mor kjenner.
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• Noen rå
av de trykte CDcn
e Innehol
d r fCII. Hvis
ditt eksempla r
stopper
pa 55% av Insta
llasjonen må du
bytte
Spille t.
• Hvis
du spiller mcd
tastature t bø
u ta deg tid til
å konfigurere
kontrol
ene slik du Ønsk
er dem . Still Inn
føl
som heten på mak
simu m
'
Pass deg for vlng
menn ene dine når
e angriper . . . de
er Ikke Særlig
red
de for en god
kOllisjon.

�

�

�

�

Men oppdragene er ganske va
rierte og spennende, enten
man velger å fly for britene,
amerikanerne eller tyskerne.
Eskorteoppdrag, patru l j e r ,
bombetokt og spesialoppdrag
står alle på menyen. Spesial
oppdragene er kreative puste
hull i en ellers forutsigbar sjan
ger - stjel et tysk fly og røm til
nærmeste hjem base, snik deg
inn på et flyshow i London og
skap litt helvete eller kom en
nedskutt pilot til unnsetning.
Du har også flere flytyper
å velge mellom, og kan bestem
me hvilket fly som skal benyt
tes under oppdraget, samt hvor
mye og hva slags våpen det
skal bære med seg. Det er l i tt
merkelig å fly en Spitfire som
utsending for Luftwaffe, men
det er jo greit å ha mulighe
ten. Våpenutvalget er historisk
korrekt med m i traljøser, kano
ner, bomber og raketter, og
stikkflammene som står fra ge
værmunningene på vingene er
spennende å se på hvis du li
ker kuler og krutt. De er også
korrekt plassert etter hvor de
satt på de opprinnelige flymo
dellene. Pluss for dette.
HVOR ER KOMPISENE?
Lydmessig er Combat Flight
Sim h e l t adekvat ( no r m a l t ,
greit, ok om du v i l ) m e d gode
motorlyder, våpenbang og så
TEKNO GAMES

er en del av spillet. Du kan
blant annet bruke den til å få
frem forklaringer på instru
mentene på dashbordet. Det
dumme er at for å gå inn i
hjelpefilen må spillet slå over
ti l Windows, og da blir hele
tyngden bak simulasjonen spo
lert. Hvorfor insisterer man på
å rive spilleren ut av spilluni
verset på den måten? Det har
også forekom met mer enn ofte
at spillet har frosset etter en
slik operasjon.
Så er det på tide å opp
summere kvelden. Meget god
grafikk, ok lyd, vanskelige kon
troller for den tilfeldige turist,
morsomme oppdrag, avansert
flymodell og noen irriterende
bugs. Må vel bli 80 prosent,
en respektabel score - legg til
seks prosentpoeng hvis du har
flysertifi kat og flysti kke på
rommet.

videre, men jeg savner litt hef
tig bakgrunnsmusikk og enda
mer radiokommunikasjon. Fak
tisk er hele følelsen av kame
ratskap m e d j a ktko m p isene
dine minimal. Det føles som
om man flyr alene hele tiden.
I ngenting blir gjort for å inn
bille deg at du er en del av en
skvadron dødsforaktende fe
dreiandsforkj e m pere. H adde
vært all right med et par kom
piser å diskutere med over
noen engelske pints .
Fiendepilotene e r flinke , og
det blir selvfølgelig mye luft
kam p å glede seg over, selv

om det lett blir mye ratting og
karusellkjøring på grunn av de
noe vanskel ige kontro l l e n e .
I kke alltid s å lett å legge seg
på vingene etter de tyske ha
nene du gjerne vil knekke nak
ken på.
Siden dette er et biprodukt
av Flight Sim-serien, kommer
vi antakelig ti l å se ulike til
legg. Det finnes allerede mu
lighet for få importere andre
flytyper, og det hadde jo vært
fett å få andre krigssoner å
kjempe i, for eksem pel. I nte
grasj onen m e d Win dows e r
stor, så stor at m usepekeren

Combat Flight Simulator
Produsent: Microsoft
PLUSS:
•
Artige oppdrag.
•
Heftig grankk.
MINUS:
•
Vanskelig med tastatur.
•
En del bugs.
SYSTEMKRAV:
•
Minimum P 1 33. 1 6 MI3 RAM.
200 M B I lD . Anbefalt PII-266 MHz.
64 MB RAM. 3D-kort.
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AV CHRISTIAN SIEBENHERZ

Jeg har alltid følt at Ravensoft
lager dårlige kopier av Id Soft
ware-spillene, gjerne bare med
et annet plott og en liten vri
på konseptet. Denne gangen
tok jeg ful lstendig feil. Heretie
2 er på ingen måte en blek
kopi av Quake2.
Det første du legger merke
til når du starter Heretie 2 for
første gang er den nydel ige,
ani merte introen. Den har et
skikkelig filmpreg over seg og
kobler historien opp til forgjen
geren. Du har rollen som al
ven og heltidshelten Corvus.
Etter å ha kommet tilbake til
la ndsbyen d i n e tter dagens
dose med heroiske handlinger,
oppdager du at folket ditt er
blitt rammet av en forferdelig
pest. Dette er utgangspunktet
for spillet, og slik begynner ditt
første oppdl'ag. I kjent adven
turestil må du finne en kur for
pesten, diverse ingredienser og
alt annet som følger med.
Heretie 2 foregår i tredje
personsperspektiv, noe lignen
de Tomb Raider. Paral lellene
slutter likevel her. Kameraet
er dynamisk og beveger seg
stadig rundt deg. Alt i alt har
jeg aldri sett denne vinklingen
utført så bra. Corvus glitrer vir
kelig med sine naturtro beve
gelser, og det er en fryd å se
ham utføre en salto eller et
stavhopp. M i ljøene rundt bæ
rer dessuten preg av god rea
lisme og flott arkitektur. Gra
fikken l igger et godt stykke for
an Quake2, spesielt når det
gjelder spesialeffekter. Magi
en, vannet, uteområdene og fi
endene har gjennomgått vesen
tlige kosmetiske forbedringer.
Mange har fått nok av klaus
trofobiske ganger og korrido
rer, og her overrasker Heretie
2 positivt med sine sumper,
skoger, fje l l og byer. D u må
selvfølgelig ha en 3D-aksele
rator for å oppleve dette i a l l
s i n prakt.
Konseptet er så godt som
Identisk med de fleste andre
spill innen denne sjangeren.
Oppgaven din består stort sett
TEKNO GAMES

Ravensoft er kjent for å følge opp I d Soft
wares title r med samme teknologi, og nå har
de gjort det igjen. Heretie 2 bruker som ventet
Oua ke2-motoren, med noen sterke modifika
sjoner. Som i forgjengeren, foregår spil l et i
dystre middelalderomgivelser.

te. Lyden er akkurat slik du
forventer den, verken mer e l
ler mindre. Musikken er skik
kelig stemningsfu l l . Den hol
der seg hele tiden i bakgrun
nen, men bidrar til å bygge opp
stemningen.
Dette er etter min mening
det beste spillet Ravensoft har
laget, og det er morsomt å se
dem gjøre noe litt annet enn å
kopiere Id Software. Grafikken
holder godt mål mot Half-Lite
og Unreal.
Det som trekker ned, er
fortsatt mangel på virkelig ori
ginalitet. Likevel: Dette er et
spill som byr på mange timers
god underholdning!
HI NT & TIPS

B I L DE lIE :
[1] Historien bringer deg til
middelalderen. [2] Kameraet
beveger seg stadig rundt deg.
[3] Omgivelsene er gjennomgå
ende lekre.

• • • • • • • • • • • • • • • •

i å komme deg gjennom bret
tet og ta knekken på fiendene
du møter underveis. Du har
massevis av våpen og magi til
å hjelpe deg med dette, og du
merker fort at det er lagt stor
vekt på variasjon i utvalget.
Blant dine magiske evner rin
ner du blant annet en besver
gelse som lar deg forandre ri-

endene til høner, slik at de blir
lettere å rydde av veien! Jeg
gleder meg virke l ig til å prøve
ut dette i multiplayer!
Fiendene dukker opp i de
fleste former og fasonger. Alt
fra m ennesker på din egen
størrelse, til monstre tre gan
ger så store som deg. Vanske
l ighetsgraden er helt passe,
selv om det kan være litt irri
tere å gå seg vill stadig vekk.
Muligens er det min mangel
på retningsans, men område
ne er usedvanlig store og inn
viklede her. Likevel er det in
genting å utsette på spillbar
hete n . Den glimre nde atmo
sfæren gjør at det nok skal ta
mange timer før du blir lei det-

• I denne typen spill er det
alltid en
fordel å mestre kont
rolle ne skikkelig.
Finn en styring som
passer. og bruk
for all del mus sam
men med tastatur
Det er også kjekt å
kunne alle beve:
gelsene du har til
disposisjon. som
for eksempel rull og
salto. Å kunne
bevege seg hurtig side
lengs. slik at
du unngår skudd og
prosjektiler. er et
must!
• Pass godt
på amm unisjone n. Den
går fort tom. og bør
Ikke kastes bort
på -lette. nender. Rott
er kan du for
eksempel bare tråkke
På. Flygende
Hender kan du ta knek
ken på ved hjelp
av for eksempel en velp
lassert mete
orsverm.
• Hvls du
setter deg fast. kan
kartet
være et veldig godt
hjelp emid del. Det
er litt vanskelig å lese
kartet I star.
ten. men det er ofte
den beste mulig
heten til å nnne frem
. Det hender at
man må tilba ke til tidlig
ere brett for
å ful l føre Oppdraget.
Hva du da skal
gjør e. kan du Hnne
ut ved å trykke
-O" Kartet får du frem
med - V' .

PLUSS:
•

Tredlepersonsperspektlv som

•

God atmosfære.

fungerer bra.

MINUS:
•
For I lte nytt.
SYSTEMKRAV:
•
P200 MMX uten 3D-akselerator.
P l 66 med 3D-akselerator. 32 MB
RAM. 4x CD-ROM.
260 MB HD-plass.

For å gjøre TEKNO GAMES til et ENDA BEDRE blad,
ønsker vi å vite hva du som leser synes om oss.
leserundersøkelsen.

1=
2=
3=
4=

Alle som sender inn sine svar, deltar i trekningen om

O Computer spill & tricks

Derfor ber vi deg om å svare på spørsmålene i denne

flotte premier fra TEKNO GAM ES! Bildene på sidene
viser hva du kan vinne. I tillegg kan du være heldig å
få tilsendt fine effekter fra Ubi Soft.

hvert nummer
de fleste
av og til
aldri

O PC Gamer

O Komputer for alle Spill
O PC Player
O Vi Menn

Svarene vil vi gjerne ha inn før 1 . juni 1 999.

O Offisielt norsk PlayStation Magazine
9 . Hva synes du om CDene i TEKNO GAMES ?

