Hej!
- Mitt namn är Sonic The Hedgehog och jag
är världens snabbaste igelkott, om du nu inte
redan visste det! Jag hade här tänkt att ge dig
en liten inblick i Segas fantastiska TV-spels
värld. På Segas avdelning för utveckling och
forskning jobbar cirka 600 människor med att
ta fram nya produkter och spel, allt för att du
och jag skall få möjlighet att spela det bästa
som finns bland TV-spelen. Som om inte det
ta skulle vara tillräckligt producerar också
framstående speltillverkare som t. ex. Elec
tronic Arts (du har väl testat deras sportspel?!)
också högklassiga spel till Segas maskiner.
Oavsett om du gillar plattformspel, sportspel
eller actionspel finns det något för alla! På föl
jande sidor finner du ett urval av de maskiner
och spel som finns. Observera att några av
spelen kanske inte finns i butikerna när du lä
ser detta.
Kolla gärna in sista sidan lite speciellt, där ser
du Segas senaste tillskott till TV-spelsutveck
lingen - 32X.
Ett tips - kolla ofta i din butik för senaste in
formation angående nya titlar!
Hälsningar

Sonic

Mega Drive II är TV-spelens flagg
skepp. Den är tillverkad för att ge dig
den bästa spelupplevelsen som går
att få. Tekniken med unika proces
sorer ger dig fantastisk grafik, suve
ränt ljud och ultrasnabbt spel.
I Mega Drive II kan du spela alla
Mega Drive spel. Totalt sedan Mega
Drive släpptes i Sverige har det
lanserats mer än 180 stycken spel
inom flera kategorier som passar alla
spelare och önskemål.
Det finns också en rad tillbehör till
Mega Drive. Allt från Arcade Power
Stick och Menacer till trådlösa Con
trol Pads och tillsatser som Mega CD
och 32X vilka uppgraderar Mega
Driven till nya oanade speIupplevel
ser.

Lion King

Sonic & Knuckles

Disney's senaste storfilm till Mega
Driven! Precis som i filmen gäller det
för Simba att från nyfödd lejonunge
utvecklas till Djurens Konung. I spe
let kan du kontrollera fyra olika ka
raktärer, Simba som ung, Simba som
vuxen, Timon samt Pumbaa. Det gäl
ler att lära sig nya saker efterhand för
att du skall kunna klara av Scar i slut
fighten.
•

Sonic i den tuffaste utmaningen hit
tills! Detta Sonic äventyr fortsätter
där Sonic 3 slutar. Och det är inte
nog med detta; koppla Sonic 2 till So
nic & Knuckles och du kan spela som
Knuckles i Sonic 2 spelet. Du kan
också koppla Sonic 3 till S & K och
då välja att spela som Sonic, Tails el
ler Knuckles. Väljer du den sist
nämnda kan du nå speciella nivåer
där du ej varit tidigare.
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Elitserien '95

Ecco Tides of
Time

Oavsett om du håller på Djurgården,
Malmö, Leksand eller något annat av
elitserieiagen har du här möjligheten
att lira med dina favoritlag och favo
ritspelare. Spela en hel säsong och
försök att kvalificera dig till slutspelet
eller utmana datan eller en kompis i
en match. All text på svenska.

Ecco, delfinen på nya fantastiska
äventyr i de stora haven. Bättre gra
fik, svårare, nya fantastiska effekter
och ännu större än det första Ecco
spelet gör att du bör kolla in detta
närmare. 25 nivåer och med fantas
tiska 3D effekter! Ett originellt spel
som fått mycket uppmärksamhet prova det och du förstår varför!
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Taz in Escape
from Mars
Marvin är en snubbe från Mars som
samlar djur och andra varelser till sitt
galaktiska zoo. Det enda han saknar
är något från jorden. När han tittar i
böcker över djur etc som finns fast
nar han för Tazmanian devil! Det
skulle han aldrig gjort för Taz vill inte
stanna frivilligt på Mars utan vill sna
rast ta sig hem till jorden igen!
•

FAMILJESPEL

•

SEGA

•

1. SPELARE
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FIFA '95
Det bästa fotbollsspelet som gjorts?!
Nu med mängder av nya finesser (så
många) att vi inte får plats att nämna
alla här. Men här är några; 8 ligor bl a finns de engelska, italienska och
spanska lagen med, snabbare spel,
snabbare pass, volleyskott etc etc.
•

SPORTSPEL

•

ELECTRONIC ARTS

•

1. 4 SPELARE
-
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Junglebook

Sonic 3

"Var nöjd med allt som livet
ger. . .. . . . . . . " och för Mowgli genom
djungeln till säkerheten i människo
byn! Se upp för den hypnotiserande
ormen Kaa och den hungriga tigern
Shere Khan i detta spännande och
härliga äventyr baserat på Disneys
filmklassiker.

Världens mest populära igelkott - So
nic - i sitt tredje äventyr!Här kan man
verkligen snacka om fullmatade
16M! Banorna är; större, fler, mer va
rierade, svårare och Sonic har nya
rörelser, är bättre animerad etc etc.
Du kan också spela två mot varandra
på delad bild och när du spelar en
sam kan en kompis hoppa in i spelet
och hjälpa dig genom att styra Tails.
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Dynamite Headdy

Micro Machines 2

Dynamite Headdy är en kille med hu
vudet på skaft och han har en förvå
nansvärd förmåga att använda sitt
huvud vid olika tillfällen! Om ett hu
vud inte passar vid ett speciellt tillfäl
le har han möjligheten att byta det
och istället sätta dit ett mer passan
de (14 olika finns)! En höjdare för al
la som vill använda huvudet!

