II.

BEAI US.IF YOU CAN.

Mega Drive II Art.nr 9-47116-85

Mega Drive II är TV-spelens flagg
skepp. Tillverkad för att ge den bästa

spelupplevelsen som går att få
Den senaste tekniken med unika
processorer ger dig fantastisk gra
fik, suveränt ljud och ultrasnabbt
spel.

I Mega Drive II kan du spela alla

Mega Drive spel. Det finns fler än
140 spel att välja bland inom flera

kategorier som passar alla spelare
och önskemål.

Innehåller Mega Drive II, 2 Controi
Pads och Sonic the Hedgehog 2.
Mega CD II Art.nr 7-47141-80

Förvandla din Mega Drive eller Mega
Drive II och upplev nästa TV-spels

generation.
Med en Mega CD kopplad till din

Mega Drive nårdu översta TV-spels
nivån och kommer så nära verklig
heten det går att komma.

Dubbel processorkapacitet. Dubbel
snabbhet. 500 gånger större kapa
citet än vanliga Mega Drive kass
etter. Med Mega CD spel upplever
du det verkliga äventyret - spelen
blir bättre, snabbare och möjlighe
tema nästan obegränsade. Du kan
redigera egna rockvideos, grafiken

blir fantastisk och ljudet får riktig CD
kvalitet och stereo.

På Mega CD " kan du också spela
dina musik-CD. Du kan dessutom

se nya musik-CD med grafiklbild
(CDG) via TV'n. Innehåller Mega CD
" och spelet Road Avenger.
Mega Drive säljs separat.

A. Scartkabel. 9-47116-5
B. Markedsfores ikke i Norge
C. Förlängningssladd Controi
Pad 9-47116-8
D. Controi Pad 6 knappar.
9-47116-53.
E. Markedsfores ikke i Norge
F. 4 player adaptor SEGA.
9-47116-54.
G. 4 player adaptor EA.
3-47100-100.
•
RGB Scartkabel (MD1).
9-47116-6 (Ej med på bild)
•
RGB Scartkabel.
9-47116-7. (Ej med på bild)
Infra Red Controi Pad.
•
9-47116-49. (Ej med på bild)

A. Converter 1. 9-47116-20
B. Markedsfores ikke i Norge
C. Menaeer. 9-47116-58.

Ett trådlöst prickskjut
ningsvapen som kan
plockas isär och användas
på många olika sätt. Med
Menacern töljer en kassett
med sex olika spel.
D. Tipsbok. 9-47116-900.
•
Converter 2.9-47116-900.

(Ej med på bild)

Rolo to the
Rescue
3-47100-37
Dina vänner hjälper dig att komma
undan den elaka cirkusdirektören
McSmiley! Med Rolos superstarka

snabel kan fienderna blåsas bort.
Upptäck över 60 nivåer i detta
jättelika äventyr.
•
•
•

FAMIUESPEL
ELECTRONIC ART
1 SPELARE

4-47109-36
Hjälp Buster Bunny att hitta skatten!
Häng med i ett rasande tempo ge

nom mängder av nivåer. Det är knappt
att man hinner att stoppa i sig moröt

ter ens! Använd olika specialknep,
som glidtacklingar och superskutt,

för att ta dig förbi alla faror som lurar
runt hörnet. 33 olika nivåer och pass

word. Perfekt plattformspel framfö
rallt för de yngre MD spelarna.
•
•
•

Bubsy

FAMIUESPEL
KONAMI
1 SPELARE

.Alex Kidd

1-47101-2
Bubsy är ett lodjur med stil och mer
än 40 snygga animeringar. Han
springer, han hoppar, han glider, han
plaskar, han plumsar och hoppar