Med vennlig hilsen

O Bra

Inge Matland - ansvarlig redaktør

O M indre bra
Fordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 . Hvordan fikk du tak i denne utgaven av TEKNO GAMES ?
O Jeg abonnerer
1 0. Synes du CDene våre er enkle å bruke?

O Jeg kjøpte det i kiosken/butikken
O Annet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O Ja
O Nei

2. Hvilke av de tidligere utgavene har du lest?

Fordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 1 /99
0 2199
3. Hva fikk deg til å kjøpe denne utgaven av TEKNO GAM ES ?
O Jeg har lest bladet tidligere og synes det er bra

1 1 . Hender det at du kjøper spill eller programmer som vi har hatt
demo av på våre CDer?

O Innholdet på CDene interesserte meg

O Ja

O Førstesiden gjorde meg nysgjerrig

O Nei

O Noen andre anbefalte TEKNO GAM ES

1 2. Er det noe du savner på CDene?

O Jeg har sett bladet annonsert i dagspressen
4. Hvilke artikler eller type artikler har du lest eller kommer til å
lese i denne utgaven?
O Innholdssidene

1 3. Er det noe du savner i TEKNO GAM ES?

O Lederen
O Testene

Skriv! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O Leserbrevene
O Nyhetssidene
O Tegneseriene
O Annonsene
O Sharewaresidene
O Reportasjene

5. Hvor lang tid bruker du på å lese et nummer av TEKNO GAMES ?
. . . . . . . . . . . . minutter
6. Hvor mange personer inklusive deg selv kommer til å lese ditt
eksemplar av TEKNO GAM ES ?

14. Hva slags PC har du
hjemme?

O Jeg har ikke PC
O Pentium Il
O Pentium Pro
O AM D
O Cyrix

. . . . . . . . . . . . personer

O Pentium med M MX

7 . Har testene/omtalene i TEKNO GAM ES betydning for dine valg
når du skal kjøpe maskin- eller programvare?

O 486 eller eldre

O Pentium
O Annet

O Ja
O Nei

--�----�
--

-

----

- - --------

1 5. Hvilket operativsystem benytter du?

20. Har du tilgang til Internet?

O Win 98

O Ja

O Win 95

O Nei

O Win 3.x

21 . Hvis ja, hvor bruker du Internet?

O Win NT
O OS/2

O På jobben

O Linux

� �::: �;��� ���� ��; ��
t

.

.

6
din PC?

.

til

o Skriver

�
�������;I;II

O Skanner

22. Hva bruker du Internett til?

O For å søke informasjon

O Høyttalere

O Lese nyheter

O Joystick/pad

O Annet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . .

O DVD

23. Hvor mange timer i uka er du koblet opp mot Internett?

O 3D-grafikkort
O Digitalkamera

. . . . . . . . . . . . timer

O Musikkutstyr/MIDI

1 7. Hva slags utstyr planlegger du kjøp av det nærmeste året?

Til slutt vil vi svært gjeme vite litt om deg:

!

O Skriver

I

O CD-brenner

O Mann/gutt

O Modem

O Kvinne/jente

I

I II

tI

O Annet

O For å handle

O Lydkort

�

O Hos venner

O Til underholdning

O Modem

I

O På skolen/universitetet

O Til spill

O CD-brenner

I

O Hjemme

l

24. Er du mann/gutt eller kvinne/jente

O Skanner

O Lydkort

25. Hvor gammel er du?

O Høyttalere

. . . . . . . . . år

I

O Joystick/pad

I

O Digitalkamera

O Arbeider heltid

O Musikkutstyr/MIDI

O Arbeider deltid

I

Ønsker du informasjon fra forhandler/leverandør på produkter du
planlegger å kjøpe det nærmeste året?
O Ja O Nei

I

0 8 MB

II

0 1 6 MB

I

1 9 . Hvor mye tror d u a t du kommer t i l å investere i datautstyr det
nærmeste året?

:1 1
:1

t

I

,

I

I

i

O DVD

26. Hva gjør du? (kryss av kun i en rute)

O 3D-grafikkort

27. Hvor stor e r samlet inntekten i d i n husholdning? (vi lover å
ikke si det til noen).
O under 1 00 000.-

0 24 M B

0 1 00 - 1 49 000.-

0 32 M B

0 1 50 - 1 99 000.-

0 48 M B

O 200 - 249 000.-

0 64 MB

O 250 - 299 000.-

O Over 64 M B

Spill
Annen programvare

O Studerer/går på skole
O Annet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 1 2 MB

PC-tilbehør (skrivere, 3D-kort

O Er arbeidssøkende
O Er pensjonist

1 8. Hvor mye internminne har du?

PC

O Har eget firma

0 300 - 399 000.-

01.)

ca.. . . . . . . . . . . . . . kroner
ca . . . . . . . . . . . . . . . kroner
ca . . . . . . . . . . . . . . . kroner
ca . . . . . . . . . . . . . . . kroner

O 400 - 499 000.O over 500 000.28. Hva er din største
hobby?

Her er en oversi kt over spi l ldemoene d u
finner i GAM ES-kata logen på C D 1 ,
•
•

CHRISTOFFER S. BJERKE

•

(14):

Det må bli Lany Laffer 1. Her er det

•

må svare på før man overhode

•

haugevis av kontrollspørsmål man

kommer i gang. Og inne i spillet må
man taste kommandoene_I

•
•
•

•
•
•

•

•

•

ERDAL KRUKOV (17):

Mortal Kombat 1. Det er kjempe
dårlig

s a m m e n l i g net

med

de

spillene som er kommet senere
serien.

i

•

•

TOCA 2 Tourlng Can
fra Codemasters.
Bilspill i 3D med bra
grafikk og realisme.
Tonle Trouble fi'a U bi
Soft. Hopp og spreLL I 3D
med morsom gl'afikk!
OMTALT I DKr!'E NR.
Tomb Raider 3 South
Paellie fra Eidos.
Nye eventyr med Lara Croft!
Turok 2: Seeds of Evll
fra Acclaim.
Oppfølgeren til den popu
lære 3D-shooteren.
Spennende spill med bra
grafikk. Må testes!
-

Australian Cricket Captain fra Empire I n teractive.
•
Det første Cricketmanager-spillet til PC!
Descent 3 fra I nterplay.
Oppdatert demo av den nye oppfølgeren .
Deer Hunter 2 fra WizardWorks.
•
E tterfølger til bestselgeren, Nå med 3D-grafikk.
3D Frog Man fra Webfoot Garnes.
PacMan-klone i 3D. D u er en frosk!
•
Grand Prix SOOccm fra Ascaron Software.
M otorsykkelspil l i 3D.
HaiflUe fra Sierra.
Den etterlengtede demoen er her endelig. Eventyr og action.
Lander fra Psygnosis.
Actionspi l l i 3D.
Klng's Quest VIII: Mask of Etemity fra Sierra.
Nyeste oppfølger i King's Quest-serien. Spillet er en
blanding av action, eventyr og rollespil l . Denne gangen i 3D!
Dette er en ny og større demo med tale og introsekvenser.
Mlke $tewarts' Pro Bodyboarding fra Pacific lnteractive.
Surf på bølgene i dette 3D-spillet.
Pro Pilot 99 fra Sierra.
Et meget realistisk ftyspill i 3D.
Quest For Glory V: Dragon Fire fra Sierra.
Action-, eventyr- og rollespill . Spill en helt i Sil maria!
Dette er en oppdatert demo.
Redline (fterspiller) fra Accolade.
Redline (enkeltspiller) fra Accolade.
3D-action i det 2 1 . århundre. Slåss mot gjengledere!
Rollcage fra Psygnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bi lspil l i 3D med c10ni nger som kjører opp-ned - og
.------,
gjennom det meste. Mye fart og uLi'Olig bra grafi kk!
CD-PROBLEMER?
OMTALT I DETTE N U MM ER!
MAIL : support@tzson.no .
Thief: The Dark Project fra Eidos.
En ny vri på 3D-shootere, og et utrolig bra spill!
D u er tyv, og må snike deg rundt . . .
Dette e r e n oppdatert demo.
-

SHAREWARE

TEKNO GAMES
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. CaptureEze...

O l o f s s o nl
vår s har e wa r e - e k s p e r t
p r e s e nt e r e r e n s aml ing ut s Øk t e p r o g ramme r
umme r av T EKNO GAME S .
Pr ogramme n e f i nn e r d u i S W -kat a l o g e n p å C D I .

I

AV BENGT-AKE OLOFSSON

Følgende samtale kall utspil
le scg hvor som IlC/st l .'er
den:
- AlI/I/I. for et Jleftlg pro
gram. et' det er nytt disk
fragmenteringssystem ?
- Nix. Forsøk igjen.
- El' dct et program SOlli
grafisk viser sllødybde og
nedbør i Nord-Norge?
- Nope. Prøv C/I gang til.
- Da må det væ/'e en Tetris-idO/le!
- Jepp! DET er det!

•••
Finnes det noe spill som har
medført flere kloner enn nett
opp Tetris? Det tror jeg ikke.
En av d i sse k l o n e n e heter
Capsule (capsuJe.zip), og også
der handler det om fallende
klosser. Men i Capsule har de
forskjellige farger, og du må
få minst fire likefargede felt
på rad - loddrett eller vann
rett - for at de skal forsvinne.
Ikke nok med det, her fin
nes også små virus som skal
vekk før banen er unnagjort.
En gul virusgubbe tar du bort
ved å legge tre gule klosser i
anslutning til den. En rød vi
rusgubbe fjernes ved å . . . jeg
tror du klarer å gjette det. En
beskjeden avgift på åtte dollar
gjør deg til stolt eier av dette
programmet. Den som beher-

TEKNO GAMES

sker finsk, kan til og med vel
ge en finsk installasjon. Hva
mer kan man begjære? Hyvaa.
Så har vi da også YourTris
(ytris.zip), en virkelig klassisk
Tetris-variant. Ingen spesialef
fekter, sprengende bomber el
ler skjulte feller, bare ren Tet
ris. l settings kan du stille inn
hvor stort felt du vil spille på
og hva slags grafikk du vil be
nytte. Dessverre fungerer ikke
highscore i shal'ewarevarian
ten, og det e r jo nesten det
viktigste av alt! For hvem tror
deg når du sier hvor mange
poeng du fikk? Spillet er skre
vet av Stefan Petterson, en
mann som også dukker opp se
nere på disse sidene.