Uppföljare till Micro Machines som
legat på topplistorna i England i över
ett år. När du kollar in 2:an förstår du
varför! Har allt som ett racingspel
skall ha. 54 olika banor. Har du bör
jat spela är det nästan omöjligt att
sluta!!

-FAMILJESPEL
-SEGA

-RACINGSPEL
-CODEMASTERS

- 1-4 SPELARE

- 1 SPELARE

Markos Magie
Football

Bubba N Stix
'

'

Marko är en liten kille som med hjälp
av sin magiska fotboll skall försöka ta
sig förbi alla de faror som dyker upp
på hans på väg till fotbollsplanen. 16
nivåer med totalt över 100 typer av fi
ender. Ett klurigt, roligt och annor
lunda spel med fantastisk animering
och grafik!

Vår tokige hjälte och hans kompis en intelligent alien-käpp! - har
kraschlandat på en konstig planet ef
ter att ha tillfångatagits av en rymd
farkost. För att kunna komma tillba
ka till jorden måste Bubba använda
sig av sin käpp på flera olika sätt när
han löser de pusseluppgifter som lig
ger framför honom. Ett mycket klurigt
och annorlunda spel.

-FAMILJESPEL

-FAMILJESPEL

-DOMARK

-CORE DESIGN

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

Sylvester &
Tweety

Sonic 2

Alla har säkert sett Sylvesters idoga
försök att fånga den lilla gula fågeln
Tweety. (Och alltid kommer Tweety
undan.) Nu finns chansen att se hur
det går till att fånga Tweety eftersom
du själv påverkar handlingen. Ett
mycket humoristiskt spel som verkli
gen återger den tecknade känslan på
bästa sätt.

En klassiker! Tails (räven) gör här sitt
första framträdande i TV-spelsvärl
den. Spela själv, spela tillsammans
med en kompis eller varför inte spe
la mot varandra med delad T V-bild.
Vem kommer först till mål?

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1-2 SPELARE

-FAMILJESPEL
-TIME WARNER

- 1 SPELARE

Lost Vikings

World of Illusion

Tre stackars vikingar har blivit kid
nappade och förda till ett rymdskepp.
Givetvis vill inte Erik, Olaf och Bale
og stanna på rymdskeppet frivilligt!
De är var och en specialist på sitt
område. Det gäller alltså att hela ti
den skicka fram "rätt" viking i front
linjen för att klara sig vidare genom
nivåerna (37 st). Ett klurigt, finurligt
och annorlunda spel.

Alla gillar Kalle Anka. Och alla gillar
Musse Pigg. Inte undra på att alla gil
lar World of Illusion eftersom båda
två finns med i spelet. Spelar ni två
samtidigt gäller det verkligen att hjäl
pas åt i detta magiska äventyr med
härlig Disney-grafik

- VIRGIN

- 1-2 SPELARE

- 1-2 SPELARE
-FAMILJESPEL

-FAMILJESPEL
-SEGA

Muhammad AIi
Boxing
"Att sväva som en fjäril och stinga
som ett bi, är enda sättet att besegra
mig!" Med en 360-graders roterande
ring, verkligt ben-krossande ljud,
stämningsskapande publikreaktioner
och knockoutslag är Muhammad Ali
det bästa boxningsspelet till Megan

Psycho Pinball
Ett flipperspel med 4 olika "bord" och
med bonusbanor (en del av dem
gömda). Fantastisk spelkänsla och
det gäller verkligen att hålla tungan
rätt i mun - framförallt när 3 kulor är
igång samtidigt! Har tagit 3 år att ut
veckla - det märks när man lirar!

-FAMILJESPEL
-SPORTSPEL

-CODEMASTERS

- VIRGIN

- 1-4 SPELARE

- 1-2 SPELARE

Skithcin

Virtua Racing

Detta är inget vanligt racinglir utan
här gäller det att bl a att hanka sig
fast i kofångarna på förbipasserande
bilar och knocka de andra rullskrid
skoåkarna som tävlar mot dig. Man
kan också spela två stycken samti
digt på s k split screen

Virtua Racing är Sega's största ar
kadspelssucce' någonsin och är det
första spelet som innehåller det nya
SVP (Sega Virtual Pr.ocessor) chipet.
Det ger Sega möjlighet att för hem
mabruk använda den teknologi man
har i arkadspelen. Fyra olika synfält
finns att välja bland plus att man kan
spela mot varandra på en split
screen.

-ACTIONSPEL
-ELECTRONIC ARTS

- 1-2 SPELARE

-RACINGSPEL
-SEGA

- 1-2 SPELARE

Body Count

Urban Strike

Ett riktigt shoot-em up spel special
gjort för att användas med Menacer
eller Segas Mus! Kräver blixtsnabba
reflexer, en stadig hand och ett vaket
öga (om du vill ha någon chans att se
slutet av spelet vill säga!) Utomjor
dingar har tagit kontroll över jorden
och det är upp till Jon Steadman (du)
att återta vår planet.