över alla Woolies som försöker ta
över historien. Bubsy ären kool katt...
•
•
•

FAMIUESPEL
ACCOLADE
1-2 SPELARE

BOM! KLATSCH! PANG! Alex Kidd
drämmer till, sparkar och hoppar
genom Pappersstensplaneten för att

räddasin pappa! Han hardet jobbigt,
med alla skorpioner, puffiskar, apor
och mumier som försöker hejda ho
nom! PA P PER! SAX! STEN! Alex blir

indragen i den vilda gissningsleken
om papper, sax och sten.
•
•
•

Cool Spot

FAMIUESPEL
SEGA1 SPELARE

Kid Chameleon

8-47107-96

2-47110-10

Det kan inte vara sant! Cool S POT
har upptäckt att hans kompisar har

De flesta ungar i stan som deltar i

blivit inlåsta! Tadet lugnt! Cool S POT

Dödsfällan, det allra nyaste, trendiga
nöje, försvinner den ene efter den

det drömlika landskapet, den fan

mat, har tagit dem tillfånga. Den ende

är här för att fixa det! Sluta gapa över

andra Farliga Fredrik, skurken i dra

tastiska animationen och de saftiga

som kan besegra Farliga Fredrik och
hans grymma gäng är Kid Chameleon,

det här är det häftigaste .•.

den tuffaste och listigaste killen i stan.

ljuden runtomkring. Spela! Gosse,

•
•
•

FAMIUESPEL
VIRGIN GAMES
1 SPELARE

•
•
•

FAMIUESPEL
SEGA
1- 2 SPELARE

Son of Chuck

Castle of Illusion

1-47101-3

2-47110-15

Ett och ett halvt år efter sin seger
över Gary Gritter är nu Chuck Rock
ägare till den mycket framgångsrika

"Chucks bil & Motor" och dessutom

blivit pappa. Kid nappad av den elake
Brick Jagger riskerar Chuck Rock att
bli Chuck Dust, såvida ingen kom
mer till hans räddning....En plötslig

krasch när Chuck jr b ryter sig ut ur

lekhagen "Goo GOO Gaa GAM, jag
kommer tillbaka".
•
•
•

FAMIUESPEL
CORE DESIGN
1 SPELARE

Sökningen pågår! Musse Pigg följer

efter en elak häxa, Mizrabel, som har

kidnappat Mimmi, Musse måste hitta

sju juveler för att rädda Mimmi.
Spring, hoppa och studsamed Musse
Pigg och kasta äpplen och kulor på
fiender. Gör dig sedan redo att möta
din värsta fiende, själva häxan
Mizrabel!
•
•
•

FAMIUESPEL
SEGA
1 SPELARE

Quackshot

Ecco The Dolphin

2-47110-23

2-47110-42

Häng med Kalle på hans jakt efter
Garuzia Ankas stora skatt! Res värl
den över, där du kommer att träffa
på förrädiska, luriga fiender. Samla

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

för det sista äventyret på den Stora
Ankskatteön!

äventyr. Upptäck över 25 jättelika
nivåer med många gåtor att lösa

verktyg, ledtrådar och nycklar i faro
fyllda länder. Samla sedan mod nog

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

en oändlig fantasivärld under ha
vet, fylld av skatter, sk :>nhet och

och havens invånare att bekämpa

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Tale Spin

Home Alone

2-47110-34

2-47110-46

Flyg iväg upp i det bländande blå

Kvarteren där Kevin bor är nästa mål
för de klantiga tjuvarna Harry och

med dina tokstollar till kompisar, Kit
och Baloo. Ge jämet för att vinna

världens knasigaste flygtävling nå
gonsin med A B Björntjänsts famösa

flygmaskin Sjöankan. Ett fett flyg
transportkontrakt vinkar som pris!

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1-2 SPELARE

Greendog

M arv, och nu är Kevin alldeles en
sam hemma! Tillverka vapen av van
liga husgeråd och använd dem till att
hålla inbrottstjuvarna på avstånd!

Svischa från hus till hus på Kevins
kälke för att jaga rånarna på flykten!

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Sonic 2

2-47110-35

2-47110-51

Greendog är en surfare med otur.