BREAKOUT

Men min favoritt innen klas
siske dataspill er l i kevel Bre
akout, og alle avarter av den
ne hit'en. DX-Ball har vært mer
før, og her kommer dens opp
følger OX-BalI 2 (dxb2game.
exe). Bra navn, hva - bare å
slenge på et totall på slutten?
G rafikken er mye bedre i den
ne versjonen, det er faktisk en
fryd å se for en garvet 3Dfx
veteran som meg. Den gamle
DX-spi lleren kjenner seg fort
igjen, men blir sikkert l i kevel
imponert av alle lydeffektene
og den glimrende grafikken.
Samt a l l e morsomme powe
rups og powerdowns som er
skj ult i klossene. Thrubrick,
-

Firebal l , Extra Life, Kili Padd
l e , Expand Paddle . . . 1- Hallo,
herr sjefredaktør, hvor mye
plass kan jeg få til denne
oppramsingen?? Ikke mer.
Ilehei. )
Du kan boltre deg rundt i
24 lekre baner. 1 5 dollar for
e n registre ring. S i kre bre
akoutens fremtid med et bi
drag. tenk på barnebarna!

EASYCLEAN

Over til noe litt mer nyttig. Ea
syClean (EZCJean3. zip) er
hjelpeprogrammet for den som
vil holde orden på alle pro
grammene sine. og hvem vil vel
Ikke det? EasyClean er lett å
bruke, men man bør nok vite
hva man glør hvis man har
tenkt å gjøre endringer I Reg
edit.

CD1
PANEKILLER

�

PaneKlIler

About PaneKIer...

PaneKIer Propertiea

How to conflgWe this men.!
Register todayI
User's manual
\oI/ek:ome to PaneKIer

Spe!

W"1ldows Update
\oI/orcPad

Prc9am
FaY<der
DOClII'IeI'å

Setmga
FRI

H�
RWl ..
x

Log Off Bh Bagger...

REGN MED BRÅK
Sile DalT.. ..

14.153

14.11.1996

1.195

14.11.1996

1.442

1111.1996

1.448

14.11.1996

9.856 15.08.1995;

15.3'14 14.11.1996
15.3'14

14.11.1996

4IlS 14.11.1996
4IlS 14.11.1996 i"
r>

Når EasyClean starter, kan
du velge å kjøre en wlzard som
hjelper deg på veien. Den lar
deg velge mellom å Installere
eller å avinstallere program
mer, å finne duplikatftler, kas
te tempftler og ta bort fonter.
Hvis du velger Ikke å starte
w1zarden , kommer du direkte
til hovedprogrammet der det
Onnes en del hyggel ige saker
å leke med. Her kan du på en
meget enkel måte se hva som
står I systemfiler (autoexec.
bat, w1n . lnl og de andre du vet) .
Grensesnittet minner om Ut
forskeren. Den store win.inl
men deles opp på en smart
måte, slik at du slipper å scrol
le I evigheter for å komme frem
til den innsti l l i ngen du søker. I
tillegg finner du også alle nø
klene I registeret her. EZCle
an gjør drittjobben med å hol
de rent NESTEN til en fornøy
else.

EN BRA START
PaneldIler (panekiJ/.zip) fra

M a d Dog Software er I ngen
smertestillende droger, men et
a l ternativ til startknappen i
Windows. Du kan ha den hvi
lende i aktivitetsl Isten eller
ganske enkelt bytte ut snart
knappe n . Hva B i l l Gates synes
om dette, våger jeg Ikke tenke
på!
Det finnes mange i nnstil
l IngsmulIgheter til program
met. Du kan velge mellom fie
re u l i ke Ikoner, animerte eller
Ikke, om du vII at drag-and
drop skal fungere I menyen
osv. Fremfor a l t finnes det
masser av forskjellige , mor
somme valg for hvordan meny
en kan fremvises på skrivebor
det. Corners last, comet traIIs,
fade I n , m.m. For fei nschmec
keren.

Når hodet Ikke rekker til, kan
man ta Imot Intelligente for
lengere. En lommeregner er for
eksempel bra når tallene blir
for store. Joda, alle operativ
systemer med en viss selvak
telse slenger med en l iten kal
kulator, men hvorfor nøye seg
med noe som alle andre har?
ActiCalc (actic2 1 . zip) er
ganske annerledes. Mens du
regner, får du se alt du gjør på
et kalkyleark. Ganske praktisk
hvis man vII gå stegvis tilbake
i regneoperasjonen. Displayet
byr på 1 4 sifre, og alle de van
lige funksjonene finnes med.
For den betalende brukeren
finnes også m u ligheten til å
eksportere kalkylene direkte til

Excel .
Den neste regneren er be
tydelig enklere, og helt anner
ledes av utseende. Forhåpent
ligvis regner den I l ke rett som
ActiCalc. Mldget (midg32.zip)
ser mest ut som en CD-spiller
I bil, sett forfra. Men forsøk
Ikke å stappe dine Ace of Base
skiver Inn her. Mldget har nem
l ig musikksmak! Displayet kan
vise 1 8 sifre, og den rasler flott
- som et gammelt kassaappa
rat - når den regner. Det O n
nes massevis av matematiske
finesser. De fleste har jeg Ikke
en gang hørt om. Det Inngår
også en enhetskonverterer som
kan gjøre en god del. Lengde,
overfiate, temperatur, hastig
het, you name It. Mldget got It.
Dessverre kan den Ikke kon
vertere muslimer til jøder. Kan
skje I neste oppdatering?
Den tredje og siste heter
TrayCalc (traycalc.zip), og
gjemmer seg som navnet anty
der I aktIvitetsfeItet. Helt til du
har lyst til å bruke den. Tray
Calc er Ikke Ilke rik på fines
ser som M ldget. Den er egent
l ig så streit at den burde kun
ne følge med I en pakke corn
flakes. Men samtidig kan det
være praktisk å ha en kalkula
tor så lett tilgjenge l ig - nede
ved klokken - til enhver tid.

ECU
Foran sommerens ferie hadde
det kanskje vært kjekt med en
Ecu-konverterer? Euro99 (eu
ro99. exe) er et Ilte program,
helt uten finesser eller multI
mediaeffekter. I ngen heftige
spesialfunksjoner, den regner
bare ut vekslingskursen. Ingen
ting annet. Du kan velge mel
lom 1 7 ulike valutaer. 1 5 eu
ropeiske samt yen og ame
rikanske dollar.

FASTFOLDERS
Fastfolders (FFSetup.zip) er

TEKNO GAMES
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en såkalt «Explorer-addon " .
Med denne Installert, får du til
gang til alle enheter og alle
funksjoner i Kontro l l panelet
med et enkelt høyre klikk på
valgfri enhet. Høyreklikker du
på en snarvei på skrivebordet,
kan du følge søkeveien dit hvor
programmet l igge r . Praktisk
hvis man har glemt hvor på
harddisken et visst program er
installert.

AMAZING
MazeCreator (mazecrea.zip)
er løsningen for deg som øn
sker å føle deg på vil lspor.
Hvordan? Jo, den skaper laby
rinter på brøkdelen av et se
kund. Stil l Inn størrelse og an
tall blokker som labyrinten skal
Inneholde. Resten ordner Ma
zeCreator I nært samarbei d
m e d en C PU i din nærhet. Der
etter er det bare å skrive ut
labyrinten og hente en penn .
BILLIONAIRE
BilUonalre har jeg prøvd før.

Det vil sl, dette er en ny ver
sjon - 2 . 7 (biJ/ion.z/p). Dere
som gikk glipp av det sist, får
en sjanse til her. Alle Mono
pol-spillere burde ELSKE det
te! Det minner sterkt om nett
opp Monopol, men Billionaire
er betydelig mer avansert. Du
kan spil le mot PCen eller mot
en menneskelig motstander.
KjØp tomter og bygg bolighus,
hotell, Industribygg osv. Kjøp
og selg aksjer.
Hvis du registrerer deg, kan
du sende dine beste resultater
til BIllIonaires hjemmeside, og
du får se hvor bra forretnings
sans du har.

BIGPAGE

Dette er nok det mest fantas
tiske sharewa reprogrammet
leg noensinne har støtt på. Big
page (bigpage. exe) gjør at du
kan skrive ut A3-sider fra din
vanlige A4-skriver! Jeg spøker
bare . . .
Bigpage er I virkeligheten
en slags fjernkontroll til din In
ternet-browser. Du zapper mel
lom kanalene, akkurat sånn
som du gjør når det er rekla
me på tv. Det finnes massevis
av lenker, men for det meste
synes jeg at a l l e disse for
håndsprogrammerte lenkene i

diverse programmer ikke pas
ser for meg. Men da er det
bare å fjerne dem, og heller
legge inn sine egne favoritter.
Grafikken er i kke spesielt til
talende, men Bigpage er l i ke
vel verd et forsøk.

Av og til havner
« p rogra m m e n e »
ute n for det som
kan ka l l e s pro
grammer. For ek
sempel Coocoo
(coocoo.zip), som
er et scrlpt du kan
legge inn på d i n
hjemmeside. D e n
g i r deg e t eget
chatrom i ditt digitale hjem.
En ganske festlig måte å holde
kontakt med sine kompiser på.
Hvis de ikke er tilkoplet for
øyeblikket, kan du søke etter
dem og deretter surfe videre.
Når kompisen så dukker opp,
får du e n melding fra Coocoo
om at du kan begynne å chat
te. Les readme-filen nøye, det
er viktig at class-, htm- og au
filer havner på rett sted. Coo
coo er freeware.

IRe FOREVER

INTERTJU(

BIGPAGE

Nettet yrimler av nybegynnere
som mangler kjennskap til og
følelse for l nternets kultur og
historie. For eksempel tror de
fleste at chat er noe man gjør
i sin web-browser eller muli
gens I C Q og Powwow. Men
hvor tok I RC veien? Har det
dødd ut? Hvorfor ikke reise fa
nen for EKTE chat? Hvem or
ker å trykke reload i Explorer
for å lese alle fjollete innlegg i
dumme debatter?
m l RC (mirc55t. zip) e r
skrevet av Khaled Mardam
Bey, og programmet er en skik
kelig klassiker på nettet. Den
nyeste versjonen heter v5. 5 , og
er ganske lik de foregående ut
gavene. Enkelt å bruke. Fyll inn
navn, ernailadresse og nickna
me - deretter er det bare å
velge kanal. Det finnes en m i l
l iard kanaler å velge blant.
Joda, nøyaktig en m i lliard ka
naler, jeg har kontrollregnet.
Det eneste problemet for
en nybegynner er «hvordan får
jeg tak i en hyggelig person å
snakke med?». Hvis man ikke
vet hvilken kanal man skal vel
ge, gjør mylderet av tilbud bare
saken verre. Programmet er
meget konfigurerbart, og har

Her kommer enda et Internet
program. Hvis du er en skikke
lig selvplager, vil du sikkert vite
hvor mye du surfer for. I Inter
tax (intertax.exe) stiller du inn
ved hvilket klokkeslett teletak
,stene endres og hvor hØY kost
naden er for hver periode. Be
taler du for abonnementet, fyl
ler du ut dette også. Du kan
også legge inn takstene for hel
gedagene i programmet.
Programmet byr på en rek
ke nyttige funkSjoner, som for
eksempel krasjsikring, oversik
ter i tabell- el ler diagramform
og komplett f1erbruke rstøtte.
Hver oppkopling arkiveres I
loggen. Tid for innlogging, sam
menlagt tid og kostnad. Samt
hvem som ringte. Dette styres
riktignok av hvem som har log
get inn i Windows, du kan ikke
- som i Televakt - velge mel
lom identiteter når du er ute
på nettet. Loggboken kan la
gres som et Excel-ark. Meget
seriØst, altså. Du ser også I
programvinduet hvilken hastig
het du har: hvor mye du har
sendt og hvor mye du har las
tet ned. Samt om du for øye
blikket kjører på hØY eller lav
takst. Det går til og med an å

i e, . � � m fi)

stille inn programmet slik at
det bare går an å logge inn
når tellerskrittene er billige.
Lett å bruke. Du får 30 dagers
prøvetid med vår demo.