Desert Strike, Jungle Strike och
nu. . . . . . Urban Strike! Aret är 2006 och
UN Special Forces ger dig alla tänk
bara förutsättningar för att du skall
kunna skapa fred på vår planet. Nya
fordon, nya vapen och nya uppdrag
(bl a till fots i skyskrapor). Allt med
samma underbara spelkänsla och
spelvärde som i tidigare versioner.
Rekommenderas.

-ACTIONSPEL
-SEGA

- 1-2 SPELARE

Streets of Rage 3
Gör en insats för rättvisan! Axel har
blivit felaktigt arresterad och bara du
kan bevisa hans oskuld. Kämpa dig
igenom 8 stentuffa nivåer för att nå
det slutgiltiga målet - Axels frihet.
Nya karaktärer, nya kombinationer
och nya utmaningar! På 24M.

-ACTIONSPEL

-ACTIONSPEL
-ELECTRONIC ARTS

- 1 SPELARE

Super Street
fighter 2
Förbered dig för en ny utmaning! Un
der två år har de 12 mest begåvade
kämparna från hela världen fightats
mot varandra i World Warrior Tour
nament. Ända tills nu har de varit
obestridda mästare! 40 M - Det stör
sta Mega Drive spelet någonsin!

-SEGA

-ACTIONSPEL

- 1-2 SPELARE

-SEGAICAPCOM

- 1-2 SPELARE

IllA \i
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Combat Cars

Aladdin

Ett minibils racingspel med en un
derbar spelkänsla. 24 olika banor att
tävla på och givetvis med split screen
när man kör mot varandra. Värme
sökande raketer, minor och sliriga ol
jefläckar är några saker du får se upp
med resp kan använda dig av för att
hindra de andra tävlande bilarna.

Spelet baseras på den fantastiska fil
men från Disney med en grafik och
spelupplevelse som man inte trott
kunnat vara möjligt att göra. Skillna
den mellan spel och film är inte stor!
Det syns att Disneys egna tecknare
medverkat vid programmeringen.

-FAMILJESPEL

-RACINGSPEL

-SEGAlVIRGIN

-ACCOLADE

- 1 SPELARE

- 1-2 SPELARE

i?\SPORTS·

ELECTRDNIC ARTS

IMG Tennis
Det första tennisliret från sportspels
mästarna EA! 32 st "verkliga" spela
re, bl a Björn Borg och John McEn
roe. I övrigt innehåller spelet allt som
ett bra tennisspel skall göra. Turne
ringar, enstaka matcher, olika under
lag, träningsmöjligheter och etc.

-SPORTSPEL
-ELECTRONIC ARTS

- 1-4 SPELARE

BY HIGIt SCORE PIIODUClIONS
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ELECTRDNIC ARTS

NHL
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NHL '95
Nya finesser med 95:an är bl a, hel
ligasäsong (84 matcher) med möjlig
het att köpa och sälja spelare, skott
fint, dropp-pass etc etc. Spelarna är
snabbare och har ny animering, rin
ken är mindre, försvaren och mål
vakterna bättre. Kort sagt ett spel
mer likt NHL.

-SPORTSPEL
-ELECTRONIC ARTS

- 1-4 SPELARE

BY HtGIt SCORE PRODUCTIONS

NBA Live 95

PGA Tour Golf 3

Klarar du av att ta ditt favoritlag ge
nom en hel säsong (82 matcher) än
da till slutspel? Med nytt spelper
spektiv och med "större" spelare för
maximal action på plan. När du mö
ter datan "tänker" den. Ju bättre du
är - desto tuffare motstånd ger den
dig.

4 nya banor (totalt 8 stycken) att spe
la på. Mängder av spelaiternativ och
med 10 nya proffs att spela mot. In
nehåller också statistik över varje ba
na såsom genomsnittsresultat och
information om de tuffaste hålen.

-SPORTSPEL
-ELECTRONIC ARTS

-SPORTSPEL

- 1-4 SPELARE

-ELECTRONIC ARTS

EJI\
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- 1-4 SPELARE

SPORTS·

Rister

Någonstans ute i rymden finns det
en stjärnbild känd som Ault. En av
dessa stjärnor är en ung komet
kallad Rister. Rister är en av de
stjärnor som konstant söker efter
lyckan. Han har ett uppdrag Lyckojuvelen måste bli fylld med
ljus, när den är det blir Rister en
fullvuxen komet.

Rock N Roll
Racing
Bild
saknas

Här gäller det att vara med från start!
När startskottet går är det full gas och
smart användande av dina vapen
som gäller. Placera dig bra i racen
och du får pris pengar vilka kan an
vändas till att köpa vapen eller spee
da upp din kärra! 37 olika banor med
fullmatad häftig rockmusik!

-FAMILJESPEL

-RACINGSPEL

-SEGA

-INTERPLAY

- 1 SPELARE

- 1-2 SPELARE

Populous 2, Two
Tribes

Robocop VS
Terminator

I Populous II får du återigen chansen
att spela Gud (god eller ond). An
vänd 25 olika nya krafter (bl a pester,
jättevågor, blixtar, stormar etc etc) i
dina ansträngningar att skapa nya
världar och förstöra andra.