Igelkotten Sonic har återkommit, och
är bättre än någonsin tidigare. Han

halsband. Nu är Greendog tvungen
att slå sig fram bland hordar av sans

energi! Han har ett nytt super-spinn

Han blev av med brädan och det
enda han har kvar är ett förhäxat

lösa odjur och monster och hitta
aztekernas skatt. Annars blir han
aldrig av med förbannelsen.

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

blir till en prick på himlen! Full av

anfall. Han har också en ny toppen
kompis i en räv, som kallas Tails.

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1-2 SPELARE

Ariel; The Little
Mermaid

World of Illusion

2-47110-41

Alakazam! Här får du riktigt Disney

Kung Triton och hans dotter Ariel

kul med dina gamla vänner Musse
Pigg och Kalle Anka Musse och

slåss med faroma i havsdjupet. Som
Triton måste du rädda Ariel och bryta
havshäxan Ursulas förbannelse.
Som Ariel måste du slåss med för
häxade havsvarelser och besegra
Ursula.

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

2-47110-70

Kalle har förflyttats till en underlig
värld där de måste utföra enastå
ende trollkonster för att lura den

sluge trollkarlen så att de kan hitta
hem igen!

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1-2 SPELARE

The Flintstones
2-47110-88
Så fort någonting går på tok i Bed
rock, så är det Fred Flintas uppgift

att ställa allt tillrätta igen. Susa ge

nom luften på en flygödla, ta en häf
.-,

tig åktur i din trogna f1intmobil och

kastadig ombord på Dinoexpressen!

Använd din knölpåk, när du försva

rar dig mot tokiga monster i detta

fantastiska serieäventyr!

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Lemmings
2-47117-4
Lämmelvandringen är igång! De
går över stup, vandrar tanklöst ge

nom eldflammor och faller likt ste
nar ner i vattendammar. De behöver

din hjälp för att gräva, bygga och
spränga sig till säkerhet genom över

etthundra nivåer vilka sträcker sig
från rolig lek till förödelse!

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1-2 SPELARE

World Class
Leader Board
7-47103-1
Den som eventuellt tycker det finns
för få spelvariationer på andra golf

spel får här så att det räcker! 4 olika

banor med vardera 18 hål. 1-4 spe
lare. Spela slagspel, matchspel,

skins-game, foursorne, fourball,
stableford osv osv. Variationerna är

som sagt många Givetvis finns också
bl a repriser och olika svårighetsgra
der i spelet.

- SPORTSPEL
- US GOLD
- 1-4 SPELARE

ROAD RASH II

Super Kick Off

3-47100-33

7-47103-76

Nu gäller det att sätta full fräs. Ga

Super Kick Off är ett myck�t realis

torna är dubbelt så farliga under ra
cerlopp man-mot-man. Racerlopp
där 2 deltagare kan spela samtidigt.
Fantastisk körkänsla. Nya superbra

Nitro-motorcyklar.

tiskt fotbollsspel där du kan välja
mellan att spela cupmatcher eller
seriespel. Välj bästa laget, lägg upp
rätt taktik och sätt igång. När du

sedan gjort ett snyggt mål kan du se
det i repris.

- SPORTSPEL
- ELECTRONIC ARTS
- 1-2 SPELARE

- SPORTSPEL
- US GOLD
- 1-2 SPELARE

Muhammad AIi
Boxing
8-47107-1
IIAtt sväva som en fjäril och stinga
som ett bi, är enda sättet att
besegra mig!" Med en 360-graders

roterande ring, verkligt ben-kros
sande ljud, stämningsskapande
publikreaktioner och knockout-in
slag, blir Muhammad AIi Heavy
weight Boxing "Den störste".

- SPORTSPEL
- VIRGIN GAMES
- 1 -2 SPELARE

Streetfighter II
Special Champion
Edition

California Games
8-47112-7
Surfing, skateboard, hacky-sack
och BMX - några av världens häfti
gaste sporter, är som bäst i Kali

Streetfighter II är ett av de mest
kända och succetyllda spelen som
gjorts. Denna versionen till Megan är
på 24M(!!!) och innehåller ett antal
nya finesser, du kan t ex justera

hastigheten i rörelserna samt spela
med bossarna.

forniens heta sol. Träna vilken du vill

av sporterna eller börja tävla med en
gång!