GET IT RIGHT THIS TIME!

Jeg laster ned massevis av pro
grammer fra nettet, så det er
ganske merkelig at jeg ikke be
nytter noe download-hjelpepro
gram. Det finnes en rekke forskjellige slike programmer, og
hvilket som er det beste er nok
en smaksak. Ingen kan Imid
l e rt i d p å s tå a t Get R lghl
(getrt333. exe) er dårligst! Det
hjelper deg å gjenoppta en av
b ru tt D L ( down load) neste
gang du kopler deg opp.
Blant andre finesser, kan
jeg nevne at GetRight leter et
ter raskere mirrorsiter før en
download starter. Det finnes
kanskje en slte I din nærhet,
mens du kanskje I utgangs
punktet hadde tenkt å laste ned
programmet fra Samoaøyenes
fOlkehøyskoles F1'P-site . . ! Selv
om du elsker din nettleveran
dør, behøver d u vel Ikke å
OVERØSE dem med penger?
Når du installerer program
met, får du opp en lang rad av
spørrevinduer, GetRight vil vite
en hel del før det er villig til å
fungere . Men deretter funge
rer den da også skikkelig bra!
G e t R i ght samarbeider godt
med både Explorer og Netsca
pe, den tar ganske enkelt over
nedlastingen så fort du tryk
ker på lenken til et program.
Den samarbeider også med ditt
virusprogra m , noe som kan
være svært nyttig I disse virtu
elt snufsete tider. En litt slit-

I

J
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også for NT ( kan hentes ned
fra http://www.lolo.com) . Nå
oppstår imid lertid et problem
- bvordan skal du etterpå hus
ke hvor du hentet ned Down
load Assistant? Et viktig spØrs
mål på l i nj e med: Hva kom
først, hønen e ller egget?

CUCULUS CANORUS

som kvinnestemme gir beskjed
når noe interessant er på gang,
og I statusvinduet kan du hele
tiden se hvordan nedlastingen
forløper, hvil ken hastighet du
oppnår og bvor lang tid som
gjenstår. D u får 30 dager på
deg til å teste vår demo. Det
koster 1 7, 50 dol lar å registre
re seg. Det finnes også en NT
versjon på GetRights hjemme
side på http://www.getrl8ht.
com.
DOWNLom ASSISTANT
Over til en slektning av Get
Rlgbt, nemlig Download As
sistant (dla. exe). Her har vi
et program som automatisk
holder kontroll og som katego
riserer de filene du laster ned
fra nettet. Faktisk meget an
vendelig, og det fungerer godt
med både Netscape og Explo
rer. Du har kanskje lastet ned
et program , og noen dager se
nere vII du vite hvor du hentet
det. Zlp-fiIen er kanskje kas
tet. og nå får du kanskje aldri
mer tak I filen. Snufs , for en
tragedie! Men opp med kjakan
nå, den gode ridderen I den
blanke rustningen rykker ut for
å redde deg. I dette fal l heter
ridderen Download Assistant,
og han løser dine problemer
med glans. Programmet finnes

WEBZIP
Ytterligere et svært bra pro
gram kommer her. WebZI P
(wbzip26 1 . exe) e r e n finurlig
løsni ng for den som vil hente
ned sine favorittsider hver dag,
eller for den som ganske en
kelt vil snyte det rike telesel
skapet for noen kroner. Web
ZIP tanker ganske enkelt ned
de sidene du vil ba, mens du
gjør andre ting - kanskje be
søker andre sider eller chatter
e l ler hva som helst. ( Hva du
gjør på Internet, har jo i kke
jeg noe med, så lenge du i kke
belaster noen X-rated site. Den
båndbredden vil jeg ha selv! )
WebZI P er enkelt å forstå
seg på, tross alle funkSjonene.
Du kan sti l l e inn bvor mange
nivåer av siten du vil laste ned,
og hvor ofte du vil hente ned
sidene. Det går også greit å
hente sider ned manuelt - med
et knappetrykk. Når surfingen
er over, kan du i ro og fred se
på sidene dine. Ta deg god tid ,

modemet er avslått o g n å får
bestemor endelig sjansen til å
r i nge og fo r s tyrre i gj e n !
Hmmm . . . det var kanskje be
dre at telefonlinjen var opp
tatt . . .
TERNINGEN E R KASTET
Mens Inte rtax holder øye med
kostnade n , GetRight og Down
load Assistant følger med på
d i n e downloads og WebZIP
laster ned sider, sitter du der

uten noe å gjøre selv. Kanskje
du burde prøvd deg på et Ilte
terningspill? Yatzy, for eksem
pel? D1ce Deluxe (dcedIx 1 O. 
z/p) er et Yatzy-splll med tøff
grafikk og lyd. Stefan Petter
son bar laget det, og også her
er b ighscore-funksjonen tatt
bort for sha rewarebrukerne.
Men en registrering koster bare
fem dollar, og hvem har ikke
råd til det? Ja, Ikke JEG alt
så . . . men dere andre . . .
o

SPØRSMAL OM
SHAREWARE?
•

Har du spørsmål om noen av shareware

programmene? Skriv ti l TEKN O GAM ES !
•

Har du ønsker om spesi e l le sharewarepro

grammer vi bør ta med i b l adet og på C D 1 ?
•

Har du laget d itt eget sharewareprogram

som du vil dele med oss a n d re? Fortell oss
om hva slags program du har laget!
SKRIV TIL:
TEKN O GAMES
S HAREVVAREREDAKSJO N EN
POSTB OKS 1 31 H OLMLIA
1 203 OSLO
TEKNO GAMES

GRATIS SOUNDFONTS
Dere som har Soundblaster
Live !- eller AWE-kort, og som
bruker kortet til å lage egen
musikk er si kkert interessert i
å høre at firmaet Melody Ma
chine nå gir bort noen topp
kvalitets soundfonts ( instru
ment-sett) gratis på hjemme
siden deres. Det er i kke noe
annen hake ved dette, enn at
de håper at du blir så i mpo
nert at du kjøper en masse fle
re SoundFonts av dem. Det du
kan få gratis er tre ganske bra
instrumenter: « Big Acoustic»
( akusti s k gitar, seks i nstru
menter), « Big Pads» (ti instru
menter) og « Big Synth » ( fire
instrumenter) . Disse kan las
tes ned gratis fra deres inter
netside på http://w.ww melody
machine.com . Hvis disse in
strumentene gir mersmak, kan
du også bestille flere online.
De koster da 1 0 USD (ca. 70
kroner) pr. stk.
TROMMER TIL REBIRTH
«Nesten alle» som har en PC og
som er interessert i techno/tran
ce/ambient-musikk har vært
borti programmet Rebirth, som
etterligner analoge synther og
trommemaskiner. Versjon 2 av
programmet etterligner b l . a .
Roland TR909 trommemaskin,
mens tidligere versjoner av Re
birth «bare» etterligner Roland
TR808.
Nå kan du få kjØpt ferdige
tromme-patterns « <mønster»)
til begge disse versjonene av
Rebirth. Firmaet Mig Music har
laget 5 1 2 patterns til hver av
trommemaskinene - altså 5 1 2
til TR808-versjonen og 5 1 2 til
TR909. De kan kjøpes direkte
fra websiden deres for 25 USD
(ca. 1 90 kroner) for ett sett,
eller 39 USD (ca. 290 kroner)
for begge settene. D u kan også
laste ned 32 patterns gratis.
Besøk dem på http ://www.
migmuslc.com .

,

;

FA PLATEKONTRAKT
VIA INTERNETI
En ny stor webside har åpnet,
spesielt for amatørmu s i kere
som ønsker å få platekontrakt
og bli big stars. Siden finner
du på http://www.getslgned.
com . Den inneholder haugevis
TEKNO GAMES

I denne spalten forteller

Bjørn Lynne

om aktuelle produkter

som dreier seg om data og musikk. Har du spørsmål om dette
tema, er du velkommen til å sende en e-m a i l til

teknoOtekno_no.

Skriv M U S I K K i SUBJECT-fel-

tet. Spørsmål av allmenn i nteresse vil så langt det
er mulig bli besvart i bladet.

MUSIKKONKURRANSEN
Jeg hørte nylig mesteparten av bidragene til musikkonkur
ransen i TEKNO i 1 998, men i og med at jeg i kke kjøpte
nummeret med resultatene, vet jeg ingenting om hvem som
vant! Jeg vet altså i k ke hvordan dere har dømt bidragene,
men selv synes j eg det var latterlig mye technomusikk i
forhold til litt mer «seriøse» greier levert av amatørmusike
re.
Jeg synes i midlertid at en del av bidragene som var bra ,
høres m istenkelig profesjonelle ut. Lar dere virkelig proffe
musikere delta i en konkurranse for amatører?? Jeg bare
lurer, siden proffene har tilgang til utstyr i mega-millionklas
sen, for ikke å snakke om ekspertise. Jeg vil delta selv neste
gang (spiller tangenter og gitar), men ble usikker da jeg
hørte en del «for bra» låter på CDen.
Vennlig hilsen
Håvard Leonardo Lund
Sørumsand

l) Du sier at du Ikke engal1g kjøpte bladet som CDel1
fulgte med - og da har du vel egentlig Ikke l1oel1 rett Ul
å klage. . ?
2) Grunnel1 Ul at det er el1 del techl1o-musikk på CDel1
er at mesteparten av bldragel1e som kom Inl1 var l1ett
opp techno. Da er det vel bare riktig at CDen gjenspei
ler dette ? Dessuten er techl10 populært.