Inom kort kommer Robocops och
Terminators världar att gå samman i
en enda värld. Som Robocop mås
te du rädda mänskligheten genom att
förstöra Skynets superdator i den
möjliga framtiden som finns runt hör
net!

-STRATEGISPEL
- VIRGIN

-ACTIONSPEL

- 1 SPELARE

- VIRGIN

- 1 SPELARE

Dungeon &
Dragons

Jurassic Park

Spelet har underrubriken "Warriors of
the Eternai Sun" och är alltså ett
Dungeons och Dragons spel. Här till
skillnad från original versionen be
höver du inte tänka på tärningar, pap
per och etc. Ett riktigt klurigt och svårt
spel.

En orkan river fram genom dinosau
riereservatet Jurassic Park, stormen
stänger inne turisterna, samtidigt
som den släpper lös historiens mest
fruktansvärda djur! Spela som Dr.
Grant i dödlig kamp mot vilddjuren el
ler som en Raptor som går i strid mot
andra dinosaurier och slinker ur fäl
lorna gillrade av människan!

-ROLUÄ VENTYRSSPEL

-ACTIONSPEL

-SEGA

-SEGA

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

Wimbledon

Shining Force 2

Välj bland tolv manliga och kvinnliga
proffs i världsklass. Varje spelare har
olika styrkenivåer: serve, volley, fo
rehand, backhand, räckvidd etc. Välj
singel eller dubbel på gräs, hardcourt
eller grus.

En forntida ond makt har släppts lös
och sprider sig över landet Rune. Du
måste leda Shining Force i strid för
att återerövra de stulna juvelerna och
stänga ondskans dörr. Kungadömet
Granseals öde ligger i DINA händer!

-SPORTSPEL

-ROLUÄ VENTYRSPEL

-SEGA

-SEGA

- 1-4 SPELARE

- 1 SPELARE

Winter Olympics

Soleil

10 grenar; skidskytte, störtlopp, Su
per G, storslalom, slalom, back
hoppning, puckelpist, short track, ro
del och bob. 1-4 spelare (i puckelpist
och short track kan 2 spela mot va
randra samtidigt). Hem och träna så
att du vinner i medaljligan när du lirar
mot kompisarna!

Förbered dig för att upptäcka en ma
gisk värld med äventyr bland djuren!
Som Hero kan du prata med dem.
Använd sen kunskapen när du ger
dig iväg på en fantastisk resa för att
söka efter nyckeln till mysteriet!

-SPORTSPEL
-US GOLD

- 1-4 SPELARE

-ROLUÄ VENTYRSPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Castlevania

Sonic Spinball

En rysande och blodisande mardröm
över 6 nivåer i vilken du måste stop
pa vampyrkvinnan Grevinnan Bartley
från att återuppväcka ondskans här
skare - Greve Dracula!

Denna gången har Dr. Robotnik
byggt en fästning i en vulkan där han
skapat en robotfabrik. Försvarssys
temet är byggt som ett flipperspel. Nu
är det Sonic som måste inta fäst
ningen och kämpa sig hela vägen
upp till slutfighten mot Dr. Robotnik.

-ACTIONSPEL
-KONAMI

- 1 SPELARE

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1-4 SPELARE

Asterix

Boogerman

Asterix och Obelix, våra galliska vän
ner på roliga uppdrag. Alla som läst
och skrattat åt deras upptåg i kam
pen mot romarna känner igen sig di
rekt. Miraculix, druiden, har blivit kid
nappad och det finns bara lite troll
dryck kvar. Givetvis är det Asterix
och Obelix som får i uppdrag att be
fria honom.

Boogerman har i uppdrag att rensa
upp i världen. Hans fiende är Booger
Meister och metoderna Boogerman
använder i sin kamp är kanske inte
alltid så väldigt rumsrena (milt ut
tryckt! ). 24M och 20 nivåer ligger
framför dig.

-FAMILJESPEL
-SEGA

-FAMILJESPEL
-INTERPLAY

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

Bubsy 2
Bubsy - den galna katten - i ett nytt
härligt äventyr. 30 nivåer som du kan
gå mellan hur som helst, 4 olika svå
righetsgrader, 3 stycken gömda "mi
ni-spel" och MASSOR av roliga och
häftiga situationer gör att Bubsy " re
kommenderas varmt!

-FAMILJESPEL
-ACCOLADE

- 1-2 SPELARE

Trådlösa controi
pads
Trött på alla sladdar till kontrollerna
som bara är ivägen överallt? Om du
svarar ja på frågan har vi lösningen.
Med dessa trådlösa kontrollerna slip
per du alla sådana bekymmer. Har
en räckvidd kring 5 meter och inne
håller 2 stycken controi pads samt en
mottagare. Batterier ingår ej - 4
stycken LR03 (AAA) krävs.

-TILLBEHÖR
-SEGA

Madden '95
Madden-serien av amerikansk fotboll
tillhör de mest sålda sportspelen i
världen. Innehåller allt som man kan
vänta sig - datamotståndare ännu
svårare att besegra, ny 3D grafik, sä
songspel m m.