- SPORTSPEL
- SEGA
- 1-9 SPELARE

- ACTIONSPEL
- SEGA
- 1-2 SPELARE

WW F
Wrestlemania
6-47108-86
WWF Superstars har aldrig sett
så äkta ut! Vare sig det är man-mot

m a n , lagtävling, a nsträ ngande

överlevnadsserier 4 -mot-4, eller den
slutgiltiga turneringsmatchen har du
kontrollen över brottama och deras
grepp.

- SPORTSPEL
- FL YING EDGE
- 1-2 SPELARE

Ayrton Senna's
Super Monaco GP
II

Grandslam Tennis
8-47112-17
Det står två lika i set... du leder med

0-47111-35

6-5 i tie-break i det avgörande se
tet... din motståndare servar ... du

Spänn fast dig i förarsätet och gör

slår iväg ett rykande passerslag som
landar på linjen! Seger! Öva in dina

dig redo för ett videospel vars spän

ning du aldrig tidigare upplevt!

- SPORTSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

slag och rörelser, pröva på några
träningsmatcher och försök sedan
ta hem mästerskapet!

- SPORTSPEL
- SEGA
- 1-2 SPELARE

IllA ifJ

IllA \fl

IllA ifJ
James Bond 007
The Duel
9-47102-7
James Bond 007. Ett namn som
injagar fruktan i vem som helst som
"
är galen nog att korsa hans väg. Nu
är han tillbaka i ett helt nytt äventyr
speciellt för Sega
•
•
•

ACTIONSPEL
DOMARK
1 SPELARE -

Indiana Jones and
the Last Crusade
7-47103-2
Det här är filmen förvandlad till spel

på Mega Drive. Tidernas tuffing Indy Jones - är på jakt efter tidemas

skatt. Häng med och hjälp Indy att

besegra alla bovar och banditersom
kommer i hans väg.
•
•
•

Risky Woods

ACTIONSPEL
US GOLD
1 SPELARE

Strider II

3-47100-38

7-47103-46

De gamla munkama som vaktar vis

Spela Strider II genom 5 fartfyllda

vandlats till statyer av onda krafter.

och spännande nivåer. Försök rädda
jorden från total förstörelse genom

heten i det förlorade landet har för
Roham, en ung krigare, måste söka

sig igenom Risky Woods för att leta
upp statyerna och befria munkarna
Tolv nivåer ligger framför dig och på
vägen finns mängder av vapen och

föremål (14 olika) som du bör plocka

åt dig för att ha en chans att lyckas!
•
•
•

att krossa den onde Grand Master.

Strider är mycket rörlig, och kan
även manövreras under hoppen.
•
•
•

ACTIONSPEL
US GOLD
1 SPELARE

ACTIONSPEL
ELECTRONIC ARTS
1 SPELARE

Jungle Strike

Flashback

3-47100-41

7-47103-66

Det räcker med att säga att detta är

Detta är ett framtidsspel där du är en

uppföljaren till Desert Strike. Dub
belt så stor minneskapacitet, 16M,

upptäckt en utomjordisk konspira

hemlig agent som av en slump har

dubbelt så bra!? Bäst är att testa

tion mot jorden. Du avslöjas, förs till

tycker så. Mängder av nya uppdrag

utraderat. Nu måste du fly men först

själv men de som har spelat det

en annan

galax oc h får minnet

och totalt fyra olika fordon att be

och främst hitta d itt minne igen.