3) Det er umulig for oss å gjøre l10e skille mellom

amatørmusikere og proffe musikere. VI kan Ikke ha en
regel som sier "hvis du har utstyr for mer enl1 1 0. 000
kroner, så får du Ikke delta». Et av kravene for at mal1
skulle få delta, var at mal' Ikke var medlem av TONO
eller Ilgnel1de m uslkerorgal1lsasjon er. Denne organisa
sjonen er de aller neste proffe musikere medlemmer av,
så dermed kal1 vi sl med ganske stor sikkerhet at det
bare var amatørmusikere som deltok. Det at noen ama
tørmusikere er bedre og/eller har dyrere utstyr el1n
al1dre amatørmusikere, kan Ikke vi få gjort noe med. VI
kunne hatt en konkurranse for bare GM-musikk (Gene
ral MIDI), men det hadde gjort at alle bidragene låt mer
eller mindre likt (og døl1n kjedelig) .
Bottom line: Det kom Inl1 ca. 400 låter. Hvis du Ikke
klarer å måle deg med de aller beste bidragel1e, så kan
du heller ikke regne med å vlnl1e konkurransen - men
det er vel gøy å stille opp uansett? Det l1ytter I h vert fall
Ikke å være sur fordi al1dre får til bedre lyd/musikk enn
deg selv.
Nyt heller den gode musikken!

av artikler om hvordan du best
kan presentere musikken din
overfor plateselskaper. De til
byr også tjenester hvor de pre
senterer deg for «de ri ktige
menneskene» osv. Kanskje hav
ner du på «gullplateveggen» på
H a r d Rock C a fe en vakker
dag . . ?
ELLER pA DEN
TRADISJONELLE MATEN
På getsigned.com handler alt
om de store plateselskapene.
Hvis du heller vil satse på noe
litt mer realistisk - kanskje å
få en CD utgitt av et mindre,
uavhengig plateselskap - skal
du ta turen over til U1timate
Band List på http ://www.
ubl.com . Her finner du ikke
bare en enorm l iste over band
fra hele verden, men også en
meget nyttig liste over små og
store plateselskaper. Komplett
med hva slags musikk de er
interessert i, og hvordan du
skal kontakte dem pr. post og
sende dem demoer. For deg
som vil satse seriøst på å få
musikken din utgitt, er dette
kanskje det beste stedet å star
te. Lykke til!
•••
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GAMES - DOS
•
Command & Conquer
fra Westwood Studios.
Strategispillet som har
betydd mest for hvordan
sanntids-strategi ser ut i
dag.
•
Warcraft 2 fra
Blizzard Entertainment.
Sanntidsstrategi i et
fantasim i ljø. E n av de
gamle traverne innen
denne typen spill, og
fortsatt utrolig bra!
GAMES

Spill SOlD aldri har "ært på
TEKNO GAMES' CD-ROM før!
•

•

Imperiallsm Il: Age of
bploration fra SS!.

Led Europa med diplomati
og erobringer.
RollerCoaster Tycoon

fra Hasbro I nteractive.
Sanntidsstrategi hvor d u
skal bygge o g drive d i n egen
fornøyelsepark! Morsomt!

•

•
•

•

Tom Clancy's ruthless.
com fra Redstorm Entertainment.

Strategispill som komb i nerer forretningsekspansjon
med skitne triks og kriminalitet.
Sim City 3000 fra Electronic Arts . Bygg djn egen by i den
seneste oppfølgeren ti l Sim City. OMTALT I D E'ITE NR.
Worms Armageddon fra Team 1 7 . Den nyeste Worms
etterfølgere n . Strategispill der du har et lag med ormer,
som skal brukes til å utslette motstanderens lag.

GAMES - WINDOWS
•
7"" Legion fra Microprose. Sanntidsstrategi.
•
Caesar III fra Sierra. Bysimulator satt til det gam l e
romerske imperiet.
•
CyberStorm 2: Corporate Wars fra Sierra.
•
Dark Colony fra GameTek. Science-fiction strategispil l .
•
Dark Relgn fra Activision .
•
Dominant Species fra Red Storm Entertainment.
•
Entrepreneur v 1 . 5 fra Stardock Systems.
Ta over verden ved hjelp av industri !
•
Age of Empires fra Microsoft.
•
Age of Empires: The Rise of Rome fra Microsoft.
•
Myth Il: Soulblighter fra Bungie.
3D-strategi sp i l l . Etterfølgeren til den store suksessen.
•
Command & Conquer: Red Alert fra Westwood Studios.
Etterfølgeren til C&C, og et av de beste sanntids
strategispillene!
•
Starcraft fra B lizzard Entertain ment.
Sanntidsstrategi med fire helt forskjellige sivilisasjoner.

•

•

•

•

•

Sid Meler's Alpha
Centauri fra Firaxis .
OMTALT I D E'fm NR. !
Sid Meler's Gettysburg

fra Electronic Arts.
Strategispill fra et av de
mest dramatiske slagene
gje nnom tidene.
SeUlers 3 fra Blue Byte.
Sanntidsstrategi hvor du
bygger opp din egen
sivilisasjon, og slåss mot
andre.
Total Annlhllatlon fra
Cavedog Entertainment.
Sanntidsstrategi med 3D
grafikk og et stort utvalg
enheter. Utl'olig bra!
Warzone 2 1 00 fra Eidos.
Sanntidsstrategi hvor du
landel' på Jorden i år 2 1 00,
og forbereder deg på å
erobre hele verden! Dette
er den nyeste demoen med
m ultiplayer-støtte.
Worms 2 fra Team 1 7.
Etterfølgeren til Worms.
Strategispill der du styrer
et lag med ormer, i den
edle hensikt å utslette
motstandel'ens lag.
TEKNO GAMES
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f arge r ik e e k s p l o s j o n e r og
f o r un d e r l ig e inn fa l l .
Hva j eg s nakk e r om?

I AV STEINAR HELGESEN

I

I

l

Av en eller annen grunn har
datamaskiner alltid vært knyt
tet opp mot det militære. Utvi
klet av militæret, fremstilt som
hjel pemiddel for militæret i fil
mer og bøker, og lekeplass for
mil itærelskere uten mul ighet
til å utfolde seg andre steder.
Spill som involverer besl utnin
ger, som innebærer kamper og
taktisk planlegging har til alle
tider vært dataunderholdni ng
ens brød og smør - kanskje på
grunn av nørdens altoverskyg
gende ønske om å kontrollere;
herske over verdener, folk og
fe . Si tte på trone n , beordre
slag, sende uskyldige i døden
og gifte seg med halve konge
riket - samt å få glass etter
glass med iskald cola servert
av myke slavinnehendel'.
KJELEDRESS
Sjangerens røtter strekker seg
fa ktisk flere tiår tilbake. Det
betynte i universitetsm iljøer og
ved andre computersterke in
stitusjoner, på l i k linje med
teksteventyret. Men det var
ikke før på åttitallet at men ig
mann begynte å i n te ressere
seg. Nå kom nemlig maskiner
som kunne gi opplevelsen et
estetisk ti lsnitt.
FI'em til 1 982, da spillet
Eastern Front 1 944 fra det i
dag velkjente (og lettere beTEKNO GAMES

ryktede) firmaet SSI du kket
o p p , hadde den strategiske
hverdag bestått av monokrom,
firkantet grafikk og tekst på
hulemann-nivå, kombinert med
omstendelige kontroller. Dette
var spill som bare kunne a p
pellere til ekstremister og fa
natikere uten interesse for an
net enn ta l l knusing. Eastern
Front 1 944 tok derimot i bruk
det ypperste innen hjemmetek
n i kk, i form av Atari 800-mas
kinen som blant annet hadde
farger og joystick. Sovjeterne
var røde, tyskerne hvite - du
beveget j oysticken og trykket
på en knapp. En strålende kon
trast til andre maskiners evi n
nel ige tastaturkommandoer og
ubestemmelige grafi kk. Allere
de i 1 982 hadde altså grafikk
og teknologisk overlege n het
mye å si.
Eastern Front er et e ksem
pel på en strategitype som
skulle bli stadig mer populær
utover tiåret. Operasj o n e l l e
krigsspill høres gøya lt ut, nes
ten like gøyalt som infrastruk
tur og kjeledress. Spill som
U S. A. A. F og War in Russia står
som m ilesteiner, til og med et
spill som Panzer General kan
til nød kalles operasjonelt. Det
te var rundebaserte underhold
n ingsprodukter som i kke var
engstelige for å gi spilleren en
utfordring.

JEG VIL VÆRE GUD
Senere i tiåret utvides strategi
sjangeren . Nye spill maskiner
med kraftige ressurser har tatt
over for C64 og Sinclair Spect
rum, og to firmaer skaper helt
nye undersjangere, som i lø
pet av kort tid kommer til å
oppnå store tilhengerskarer.
I 1 989 føder det britiske
Bullfrog under ledelse av Peter
Molyneux gudespillet med Po
pulous, og Maxis bygger byer
på innsiden av Amigaen din i
Sim City. Jeg kan ennå huske
annonsene som ble kjørt for
Populous. Små, kule menn beI veget seg rundt i et landskap

som strakk seg ut av monitoren
og ned på skrivebordet til en
lyshåret, happy kis som så ut
som om noen hadde gitt ham
skolefri for resten av livet. Po
pulous var grafisk overlegent alt
som fantes på markedet, og det
bød også på et revolusjoneren
de spillkonsept. Du var en gud
som måtte omvende så mange
mennesker som mulig til din re
ligion, for å vinne kontroll over
en av mange verdener. Du kjem
pet mot en annen gudedude. Du
hersket over vulkaner, riddere,
jordskjelv, flom og andre riktig
så overme ktige og titani ske
krefter. Disse skulle selvfølge-

CD2 STRATEGI SPESIAL
B I L LE J)IE :
[ 1 ] STARCRAFT: Nok en dag i indre magesekk. [2] POPULOUS

3: Det ferskeste, og peneste, Populous. [3] MYTH 2: Kjemp for
alt hva du har kjært. . . [4] SIM CITY: 3000-modellen er hel'. [5]
CIVILIZA TION: Sivilisert - og lite pent.
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Hg brukes til å lokke e l l e r
skremme miniatyrmenneskene
over på din side. Populous dan
net skole for e n hel rekke av
lignende s p i l l , og har også fått
to oppfølgere - Populous 3
kom ut for et par måneder si
den.