-SPORTSPEL
-ELECTRONIC ARTS

- 1-4 SPELARE

�
SPORTS

TeeVGolf
Nu är det möjligt tack vare TeeVGolf
att testa svingen i vardagsrummet.
TeeVGolf är alltså en golfsimulator.
En golfklubba (avkortad sådan) med
en "klump" i nedre änden. Ifrån
"klumpen" går det en röd stråle som
avläses av en tee-platta när slaget
görs. Slaget registreras sedan som
ett verkligt slag med olika längd,
hook, slice etc.

-GOLFSIMULATOR
-SPORTS SCIENCES

Med en Mega CD II kopplad till din
Mega Drive når du översta TV
spelsnivån och kommer så nära
verkligheten det går att komma.
Dubbel processorkapacitet. Dubbel
snabbhet. 500 gånger större kapaci
tet än vanliga Mega Drive kassetter.
Med Mega CD spel upplever du det
verkliga äventyret - spelen blir
bättre, snabbare och möjligheterna
nästan obegränsade. Grafiken blir
fantastisk och ljudet får riktig CD
kvalitet och i stereo.
På Mega CD II kan du också spela
dina musik-CD. Du kan dessutom
se nya musik-CD med grafik/bild
(CDG) via TV'n. Innehåller Mega
CD II och spelet Road Avenger.
På följande sidor presenterar vi ett
urval av de Mega CD-spel som finns
för tillfället. För information om de
senaste nya spelen kolla i din butik!
Mega Drive säljs separat.

FIFA
�.9P'q�T!:r
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FIFA
IN TERNATlONAL
SOCCER

CHAMPIONSHIP

Följande punkter har EA plockat fram
som gör FIFA CD till något extra;
"Snabbare spel, tuffare datamotstån
dare, 16 nya lag, fler spelmöjligheter
bl a ny tournament version endast på
CD, 150 st full-motion video sekven
ser, EA Sports Stadium ljud med Dol
by Surround, CD kvalitet på musiken
med mera.
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-SPORTSPEL
-ELECTRONIC ARTS

al= Ii>

, 1.

..__._..... ,...".....�� ......

NHL '94
Innehåller mer än 200 film sekvenser
och riktig orgelmusik + givetvis alla
andra finesser, spelkänsla etc som
bidragit till att EA's hockeyspel är
bland de mest populära T V-spelen
alla kategorier. Testa så förstår du
varför!

-SPORTSPEL
-ELECTRONIC ARTS

- 1-4 SPELARE

- 1-4 SPELARE

.1

Tomcat Alley

Sonic

Alla som har sett Top Gun drömmer
säkert någon gång om att få inta pi
lotplatsen och dra iväg i överljudsfart!
Med Mega CD'ns hjälp och Tomcat
Alley kan du få uppleva den känslan.
Effekterna i spelet (som är gjort med
verkliga flygbilder) har gjorts av sam
ma kille som gjorde effekterna till bl a
Ghostbusters och Star Trek!

Sonic på CD är det största äventyret
hittills och använder de teknologiska
fördelar CD'n kan erbjuda. T vå nya
karaktärer som finns med är; Amy en
rosa (!) igelkott som har ett gott öga
(eller hjärta) till Sonic och Metal So
nic vilken är en robot-igelkott skapad
av den ondskefulle Dr. Robotnik.

-ACTIONSPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Ecco The Dolphin

Final Fight

Du är Ecco, en ung och stark delfin.
Din familj har svepts bort från havet
av en mystisk storm. Sökandet efter
din familj kommer att ta dig ner till en
oändlig fantasivärld under havet, fylld
av skatter, skönhet och äventyr. Upp
täck över 30 jättelika nivåer med
många gåtor att lösa och bekämpa
havens invånare. Ljud, grafik och
animering går ej att beskriva utan
måste ses!

Final Fight är bland det närmaste
man hittills har kommit när det gäller
att göra ett arkadspel för hemma
bruk. Välj mellan tre olika karaktärer
alla med sina specialattacker. Det
gäller att plocka till sig de vapen och
hjälpmedel som finns utmed vägen
om man skall klara sig hela vägen
genom de 8 nivåerna.

-FAMILJESPEL

-SEGA

-SEGA

- 1-2 SPELARE

-ACTIONSPEL

- 1 SPELARE

Battlecorps

Terminator

Battlecorps är ett taktiskt shoot em
up spel med mycket action. Engelska
tidningen Sega Pro skrev följande
när de testade spelet; "Hela spelet
luktar kvalitet. Otvivelaktigt det bäs
ta Mega CD-spelet som finns för till
fället. Helt enkelt enastående".

Kyle Reese, en ensam krigare från
framtiden återvänder till nutiden för
att skydda en kvinna som har nyck
eln till människans framtid. Tillsam
mans måste de kämpa mot.... Termi
nator! Innehåller filmsekvenser och
speciella nivåer gjorda enbart för CD
versionen.

-ACTIONSPEL
-CORE DESIGN

-ACTIONSPEL

- 1 SPELARE

- VIRGIN

Powermonger

Jurassic Park

I ett land utan regler finns det endast
en lag; Powermongers. Led dina ar
meer genom outforskade landskap.
Hur du erövrar dessa landskap är
upp till dig. Ett STORT spel med 195
världar som inte erövras i första ta
get.