mästra; helikopter, flygplan, svävare
och motorcykel och med en spel

•

känsla som inte går att beskriva.
•
•
•

ACTIONSPEL
ELECTRONIC ARTS
1-2 SPELARE

•
•

ACTIONSPEL
US GOLD
1 SPELARE

The Terminator
8-47107-26
Kyle Reese, en ensam krigare från
framtiden, återvändertill det förflutna

för att skydda den kvinna som håller
nyckeln till mänsklighetens överlev

nad. Ti"sammans måste ce möta inte

bara allt det som Los Angeles har att
utsätta dem för, utan ,Jckså den
skrämmande mäktigheten av en

cyborg känd som "Terminator".
•
•
•

ACTIONSPEL
VIRGIN GAMES
1 SPELARE

Global Gladiators
8-47107-3
Spänn på dig GooShooter och följ
Mick och Mack, Global Gladiators, i

deras försök att neutralisera Mons
ter of Slirne Worid, The Mystical For

est, Toxi- Town, Arctic World. Ko"a
in de helbaJla bakgrunderna, de 1250
fantastiskt tecknade bilderna och
det mest häftiga sound du kan tänka
dig!
•
•
•

ACTIONSPEL
VIRGIN GAMES
1 SPELARE

Superman The
Man Of Steel

Terminator 2 The
Arcade Game

8-47107-5

6-47108-1

"Metropolisär i upplösningsti"stånd.

Först försvann alla barn på ett mys

tiskt sätt. Nu har Lois Lane försvun

nit, och de dödligaste moståndare

Super man någonsin
amok".
•
•
•

mött löper

ACTIONSPEL
VIRGIN GAMES
1 SPELARE

T2 The Movie
6-47108-3
Terminator 2 är som bekant en av de

filmer med mest effekter som nå
gonsin gjorts och spelet bygger på

filmens handling! Action från första

sekund utlovas! Häftig musik och

digitaJiserade bilder ingår för att göra
spelet så likt filmen som möjligt.
•
•
•

ACTIONSPEL
FL YING EDGE
1 SPELARE

Tidernas främsta vapen-arkadspel

spränger sig in på Megadrive. Du är
en T-BOO Terminator med en fonni

dabel samling av vapen: maskinge

vär med snabbeld, gevär, raketer
och M-19 granatkastare.
•
•
•

ACTIONSPEL
ARENA
1-2 SPELARE

Alien 3

8atman Returns

6-47108-96

2-47110-45

Xenomorphema är snabba, spottar
syra och är alldeles bakom D I G! Det
är svårt att se särskilt långt i dessa
luftgångar. Det är svårt att andas. De

kan befinna sig var som helst. Mo
der-a1ien måste hittas.

Pingvinen har Gotham City i ett fast

I
I

I

- ACTIONSPEL
- ARENA
- 1 SPELARE

grepp med sina fenlika vingar. Till

sin hjälp har han bl.a det galna Röda
Triangelcirkusgänget och den ond
skefulla Kattkvinnan.Använd dig av
alla tillgängliga vapen för att kämpa
dig igenom gangstergängen.

- ACTIONSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Turtles The
Hyperstone Heist

Jurassic Park
En orkan river fram genom
dinosauriereservatet Jurassic Park;
stormen stänger turisterna inne,

Ninja Turtles muterar till en ny radi
kal skepnad! Shredder har stulit den

samtidigt som den släpper lös his
toriens mest fruktansvärda djur!

kraftfyllda Hyperstenen för att
krympa New York. Men, brott lö

Spela paleontologen Grant i dödlig
kamp mot vilddjuren, eller bli en

nar sig inte: det är nu upp till dig att

leda våra hjältar för att förhindra en

Raptor som går i strid mot andra
dinosaurier.

katastrof!

- ACTIONSPEL
- KONAMI
- 1-2 SPELARE

- ACTIONSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Sunset Riders

Chiki Chiki Boys

4-47109-26

2-47110-75

Sadla upp, cowboy. Det är de goda

Alurea varett lugnt och fridfullt ställe

ända tills en läbbig clown bestämde

mot de onda och de fula Du är en

orädd prisjägare som jagar laglöst

slödder. Varje skurk har ett högt pris

på sitt huvud. Kämpa ensam eller
tillsammans med en kamrat. Det är
din tur nu!

- ACTIONSPEL
- KONAMI
- 1 -2 SPELARE

Spiderman/X.-Men
6-47108-4
Ödsla inte tid med att läsa detta!
Spiderman och hans mutant-kom
pisar behöver din hjälp att fly från
Arcades diaboliska nöjesfält!