,

BYPLANLEGGEREN
Sim City tok en helt annen og
fredeligere rute, og plasserte
deg i byplan leggerens stol. Du
fikk et landområde å leke deg
med. H e r konstruerte du en by
som kunne inneholde nesten
alt som vi rkel ige byer har: In
dustri og næringsområder, bo
ligarealer, brannstasjoner, vei
er, kraftverk . . . Det morsomme
var at byen levde sitt eget liv,
påvirket av hva du gjorde med
den. Hvis du utførte en god
jobb, vokste den i inn bygger
tal l . Var du ikke fu llt så flink,
rømte de svarte menneskeprik
kene det urbane monumentet
ditt.
Under spillet lå en kom
pleks statistikkmotor hvor du
ku nne finne ut de mest spen
n e n d e ting o m byggve rket.
Hvor hØY va r kriminal i teten,
arbeidsledighete n , lu ttforurensingen? Byens mange aviser ga
deg en pekepinn om hvordan
ting stod til utenfor borgermes
terens kontorer, og tok du ikke
et hint var simborgerne snare
med å rope ut: Vi vil ha elek-

trisitet! Flere veier! Mer politi!
Sim City ble uhyre populært,
og har til dags dato solgt rundt
tre mil lioner eksemplarer. Det
ble også grunnpilaren i Maxis
videre produkSjon - e n tilsy
ne late nde endeløs rekke av
mer eller m i nd re vel lykkede
variasjoner over samme tema
(Sim Earth, Sim Ant, Sim Farm
og Sim Tower e r bare noen av
titlene) - samt to oppgrade
ringer av bysim ulatoren med
Sim City 2000 og det rykende
ferske Sim City 3000.

og Pizza Tycoon fra gud vet
hvem er alle eksempler på at
e l e menter fra u l i ke h j e r n e r
smeltet sammen t i l nye typer
spill.
I løpet av n i ttitallet utviklet
Bullfrog ekspertise rundt ut
viklingen av origi nale og spen
nende strategispi l l . I det ultra
voldelige Syndicate styrte du
et ondt multinasjonalt forret
n ingsimperium som skulle ta
over J orden ved hjelp av cybe
ragenter som var væpnet til
neuronene med kraftig ildkraft.
Det ambisiøse Powermonger
på Amiga bød på en ubeskri
velig ava nsert vektorve rden
hvor du kriget, rekrutterte sol
dater fra landsbyboere, slak
tet sauer, hugget trær og smid
de våpen. I det pastellfargede
Theme Hospital styrte du et
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privat sykehus og ansatte folk
til å tørke spy opp fra gulvet. I
de orientalskinspirerte spille
ne Magic Carpet 1 ( 1 994) og 2
lekte du trol lmannens lære
gutt, og fartet rundt på et ny
gende teppe fra Bohus for å
bekjempe andre slemme troll
menn. Det hele foregikk i e n
i m ponerende tred i mensjonal
verden som rokket ved alle tid
l igere foresti l l i nger om god
grafikk. I det djevelsk rØde
Dungeon Keeper spilte du rol
len som den lurende ondska
pen på bunnen av en uhygge
l ig dyp fangekjeller, som snille
og søte helter torsøkte å i nva
dere. D i n oppgave Val' å fostre
opp slemme monstre, sanke
gull og stort sett ha det gøy.
Helt siden starten har Bull
frog vært ledet av geniet Peter

SAMMENSMELTNING
Felles for begge disse stmte
gispillene e l' at de forløp i
sanntid, og at de inkorporerte
elementer som i kke hadde noe
med krigføring å gjøre. De var
snarere gjengivelser av et mil
jø, og en døråpner for strate
gispi l l som tok for seg andre
typer temaer enn akkurat k l'ig
føring. Spill som Settlel's fra
Blue Byte, Caesar fm Sierra
TEKNO GAMES
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brikker spratt opp og bonde
gårder måtte vike plass for mer
moderne landskapspryd. Spil
leren var heller ikke begren
set til utelukkende å sysle med
togtrafikk. men kunne også in
vestere penger i i ndustri eller
aksjer. l motsetning til Civfore
gikk Rai/road Tycoon i sann
tid. men også her var det his
toriske aspektet med oppfin
nelser og utvikling bærepunk
tet. Og tuut. det var gøy! Denne
tittelen ble senere fulgt opp med
to utgivelser i serien Transport
VERDENS BESTE SPILL
Tycoon. Disse la større vekt på
detaljstyring. og i år har den
I 1 99 1 utgir det velrenommerte selskapet M i croprose e t offisielle oppfølgeren - Rai/
stykke spillhistorie Civilization road Tycoon 2 - tri llet dam
pende ut av tunnelen.
er et epos om menneskehetens
utvikling fra stammesamfunnet
Civilization ble e n så stor
til romaldere n . Spil leren vel- suksess at Microprose og an
ger en av fjorten Sivilisasjoner dre fi rmaer fulgte opp med
å lede frem gjennom århundrer oppfølgere og kloner. M icro
med oppfinnelser. vitenskape- prose spilte selv opp Civ Net.
lige oppdagelser. krigføring og Civ 2 og Colonization. I 1 998
utforskning. Mannen bak spil- kom det kritikerroste Ages of
let. den store guru Sid Meier.
Empire fra Microsoft. Under ti
hadde vært med helt fra spill- den jobbet Sid Meier. som had
industriens tidligste dager. Han de forlatt sitt gam l e selskap.
stod bak titler som Pirates!, I med sitt hjertebarn Alpha Cen
F1 9 og Silent Service - alle
tauri som skulle føre historien
klassikere, noe også Civ skul- videre fra der Civilization slut
le på alle måter skulle bli. Civ tet.
er faktisk det spillet som top
per flest kåringer av tidenes I DU NE II
Men det virkelig store gjen
beste dataspill.
Microproses neste strate nombruddet for strategisjange
giske fu lltreffer ble transport ren kom i 1 992 da Westwood
kicket Rai/road Tycoon. Målet Studios. kjent for sine eventyr
med spillet var å bli søkkri k spi l l . fant på å kom binere alle
på togtransport, og mange av de ingrediensene som hver for
oss oppdaget for første gang seg gjorde de ulike spil ltypene
morsomme - sanntidsaction,
hvor mye underholdning som
heftig grafikk og lyd, e n god
egentlig ligger i en togtabel l .
RR var bygget p å e n dynamisk bakgrunnshistorie og stadig
motor - byer kunne vokse, fa- nye ting å oppdage.

Molyneux. som n å h a r solgt
skuta ti l Electronic Arts for e n
god s l u m p penger. Han h a r i
stedet startet sitt eget selskap.
Lionhead Studios, hvor han ar
beider med et svært omfatten
de spill ved navnet Black and
White. Bullfrogs ferskeste tit
tel , Populous 3. ble utviklet
uten hans ledelse, og selv om
det stort sett har fått en god
mottakelse blant publikum har
også enkelte kritisert det for
lite nyskapning.

, I
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B I L LE lIE :
[6] WARCRAFT 2: Orker og mennesker i fredelig samkvem ? Det
måtte jo bare gå galt. [7] S/MTOWER: En obskur ide. Bygg en
skyskraper. [81 DUNGEON KEEPER: Hva er det du løper for,
lille mann? Fra meg? HAHAHAHA ! [91 RED ALERT: Spillet som
skulle vinne tilbake Westwoods ære. men som ikke helt klarte
det.
• •

• •

• •

• • • • • • • • • •

Dune Il var basert på filmen
fra 1 984 som ble regissert av
kultregissøren David Lynch, og
som tok for seg maktkampen
mellom ulike familier på ørken
planeten Dune. Konseptet var
forholdsvis enkelt. Du komman
derte militære enheter ved å
klikke og dra med musen i et
todimensjonalt landskap sett
ovenfra. Du måtte samle inn rå
stoffer for å bygge disse enhe
tene, og etter hvert som du av
anserte gjennom oppdragene
ble flere bygninger, våpen og
enheter tilgjengelig. Grafikken
og lyden gjorde actionfølelsen
overveldende. Når man samti
dig måtte passe seg for store
sandormer. kunne resu ltatet
bare bli en kjempehit og enda
en klassiker.

• • • • • • • • • • • • • • • • •

I 1 995 fulgte Westwood opp
suksessen med Command &
Conquer - og en ny bølge had
de virkelig truffet strategikys
ten . Ingenting kom til å bli det
samme etter dette. C&C gjor
de alt som Dune li hadde gjort.
bare mye bedre. Datamaski
n e ns AI var kraftig forbedret.
Grafikken også - spillet kom
på CD-ROM og hadde de hef
tigste kuttscenene noensinne.
Musikken var rocka og rå, og
kontrollsystemet så polert at
man kunne mestre det med en
arm. Denne gangen foregikk
kampen en eller annen gang i
fremtiden - mel lom to organi
sasjoner, The Brotherhood of
NOD og G O l . som kjempet om
verdensherredømme. Fortsatt
lå ressurshåndtering til bunn

CD2 STRATEGI SPESIAL
for spillsystemet, men West
wood hadde også konstruert
oppdrag som var fullstendig
annerledes fra noe som hadde
forekommet tidligere . Stikkor
dene var action for den ten
kende mann. Alle kjøpte det.
Mye vil ha mer, og West
wood Studios må virkelig hol
de verdensrekord i tilleggspak
ker. Den ene oppdrags-CDen
etter den andre ble slu ppet.
Det ble til og med utviklet e n
spesialversjon for flerspill over
Internet, men denne var alt for
spinkel til å kunne tiltrekke seg
særlig mye oppmerksomhet.
EN UTFORDRING
I mellomtiden hadde konkur
renten B lizzard utfordret West
woods DUlle II med WarCraft,
som foregikk i fantasyland. Her
kjempet de gode menneskene
mot slemmer orker, og sverd
og katapulter var dagens vå
penarse na l . WarCraft ble også
en stor suksess, så Bl izzard
bestemte seg like godt for å
lage en toer som kunne møte
og mose Command & Conquer
ettertrykkelig. Wal'Cl'aft 2, som
kom ut i slutten av 1 995, had
de blant annet SVGA-grafikk.
Dette så mye heftigere ut enn
Westwoods kamuflasjefargede
produkt, og solgte raskt over
en million eksemplarer. Siden
har disse to firmaene vært ho
vedmotstanderne i nnen RTS
feltet ( Real Time Strategy) , selv
om det året etter var over 40
andre titler under produksjon.
I 1 996 kom så Westwoods
lenge etterspurte Red A lert,
hvor Sovjetunionen endelig fikk
møte vesten i RTS-format. Gra
fisk sett var det ikke så anner
ledes fra C&C, heller ikke når
det gjaldt bru kergrensesn itt.
Mange så kanskje på dette som
en ørliten skuffelse, og begynte
i stedet å vente på Command &

Conquer 2 (som e r lovet i løpet
av våren) . Blizzard fulgte opp
med StarCraft i 1 998, som helt
rettmessig ble hyllet som et
mesterverk. Tre radikalt ulike
utenomjordiske raser kjempet
om herredømme. Spillet har fått
ros for sin gode bakgrunnshis
torie, balanserte spillbarhet og
utmerkede AI. Det kan nesten
virke som om Westwood Studi
os i løpet av de siste årene har
mistet litt av grepet over spill
produksjonen. Bare se på den
mislykkede gjenopplivingen av
Dune Il Dune 2000. Det skal
bli spennende å se om de kla
rer å komme tilbake på sporet.
-