CD versionen av filmsuccen är en
variant av strategi/äventyr/rollspel
och action. Programmerarna har lagt
ner ett enormt jobb och grafik, ljud
och spelide håller hög klass. Det är
bara att sätta sig tillrätta, dämpa be
lysningen, höja volymen och sen
kasta sig in i den läckra atmosfär
som Jurassic Park innehåller!

-STRATEGISPEL
-ELECTRONIC ARTS

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

-ACTIONISTRA TEGI
SPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Soulstar
Ett rymd shoot-em up spel innehål
lande enorm action. Här gäller det att
vara med från början annars slutar
det illa (och det kvickt). Kort sagt; gil
lar du action, shoot-em up, häftig mu
sik - gillar du Soulstar!

-ACTIONSPEL

Formula One
Beyond the Limit
Hoppa i förarsätet och uppleva den
häftiga fartkänslan som omger F 1.
Välj bland 13 topp-stall, lyssna på di
na mekanikers råd och ge dig ut på
de 16 olika banorna. Klarar du av att
gasa tillräckligt för att se målflaggan
först av alla?

-CORE DESIGN

- 1 SPELARE

-RACINGSPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Spiderman vs
Kingpin
Tecknade sekvenser i spelet gör att
det känns som en film mer än ett
spel. Kingpin har placerat ut bomber
i New York som kan utplåna hela sta
den. Han har t o m lyckats övertyga
polisen att Spiderman är mannen
bakom alltihop. Över 50 nivåer.

-ACTIONSPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Silpheed
Du är pilot på Silpheed och måste ta
dig igenom 11 stentuffa nivåer innan
du kan komma till jorden och återer
övra Greason System som hamnat i
fel händer. Du är utrustad med ka
noner och andra vapen samt ett för
svarssystem som dock inte gör dig
osårbar!

-ACTIONSPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Dune

Links

Dune är ett strategiskt äventyrsspel
som utspelar sig på en främmande
planet - Arrakis. Tre olika klaner käm
par för att få kontrollen över den livs
viktiga substansen Melange som
finns endast på Arrakis.

Links är kanske det mest kända golf
spelet som gjorts och det är mycket
roligt att se att CD versionen håller
samma höga klass. Alla tänkbara op
tions finns givetvis inlagt i denna
klassiker. Kan spelas med Segas
Mus och TeeVGolf.

-STRATEGISPEL
- VIRGIN

- 1 SPELARE

-SPORTSPEL
- VIRGIN

Master System'"
Master System II är marknadens
senast utgivna 8-bitars maskin. Den
lämpar sig särskilt tör lite yngre
spelare och utbudet av spel domi
neras av tamiljespel typ Disney-spel
och liknande. Ett mycket prisvärt
alternativ tör den som vill bekanta
sig med TV-spelens härliga värld!

Winter Olympics

Sonic Chaos

10 grenar; skidskytte, störtlopp, Su
per G, storslalom, slalom, back
hoppning, puckelpist, short track, ro
del och bob. 1-4 spelare (i puckelpist
och short track kan 2 spela mot va
randra samtidigt). Hem och träna så
att du vinner i medaljligan när du lirar
mot kompisarna!

Dr. Robotnik har stulit den röda
kaossmaragden och ingen utom
Sonic kan rädda den! Som Sonic
eller Tails (den tvåsvansade räven)
susar du genom landskap där det
gäller att handla och tänka snabbt så
att du kan samla ringar och undvika
Robotniks senaste uppfinningar!

•

SPORTSPEL

-FAMILJESPEL

-US GOLD

-SEGA

- 1-4 SPELARE

- 1 SPELARE

Sonic 2

Junglebook

Å k i en skenande transportvagn på
räls, pröva på drakflygning i en ra
sande storm och rutscha genom ett
ofattbart invecklat gytter av krökta
och böjda rör när du tillsammans
med Sonic ger dig ut på äventyr för
att rädda Tails och hans kompisar
undan Robotnik!

"-Var nöjd med allt som livet ger och
allting som du kring dig ser. . . . . . . . . "
Hjälp Mowgli genom djungeln till
tryggheten i männsikobyn. Kämpa
mot Kaa (ormen med de hemska
ögonen) och Shere Khan (den hung
riga tigern) i detta Disney-äventyr ba
serat på den populära filmen!

-FAMILJESPEL

-FAMILJESPEL

-SEGA

- VIRGIN

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

Aladdin

Mickey Mouse
Land of Illusion

Som Aladdin måste du utmana vak
terna på gatorna i Agrabah. Slingra
dig undan de luriga fällorna och fa
rorna i sultanens palats. Åk på den
magiska mattan genom enastående
landskap för att slutligen utmana den
onde Jafar på en duell med svärd
och magi!

-FAMILJESPEL

.

Följ med Musse till spöklika slottsru
iner, mörka grottor, en trollskog och
en leksaksaffär med leksaker som
blivit snurriga! Använd din list och
Musses magi till att slingra dig förbi
lömska fällor, upptäcka hemliga
gångar och återställa freden och
lyckan i Fantasilandet.

-SEGA

-FAMILJESPEL

- 1 SPELARE

-SEGA

- 1 SPELARE

Asterix and the
Great Rescue
Miraculix och Idefix har blivit kidnap
pade av romarna. Använd den ma
giska drycken för att hjälpa Asterix
och Obelix på sin färd till självaste
Rom där de måste befria sina kam
rater från Caesar's styrkor.