- ACTIONSPEL
- FL YING EDGE
- 1 SPELARE

I

sig för att ta över makten. Han sam

lade ihop alla sina slemmiga polare

och anföll Alurea. Nu är landet över
fyllt av alla möjliga sorters monster!
Det är dags för Chiki Chiki-grab

barna att vinna tillbaks Alurea! På
dom, grabbar!

- ACTIONSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

IIU �

IllA �

IIU tfJ
Dungeons &
Dragons
6-47113-4
Det här ett Dungeons & Dragons

speI... Duke Barrik har förflyttats till

en främmande värld - och nu gäller

det att finna vänner för att klara sig!

- ROLUÄ VENT YRSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Powermonger
3-47100-34
195 st (!) världar ligger framför dig
och varje är som ett enskilt spel där
du styr människor i deras handlingar

och liv. Eftersom det är ett relativt

avancerat spel rekommenderas det
till de som gillar roll- och strategi

spei och med gott tålamod. Givetvis
med password.

- ROLUÄVENT YRSPEL
- ELECTRONIC ARTS
- 1 SPELARE

Mega-Io-Mania
8-47107-4
Mega-Io-Mania är en Gud-simule

ring helt olik någon annan. Det hand
lar om vansinnig förödelse under

det att män från alla samhällsklasser
kämpar mot varandra om kontrollen
av en planet.

- ROLUÄ VENT YRSPEL
- VIRGIN GAMES
- 1 SPELARE

Shining in the
Darkness
6-47113-10
Kungen av Thornwood är utom sig

av oro. Hans dotter och hans mest

p ålitlige riddare, Mortred, h ar
försvunnt. Du, som son av Mortred,
måste lösa detta mysterium!

- ROLUÄ VENT YRSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

M-l Abrams
Battle Tank
9-47114-2
Du har befälet i stridsvagnen M1

Abrams, 63 ton av mekaniskt ur
sinne. Förstör fiendens befästningar,

spräng deras bepansrade kolonner i
luften och försvara förrådskonvojer.

Gör allt du kan för att ge de allie
rade segern!

- SIMULATORSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Mig 29
9-47102-26
Så du vill bli stridspilot! Nåväl, här är

din chans att flyga ryska Mig 29 förmodligen det bästa stridsplanet i

världen. Spela på den bästa strids
simuleringen någonsin. Mig 29 på

Sega Mega Drive utgör den slutgil
tiga militärflygupplevelsen, vilken
kommer att testa och utveckla din
skicklighet som aldrig tidigare.

- SIMULATORSPEL
- DOMARK
- 1 SPELARE

I

Landstalker

Aladdin

6-47113-53

2-47110-58

Ett fantastiskt rollspelsäventyr med

SEGA presenterar Disney's Aladdin
i samproduktion med DisneyNirgin

fantastisk grafik och animering och

med en del humor. Nigel, en 88-årig
erfaren skattjägare, reser världen

Games. Håll dig fast i mattan för
action och spänning! Aladdin svingar

runt för att hitta rikedomar och spän
ning. Han är snabb, nyfiken och

sin skinande sabel för att kämpa sig
genom Agrabah, fly från Sultanens

snabbtänkt och utrustad med ett
svärd. Till sin hjälp att hitta den be

fängelsehåla, överleva den Magiska
grottön, stjäla Andens lampa och

römda skatten har han Fredag - en
liten fe.

rädda prinsessan Jasmin från den
elaka Jafar!

- ROLUÄ VENT YRSPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Robocop 3

Rocket Knight
Adventure

6-47108-5
Robocop 3 fortsätter där filmen slu

4-47109-1

tade. Robocop måste än en gång
fightas mot O CP organisationen som

Sparkster-en desperat nationsenda
hopp. Den Svarta Riddaren och hans

försöker förinta människorna från

arme av psykotiska robotsoldater

Detroit. Det är Robocop's uppgift att

har bringat död och förintelse till det

förhindra dem.

en gång fredliga landet Elhorn. Kan
Sparkster besegra den elake krigs

- ACTIONSPEL
- FL YING EDGE
- 1 SPELARE

herren och ännu en gång återställa
freden i sitt hemland?