Høsten

1997 dukket

Tota/ Ann/hl/at/

on opp I butikkhyllene. Det var et
RTS-splll. men ulikt de neste andre
hadde det faktisk en del nytt
For det første klarte det

fl

fl

by på.

utnytte ter

renget til det ytterste; med høydefor

3D
På slutten av nittitallet snak
ker alle om 3D-grafikk og ak
seleratorkort, noe som tidlige
re var uinteressant innen stra
tegisjangeren, hvor man har
sverget til todimensjonal visu
ell gjengivelse. Helt til Mac
e lskerne Bungie Software be
gynte arbeidet med Myth
et
sanntidsspill i tre d imensjoner
plassert i RPG-Iand. De be
stemte seg for å konstruere vir
kelighetstro slagmarker med
rullende åser, elver, bondegår
der, bakketopper og dalsøkk
hvor vel konstruerte hærer kun
ne utkjempe slag. Omgivelsene
var fantasyinspirert - med dver
ger , zornbier, kjemper, skje
letter, gjenferd og menn med
sverd og pil og bue. Bakgrunns
historien snakket om onde kref
ter som . . . bla, bla, bla. Det
viktige var de strategiske mu
l ighetene som et tredimensjo
nalt landskap bød på. Dette slo
spesielt godt an som multiplay
erspill over nettet. Kanskje for
di det var dødelig vanskelig i
enspillermodus. Ved juletider
i tjor kom forresten Myth 2 med
bedre grafikk, enklere bruker
snitt og to heftige editorer.
-

skjeller og blokkeringer. 3D-landskap
hadde også vært sett I Red A/ert og
Dark Re/gn. men TA var den eneste
som var tilfredsstillende. Grunnen til
dette? Vektorer. Alt I spillets selfl-ver
den var bygget opp av disse matema
tikkens legoklosser. og det så bra uL.
Cavedog fulgte opp med ulike til
leggspakker. og til sommeren ventes
det siste tilskuddet til serien: Tota/
Ann/hi/aLion Kingdoms, hvor produ
sentene tar oss I1re tusen år tilbake,
til en tidsalder hvor fire magiske kref
ter (luft, vann. jord og Ild) behersket
verden. Hver magiske frakSjon har
sine disipler. De krangler selvfølgelig
med de andre magiske fraksjonene,
men faktisk også seg I mellom. Hver
side består av rundt 40 enheter. men
det vII være store ulikheter mellom
dem. Borte er den evinnelige seifl
smaken. erstattet av trollmenn. rid
dere. katapulter, seilskip, demoner og
andre kule ting fra fantasyverden. Ter
renget vII denne gangen se mye mer
ekLe ut. med full støtte for 3D-korL. VI
vii se resultatet i junI.

C&C: TIBERIAN SUN
Kane er tilbake. Nå bygger han sin
egen syke hær på Jordens ødelagte
overl1ate. Tlberiumproduksjonen har
lØpt lØpsk og forgiftet overnaten. Men
nesker muteres og Kane tar dem Ino i
varmen. mens de sukkersøte G D I har
valgt å bosette seg utenfor Jordens
atmosfære, hvor de overvåker hendel
sene via satellitt. Situasjonen er spent.
Det må vel bil krig. håper vI.
Westwood dumper nå sine gamle
gral1kkmotor og går 3D. Dette betyr
et roterbart landskap med høydefor
skjeller og dynamiske lyseffekter. De
har forkastet vektorer Ul fordel for
voxel-teknlkk, sist sett I Blade Run
ner. Dette åpner for en realistisk 1)'
slkkmodell - eksplOSjoner skaper
skrot som flakser. prosjektiler flyr
overbevisende og mannskapene dine
har alle Idealvekt. Dessverre sier vox
lene nei til 3D-kort. så vær forberedt
på heftige prosessor krav.
Nye til legg inkluderer blant annet
nattoppdrag hvor lys og mørke spiller
avgjørende roller. Det blir videre lagt
større vekt på forsvarsanlegg rundt
basen din, en ny type tlberlum. og det
blir gitt erfaringspoeng til troppene
dine (de blir Hlnkere jo l1ere oppdrag
de overlever). Det ser ut til at dette
blir øyeblikket da Westwood kan gjen

Upl'ising (3DO), Urban Ass
ault ( Microsoft) og Battlezone
(Activision) tok også i bruk 3D
grafikk, men de blandet inn ele
menter fra førstepersonsskyte
re i strategideigen. Med vari
erende resultat. Battlezone er
et av de mest perfekt balan
serte, lettkontrollerte og strå
lende spill noensinne laget,
mens Urban Assault tipper litt
for mye over til actionsiden av
skalaen . Activision jobber nå
med e n oppfølger ti l Battlezo
ne, og flere andre selskaper
har også kastet seg på 3D-bøl
gen. Blant annet jobber gutta
bak Half-Life på spillet Home
world
et spill som ser helt
fantastisk ut. Handlingen fore
går i verdensrommet, hvor du
kommanderer og styrer d i n
egen flåte a v heftige kampskip.
I løpet av de siste fire åre
ne har strategispillene tilsyne
latende truet med å ta over så
å si all spillutvi kling, sammen
med førstepersonsskyterne. Nå
ser det ut til at veien fremover
går i en annen retning. Ele
menter fra de ulike spilltypene
blander seg med hverandre, og
dukker opp i helt andre sjan
gere enn de opprinnelig tilhør
te. Rol lespi llet Baldurs Gates
kampsystem er på mange må
ter konstruert som et RTS, for
e ksempe l .
J e g tror v i fremover kan se
en oppblomstring innenfor rol
le- og eventyrspill, og at hybri
der fra ulike kategorier kom
mer til å dukke opp oftere og
oftere. Så pass dere for mis
fostrene der ute!
-

vinne all tapt prestisje. eller m iste
den for godt. Spennende.
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RIS OG ROS
H eeeeey, TEKNO GAMES! ! !
Kommer med litt ris og ros til
dere!
1 . M i kael Sundmark, det er
litt harry å si «fiendens Kl».
Jeg tror ordet du lete r etter e r
AI. . .
2 . Konku rranser e r mor
somt selv om det i kke e r kjem
pepremier, så fortsett med fle
re sånne!
3. Kjempebra at dere har
skiftet ut alt det tunge stoffet
om alskens unyttige program
mer og annet krimskrams med
lettlest spillstoff.
4. J eg tror jeg snakker for
en goood del folk når j eg sier
at: M U S I KKONKURRANSENE
DERES RULER! ! ' Så please, ar
ranger en musikkonkurranse i
1 999 også.
5 . Det er alt for mye med
1 2 sider bare om spil lene og
sharewaren som er på CDene.
Det holder med 4-5 sider om
dette. (OK, det var jo en egen
artikkel om shoot-em-up-spil
lenes historie inkludert i disse
sidene sist, og den artikkelen
var super (men litt For lang) .
Dere er - og var - Norges
beste datablad. Fortsett sånn'
John F. Kristiansen

I. Mikael S'lIIdmark er
sveIlsk. Ikke mobb.
2. OK, vi tror ri skal sel, 
te I g;IIIg med ell stor kOll
kurrallse der pl'emielle er
Ullg vi I l'edaksJollell IJaI' la
get selv ved I'jelp av kOlIgleI'
og doml/(,I' og gamle CDel'.
Kall bli sprekt.
3. «AIskeIIs ullyttige PI'O
gl'ilmmer» ?! lIal' det lIoelI
gallg stått ett elleste ,,,,yt
Ug ord I dette bladet? Ikke
PI'ØV deg!
4. TJal1.. . ri rår s e. . .
5. DeUe er pirk. CD-si
delle i bladet er perfekte.
JEPP
Hei! TEKNO GAMES er det bes
te databladet jeg har lest! Man
ge kuuule demo-spill på CD
ene deres!
Hilsen Fredrik

TEKNO GAMES

GTA e r et s å «barnsl ig» spill
(da tenker jeg på fargene det
benytter, i kke spil lfølelsen) at
i kke en gang min lillesøster
begynte å stjele biler etter at
hun hadde spilt det. Og Thief
foregår i år 1 600 eller noe
sånt. Så hvorfor er disse spil
lene umoralske?
PS! Besøk min side: http://
www . come.to/per.oivin!.

Takk For et godt datablad!
Hilsen Ztanlee

GRAND THEn AUTO
Dere som digger Grand Theft
Auto bør ta en kikk på http://
www . Grandtheltauto.com .

Ved en helt ubegripelig feil har TEKNO GAMES kommet i skade
for å antyde at denne damen er en sexbombe.
Dette VaJ' el brev ettcl' , å
I r
smak.
LARA CRon
E h h . H ost. Kremtsann ! HVA
MENER DERE M ED Å KALLE
LARA C ROFT SPI LLVE RDEN
ENS D I G ITALE SEXBOM BE??
J eg er 1 1 år, og leser dette
bladet! Jeg tror dere har enda
yngre lesere også!
FYFYFYFYFYFYFYFYFYFY
FYFY!
Morten Juel/

V I beklagel', det val' ell trykk
feil. Vi Iladde llettopp sett
ell SIIuI'I'e Spl'ett-flIm på 1V

og val' ikke lIelt oss selv da
v i skrev dette. Det el' abso
lut t INGENTING sexy ved
Lara Cl'oft.
"UMORALSKE)) SPILL
Kjære Norges beste datablad
(altså TEKNO GAMES) !
J eg så at det var noen i
forrige n u m m e r som syntes
GTA og Thief var « umoralske»
spill. J eg synes at i hvert fall
disse spillene i kke har noe å
gjøre med vold eller umora l .

Hvis du l i ke r å bruke juk
sekoder, eller er på utkikk et
ter addons eller patches, kan
du stikke innom http://www.
a m bos.co . atlcheats 2 . h tml .

H e r e r mange bra linker!

Hilsen Romy, Sandefjord

MUSIKK
TEKNO GAMES er helt topp.
Men jeg synes det mangler en
ting! Dere hadde mye MOD- og
MP3-filer før, men i det siste
har det vært svært lite av det
te. Kommer det mer musikk
fremover?
Hilsen Tomas

Joda. vi sysler med p/allcr
0111 ell eksl.ra FRE/i'yolll'lllllld
WARE-CD, så fØlg Illed!
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En helt ny editor til Grand Theft A uto finnes på nettet.