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Donald Duck in
Deep Duck
Trouble
Joakin von Anka åkte iväg till en
mystisk liten ö och hittade ett magiskt
halsband men tyvärr följde en för
bannelse med på köpet! Nu är Joa
kim dömd att till att flyta omkring i luf
ten för alltid, om inte du kanske kan
hjälpa till?!

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Olympic Gold

Ecco the Dolphin

Upplev själv känslan och spänning
en när du tävlar i 7 olika olympiska
grenar. BI a bågskytte, 100 meter
och slägga. För att vinna behöver du
styrka,skicklighet och snabbhet. Men
framförallt måste du träna hårt!

Ecco är en delfin som är bekant för
de flesta Sega-spelare. Det är din
uppgift att hjälpa honom att navigera
tillbaks till sitt delfinstim genom faro
fyllda tropiska korallrev och iskalla
polarisflak.

-SPORTSPEL

-FAMILJESPEL

-US GOLD

-SEGA

- 1-4 SPELARE

- 1 SPELARE

Game Gear är ett portabelt TV
spel med färgskärm, därmed
väljer du själv var du vill spela
någonstans. I bilen, på landet, i
trädgården, i sängen..... ja du
kan spela överallt eftersom
Game Gear drivs med batterier.
(AC Adaptor går att köpa sepa
rat.). Om du tröttnar på att spela
spel kan du koppla till en TV
Tuner (säljs separat) och vips
kan du kolla in ditt favoritpro
gram i samma ruta där du nyss
spelade spel! Otroligt - eller
hur? Separat kan du också
köpa bl a biladaptor, batteri
pack, specialgjorda väskor etc
etc.
Game Gear är verkligen inget
vanligt tryck-å-pip-spel!

Dynamite Headdy
Äventyret kan börja! Den lilla envisa
dockan (Dynamite Headdy) är ute för
att bevisa sitt mod! 6 tokiga "huvud
alternativ" (alla med olika egenska
per) finns att växla mellan när du
svingar, hoppar och stångar dig fram
till den Svarta Demonens slott.

-FAMILJESPEL

Sonie Triple
Trouble
Sonic och Tails på nya uppdrag! Kan
de återföra den sista smaragden?
Mängder av nya finesser för Sonic
och Tails ger nya möjligheter för de
båda att klara av Robotnik. Prova
Sonic's Strike Dash eller låt Tails fly
ga genom landskap där Sonic har
problem.

-SEGA

- 1 SPELARE

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Taz in Eseape
from Mars

Eeeo Tides of
Time

Marvin är en snubbe från Mars som
samlar djur och andra varelser till sitt
galaktiska zoo. Det enda han saknar
är något från jorden. När han tittar i
böcker över djur etc som finns fast
nar han för Tazmanian devil! Det
skulle han aldrig gjort för Taz vill inte
stanna frivilligt på Mars utan vill sna
rast ta sig hem till jorden igen!

Ecco, delfinen på nya fantastiska
äventyr i de stora haven. Bättre gra
fik, svårare, nya fantastiska effekter
och ännu större än det första Ecco
spelet gör att du bör kolla in spelet
närmare.

-FAMILJESPEL
-SEGA

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

111A �:

IllA �

Robocod
Förutom någon nivå är Robocod GG
versionen EXAKT samma som tidi
gare fanns till Mega Driven. Grafiken
är otrolig, musiken läcker och spel
barheten lika bra som någonsin. 8 ni
våer väntar dig innan du kommer
fram till Dr. Maybe.

IllA �
Mickey Mouse
Castle of Illusion
Den elaka häxan Mizrabel har kid
nappat Mimmi! Hjälp Musse att hitta
regnbågens sju juveler. Utan dem
kan du inte rädda henne!

-FAMILJESPEL
-FAMILJESPEL

-SEGA

-US GOLD

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

Donald Duck the
Lucky Dime
Caper
Ta dig fram genom den förrädiska
terrängen tillsammans med Kalle för
att rädda hans brorsöner och ta till
baka turkronorna från den ondske
fulla Magica de Hex!

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Ariel The Little
Mermaid
Den lilla sjöjungfrun kan spelas i två
olika varianter; antingen spelar du
som Kung Triton och då måste du
rädda Ariel och bryta havshäxan Ur
sulas förbannelse eller som Ariel och
då består ditt uppdrag i att besegra
förhäxade havsvarelser och besegra
Ursula för att rädda Kung Triton och
hans havsfolk.

-FAMILJESPEL
-SEGA

- 1 SPELARE

Sonic Chaos

Aladdin

Världens snabbaste igelkott i ett fan
tastiskt äventyr. Här har han för för
sta gången följe av Tails. Du kan spe
la antingen som Sonic (normal svå
righetsgrad) eller Tails (lättare).
Mängder av häftiga egenskaper och
finesser finns, bl a kan Sonic flyga
med Tails hjälp och Tails kan också
simma.

Som Aladdin måste du utmana vak
terna på gatorna i Agrabah. Slingra
dig undan de luriga fällorna och fa
rorna i sultanens palats. Åk på den
magiska mattan genom enastående
landskap för att slutligen utmana den
onde Jafar på en duell med svärd
och magi!