- FAMIUESPEL
- KONAMI
- 1 SPELARE

McDonalds
Treasure Islands
Adventure
2-47110-67
l",oOOlX I

En dag hittade Ronald en del av en
skattkarta i skogen. Fylld av förvän
tan gav sig Ronald omedelbart ut för
att leta efter skatten. Enda proble
metvar atttre andra hade de delarna

som saknades av skattkartan. Kan
Ronald hitta skatten före de andra?
Det är upp till dig!

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

Asterix
1-47115-32
Bang! Bom! Pow! Asterix är tillbaka
med ett nytt nervkittlande äventyr.
På nytt kastas Asterix och hans goda
vän Obelix in i ett hisnande äventyr
när de upptäcker att Miraculix och
Idefix har kidnappats av romarna

Asterix och Obelix måste besegra
romarna och föra sina vänner till
baka hem.

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

.)

Sonic SpinbaU'·

Formula 1

1-47115-37

9-47102-66

Sonic i ytterligare utmaningar mot
den onskefulle Dr. Robotnik. Nu har

F1 är ett officiellt Formel 1-spel. Det
är också det snabbaste, mest au

Dr. Robotnik byggt en fästning i en
vulkan där han skapat�n robotfabrik.
Försvarssystemet är byggt som ett
flipperspel. Nu är det Sonic som
måste inta fästningen och kämpa sig

hela vägen upp till slutfighten mot

Dr. Robotnik. -

- FAMIUESPEL
- SEGA
- 1 SPELARE

iil\SPORTS'

ELECTRDNIC ARTS

NHLI94

tentiska och mest spännande racing
spelet hittills för Megadrive. Gör upp

om segern på de riktiga Formel 1banorna med de riktiga stallen och
de riktiga förarna i FIA Formula One
Championship.

- SPORTSPEL
- DOMARK
- 1-2 SPELARE

Winter Olympics

3-47100-42

7-47103-96

Nytt spel för 1, 2, 3 eller 4 deltagare.

Winter Olympics ger dig den per

Ny målvaktskontrollfunktion. Ny
batteribackup - lagra dina egna och'

fekta sportstimuleringen. Det är en
kamp
mot
v ä r l d e ns
bästa'

rekord. Ny sofistikerad försvars- och

idrottsmän...och mot klockan...en
kamp om GULDET i ett spel där du

sex övriga deltagares prestations
målvaktsintelligens.

ställer upp i 10 dramatiska grenar

som fordrar din snabbhet, styrka,

SPORTSPEL
- ELECTRONIC ARTS
- 1-4 SPELARE
•
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VINTERIDROTTSEVENE-MANG.

- SPORTSPEL
- US GOLD
- 1-4 SPELARE
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skicklighet och uthållighet till det
yttersta. Detta är din chans till GULD
VÄRLDENS
S TÖRS T A
I

FIFA International
Soccer
3-47100-44
Mycket verklighetstroget fotbolls;:
spel från gänget som gjort de fan

tastiska hockeyspelen. På 16M vil
ket gör att spelet in'nehåller allt som

ett bra fotbollsspel skall göra med

bl a bicyletas, språngnickar, skru
vade frisparkar, klacksparkar, glid

tacklingar etc etc.

- SPORTSPEL
- ELECTRONIC ARTS
- 1-4 SPELARE

DC Tennis
9-47102-8
Tyvärr gick det inte att besegra tys
karna i Davis Cup semifinalen. Kan
ske går det bättre om du får chansen

att lira istället för Edberg & Co? Gi

vetvis många finesser bl a; repriser,

digitalt tal, delad skärm när du spe

lar mot en kompis, password, statis
tik, du kan till och med få domaren
att ändra domslut ibland!

- SPORTSPEL
- TENGEN
- 1 -2 SPELARE