NEOPLANET (IGJEN)
Det er dumt å påstå at Neo
planet er mye bedre enn Net
scape og l E , for Neoplanet så
å si helt likt lE - bare med et
annet utseende. En versjon av
Neoplanet bygget på Netsca
pes motor kommer hvert øye
blikk. Men inntil da burde alle
være obs på at Neoplanet kun
er l E . For øvrig er lE en elen
dig nettleser.
Med vennlig hilsen
8aj

MASKINVARE
Jeg synes at det er svært bra
at TEKNO er blitt et blad for
oss spillfantaster. Det er bare
en ting jeg savner. E n maskin
varedel. Her kunne TEKNO GA
MES skrevet om de nyeste pro
sessorene og 3D-kortene. Dere
kunne også ha kommet med
tips om hva PC-spillfantastene
som leser bladet bør kjøpe/
oppgradere til. Dette ville vært
nyttig for mange. I tillegg kun
ne dere skrive om for eksem
pel Diamonds M P3-spiller Rio
osv.
Øystein Vik
oystein. vik@eunet.no

THEMES
Dere har et veldig bra blad,
men kan dere ikke legge tle
re themes på CDene?
The Chily

TJlCmes oss her og the
mes oss der. OK, vi sen
der ønsket videre til CD
nørdellC l redaksjonen!

deres for omtrent et år siden,
og har vel en 8-9 nummer. Kan
skje ikke mye, men jeg er vel
dig fornøyd med disse blade
ne. Jeg er en tracker, og det
var derfor jeg i utgangspunk
tet begynte å kjøpe TEKNO.
Men nå kjøper jeg i kke bladet
lenge r for musikkens skyld ,
m e n for gleden av å lese om
litt av hvert. Siden jeg ikke har
I nternet, er dette bladet min
oppdatering. I det siste er jeg
blitt stadig mer i nteressert i
spilldemoene på CDene deres.
Men så til noe veldig alvor
l ig: Etter min mening er det
tlere av deltakerne i musikkon
kurransene deres som har j uk
set, rett og slett ved å plagiere
andres låter. At det går an!
Sånne deltakere er evneveike
duster, etter min mening.
Ellers var MUSIC MANIA
CDen deres ifjor totalt suve
ren ! Har fått spesielt en låt på
hjernen , og det er deltaker nr.
42s November Pain. Den er
ikke akkurat det beste jeg har
hørt, men når lillesøsteren til
han som har laget sangen syn
ger «somebody give me my me
dication, Nove mber Pain . . .
rører det seg langt nede på
bunnen av trackersjelen m i n .
Gleder meg til neste num
mer, og neste musikkonkurran
se!
»,

Tracker-hilsen fra 8898
A . K.A. Whisper, Sniper, The
Werewolf, The WolflUlven,
Rave Psycho...

BREVVE N N ER I ALLE ALDRE
Gutt, 1 8 år søker brevvenner i alle aldre. Interesse for
PC (selvfølgelig), PlayStation, Internet og mange andre
gøya le ting. Send mai l til ni lmav@on l ine.no.
PROGRAMMERING
Jeg ønsker å komme i kontakt med andre som driver
med programmering, enten Visual B asic, Java el ler
l ignende. Kan en del, men har også ting å lære. Du bør
være mel lom 13 og 16 å r. Fint om du kan en god del!
H i lsen Daniel. E-mail: datageni@hotmai l.com.
PROGRAMMERING
Ønsker å komme i kontakt med personer fra 1 3-16 som
programmerer i det forholdsvis nye og ukjente språket
VDS (Visual D i a logScript). Jeg er 14 år og har holdt på i
ca. et halvt år. M a i l: anoeien@online.no.
SPILLFANS
Spil leglad 1 8-åring leter etter andre dataspi l lfans som
jeg kan bytte eller prate om spi l l med. Mail meg !
Kjeti IHauger@hotmai l.com eller på i rc som XoPhA.

MUSIKK & SPILL
Hallo, hallo og igjen hallo. En
delig har jeg skrevet til TEK
NO GAM ES, som er det tøffes
te bladet jeg har lest! Og det
er ikke smisk! Jeg har faktisk
bedre ting å gjøre enn å slikke
fol k jeg ikke kjenner opp etter
ryggen , selv om de lager det
raffeste bladet jeg har kjØpt i
hele mitt liv. Det inneholder
faktisk tre fantastiske ting på
en gang (noe som visstnok er
umul ig, i følge reklame n ) : Re
portasjer om spill, programmer
og musikk! Og hvis man skal
følge Kinder-egget helt slavisk,
har vi isteden for de to gule
halvdelene som inneholder le
ketøyet, fått TO CDer å kose
oss med ( pluss en ny, mer bru
kervennlig meny, thank u very
much ) !
Jeg begynte å kjøpe bladet
TEKNO GAMES

Con.epl Conflclenee serveren som vokser med oppgavene.
Godt egnet for organisasjoner' m�d opp til 1 00 a nsatte.
Driftssikkerhet og stabil itet er viktig ved valg av server.
Consept Confidence tilfredsstil ler de strengeste krav ti l strøm
forsyning, stabil itet og datasi kkerhet. Basert på Intel Penti u m "
teknolog i , og konstruert slik at den kan utvides parallelt med
-

organ isasjonens vekst.

Consepl Forlu..e

-

lynrask og kraftig

arbeidsstasjon for krevende oppgaver.
Baser på Intel Pentium " teknologi representerer
Consept Fortune den nye generasjon maskiner or kontor
bruk. Her er det kref!er nok, og maskinen Kan utstyres
med det du måtte ønske av fun ksjoner: nettVerk, SCSI,
CD-brenner, DVD, backup, ISDN, etc . Stiller d u strenge
krav ti l ytelse er Consept Fortune et perfekt valg,.

Consepl Asl

ypperlig h jemmemaski n med masse
m uskler. Dette et maskinen for internett, e-mail, spill og h jemme
k ntor, med gode utvidelsesmulig heter for fremtiden !
Astra kan også leveres ferd ig konfigu rert med 1 års internett
abonnemer:lt fra Tele2, som i n neholder 1 0 e-ma i l Qdresse og
l OMb h jemmeside, og valgfritt ISDN eller analogt modem .
Consept J\stra leveres med AMD K6/K6-2 wosessor.
-
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,. OG sA SKAL DEN HA MIN
PERSONLIGHET! SE NA!
•••

BRUKER DU
ELEMENTER
FRA MIN PERSON?

,. FRA DIN CHELONIAS BOBS
WENDYS... FRU TRELLlS ...
•••

DEN VAKNER TIL LIV!
DEN LEVER! DEN -

-- - --

---
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•••
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PS!

PS!

Ban nerne
vi rke r!

NO MAI L
Jeg er blItt avhengIg av emaI/.
Det er den beste måten å kom
munIsere med foll.< på, mye
bedre enn telefon, mye bedre
enn å møtes I virkeligheten.
MaI/er kan du nemlig svare på
når du gIdder. Og får du en maI/
du Ikke liker, kan du late som
om du aldrI har fått den.
Verre er det når du virkelig
Ikke får maI/er I det hele tatt.
Sånn harjeg hatt det de to siste
dagene. TelIa, hvor jeg har
maI/konto, skyldte på teknIske
problemer. Greit nok, men det
bør Ikke skje for ofte.
Men når Telenor har maI/
problemer, møtes man avmas
sevis av lydbåndreklame for
deres «fantastiske tilbud» når
man rInger supporttelefonen.
Det oppleves som en trøkk l
trynet når den tjenesten man
faktisk har betalt for overhode
Ikke funker.

I'mll

--�-._--- _ ...

Er du lei av alle bannerne som
spretter frem som paddehat
ter? Tror du at de er uten ef
fekt? D u tar feil. E n ny u n der
søkelse fra det amerikanske
markedsanalysefIrmaet Ipsos
ASI viser at bannerannonser
er l l ke effektive som TV-rekla
m e når det kommer til merke
varebygging, som i bunn og
grunn dreier seg om å huske
hva det blir reklamert for.
7000 brukere og 45 ban
nerannonser på Amer/ca OnIi
ne var med i forsøket, som vis
te at hele 40 prosent av sur
ferne som så en helt statisk
bannerannonse husket denne
- et tal l ikke u likt de 41 pro
sent som husket en 30 sekun
ders reklamespot på TV. Så
hvem sier at det ikke nytter?

PS!

PS!

I nternet
Explorer 5 . 0

I disse dager lanseres Micro
softs nyeste versjon av den po
pulære nettleseren Internet
Explorer.
Alt er Imidlertid Ikke bare
rosenrødt for Microsoft - be
kymringen over at versjonskå
te downloadere skal knekke
nedlastnings-nettstedet er de
finitivt til stede. Nylig opplyste
Wired at Microsoft vil snall
malle CDer til brukerne for å
avlaste nettet for den forven
tede kjempepågangen. CDene
kan bestilles fra nettstedet til
Internet Explorer, og sendes
deg for $6,95.
Den nye versjonen vil for
første gang være kompatibel
med absolutt alle versjoner av
Windows, i tillegg til OSene
Sun Solaris og HP-UX. Apple
tilhengerne m å derimot fore
lØpig nøye seg med sin versjon
4 . 5 for M a c , m e d særegne
funkSjoner kun forbeholdt Mac
brukere.
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ALFRED

Å gud.
hvor trøtt jeg er.

så prøv denne da.

Hva er det ?

Basic JAVA..

VIKTIG:
Alt du forelar deg på basis av vedlagte
CD-ROMer og på det du leser her I bladet
skjer på eget ansvar. TEKNO OAMES kan
dessverre ikke bistå med spIllassiSIanse
o.l. pr. telefon.
Problemer med COen?
Send en mali til support@Usofl.no.
Utgiver:
HJEMMET MORTENSEN AS
POltbokl 11001 Majorstua
0301 OSLO
Talefon:

2211811000
Trykk:
Naper Infonnaljonllnduatrl, Kregere
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TEKNO GAMES

Her kan du tegne abonnement på TEKNO GAM ES: http://www.tekno.no.
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Arets
Produkt
1 999

skriver og
skanner for alle for:mål

person l ig
!if"

"

o

Arets produkt i klassen for personlig verktøy!
Canon B]C-4400 egner seg til bruk både p å kontoret og

Som begrunnelse skriver Kapital Data bl.a.: « Praktisk,

hjemme, fordi den både kan skrive ut på mange typer

funksjonell og rimelig er stikkord for denne vinneren i

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

klassen for personlige verktøy. Med en skriver, som også

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

fungerer som en skanner, har Canon skapt et verktøy
som

de fleste større leveranser av hjemme-

dekker viktige behov for de

PC-er, og med de muligheter som

S K A P T AV C A N O N

fleste hjemmekontor. Med produktet

ligger i denne skriveren, ble den kåret

FOR Å G I DEG

B]C-4400 tror vi Canon blir en vinner

til "Årets produkt 1999" i klassen for

F L E R E M U LIG H ETER

når bedriftene skal velge skriver til

Personlig Verktøy av Kapital Data.

ansattes hjemme-PC avtaler.»

I m portør: Canon Norge as, PB 33 Holmlia, 1 20 1 OSLO. Tlf. : 22 62 92 00. Fa ks: 22 62 92 O l . E-post: http://www.canon .no