-FAMILJESPEL
-FAMILJESPEL

-SEGA

-SEGA

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

Olympic Gold

Winter Olympics

Upplev själv känslan och spänning
en när du tävlar i 7 olika olympiska
grenar. BI a bågskytte, 100 meter
och slägga. För att vinna behöver du
styrka, skicklighet och snabbhet. Men
framförallt måste du träna hårt!

10 grenar; skidskytte, störtlopp, Su
per G, storslalom, slalom, back
hoppning, puckelpist, short track, ro
del och bob. 1-4 spelare (i puckelpist
och short track kan 2 spela mot va
randra samtidigt). Hem och träna så
att du vinner i medalj ligan när du lirar
mot kompisarna!

-SPORTSPEL
-US GOLD

- 1-4 SPELARE

-SPORTSPEL
-US GOLD

- 1-4 SPELARE

Mickey Mouse
Land of Illusion
Utforska mystiska skogar och slott
hemsökta av spöken samt en helto
kig leksaksfabrik när du och Musse
söker igenom landet Illusion för att
hitta den magiska kristallen! Ett av de
bästa spelen som gjorts till Game
Gear enligt de flest bedömarna!

-FAMILJESPEL

Donald Duck
Deep Duck
Trouble
Häng med Kalle genom farofyllda
djungler, mystiska vrakskepp och
gnistrande isgrottor smockfulla av
skrämmande snömän! Kalle är
tvungen att rädda Farbror Joakim
och det är din uppgift att hjälpa Kal
le!

-SEGA

-FAMILJESPEL

- 1 SPELARE

-SEGA

- 1 SPELARE

Star Wars

Alien 3

Spelhandlingen följer filmen där Lu
ke Skywalker lär sig allt om kraften
av Obi-Wan Kenobi. Lukes uppdrag
blir sen att rädda Prinsessan Leia.
Två svårighetsgrader och många
möjliga slut men bara ett av dem är
det 100%-igt rätta.

Officer Riley är den ende som kan
rädda fångarna undan Alien. Det
finns mängder av actionspäckade ni
våer och till din hjälp finns en hel del
vapen som du kommer att få verklig
nytta av under spelets gång. Action
från första stund utlovas.

-ACTIONSPEL

-ACTIONSPEL

-US GOLD

-ARENA

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

Global Gladiators

Superman

Alla måste dra sitt strå till stacken för
att världen ska må bättre. I Global
Gladiators är du antingen Mick eller
Mack. T vå unga killar som gjort det
roligt att rädda jorden från nedskräp
ning och miljögifter. Det gäller att
stoppa giftmonster och att ta sig fram
på möjliga och omöjliga vägar.

Lois Lane har kidnappats av Braini
ac. Domedagsstjärnan kretsar runt
jorden. De värsta motståndare Stål
mannen någonsin mött är på fri fot.
Kan man tänka sig en större utma
ning för "Stålis", hans värmesyn och
kraften han har i sina superslag?

-ACTIONSPEL
-ACTIONSPEL
- VIRGIN

- 1 SPELARE

- VIRGIN
•

1 SPELARE

Ax Battler

Crystal Warriors

Den Gyllene Yxan befinner sig i hän
derna på den ondskefulle Death Ad
der. Skaffa tillbaka den annars är Fi
rewood dödsdömt!

Tre av de fyra Arlielkristallerna är
stulna! Prinsessan Iris har den fjär
de. Hjälp henne att ta tillbaka de
oskattbara ädelstenarna!

-Ä VENTYRSSPEL

-Ä VENTYRSSPEL

-SEGA

-SEGA

- 1 SPELARE

- 1 SPELARE

---�-_.-
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32-bits uppgradering till
Mega Drive och Mega CD!
*

Två supersnabba Hitachi 32-bits RISC
processorer.

*

Upp till 50.000 polygoner per sekund.

*

Otrolig snabbhet och kraft.

*

Texture mapping med arkadkvalitet, inbyggd
"scaling" och rotation.

*

3D grafik med ständigt nya perspektiv.

*

32.768 färger samtidigt.

*

Virtuell pixelhantering.

+ Ett brett spelsortiment.

32X är alltså en tillsats som är kompatibel med Mega Drive, Mega Drive II, Mega CD samt Mega CD II. Den är ej
kompatibel med Multi-Mega.
Det är inte nödvändigt att ha en Mega CD för att kunna uppgradera Mega Driven med en 32X. Dock kommer det
också speciella CD 32X spel som utnyttjar den kapacitet som finns i Mega CD'n.

l'ar Wars

Nedan kan du se några av de spel som kommer till 32X. Många fler är på gång......
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20 cm lång, 13 cm bred, 4,5 cm
och 700 gram "lätt". Vad är det? Jo
- Se.gas Multi-Mega vilken är en
Mega Drive, Mega CD och CD
spelare (för musik) tillsammans i
ett i miniformat. Som CD-spelare
kan du dels koppla den till en
stereoanläggning samt också
använda den som en bärbar CD
spelare med ett härligt ljud (via
hörlurar). Med andra ord en
oerhört läcker liten pryl som endast
finns under begränsad tid och i
begränsad upplaga!
Levereras med AC Adaptor, 1
Controi Pad (6-knappars), RBG
Scartkabel samt kabel för upp
koppling till' H I Fl-anläggning.
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