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Duket for actioD. 

Det var en gang 1980. Et tilsynelatende normalt år for 
menneskeheten. Ronald Reagan, Maggie Thatcher og 
samene i Alta bidro alle til oppsamlet aggresjon som 
trengte et utløp. Ikke rart man fikk lyst til å kjøre tanks 
og sprenge litt. Alt begynte sikkert en mørk og regntung 
natt. Ingen vet riktig hvor. Kanskje bak S-laget i 
Gransherad, kanskje på bakerste rad på Indre BilleDord 
kino. Muligens på Cigaro i Brumunddal, men mest 
sannsynlig i USA. Der satt de og klekket ut øgleegget som 
skulle bli til femten milliarder demoner eller noe sånt: 
Førstepersonsskyteren. 

Slik begynner Steinar Helgesen og Bjarte Arneson 
Storbråten sin store artikkel om spillsjangeren som har 
vunnet en hel verden, og som er tema for CD2 i dette 
nummer av TEKNO GAMES. Les deres fyldige presentasjon 
- «Battlezone var starten» - på sidene 44-49, før du gir 
deg i kast med de 31 førstepersonskyterne du finner på 
CD2! 

på CD1 får du et bredt utvalg av toppaktuelle 
spilldemos, blant annet av det rykende ferske X-Games 
Pro Boarder. Her møter du blant andre Daniel Franck -
nybakt verdensmester, og Terje Håkonsen - en annen 
norsk snowboardstjerne. 

Det er med andre ord duket for action! 



Codemasters /(lw 





det forrykende nye 

snowboardspillet X-Games 

Pro Boarder. De bretter 

rundt sammen med seks 

andre råtasser - med 

dØdsforakt. 



Goofy, nuclear, method, boardercross, seat
belt, fakie, 540°, melon, indy, 1080°, backfl i p, 
1440° stale, ta i lgrab, misty og rodeo 7 to late 
ra i l  with bonk. Vi snakker snowboard. 

TEKNOGAMEs 

I AV BJARTE ARNESON STORBRATEN 

Som boccia ,  badminton, dart 
og tyrefekting, er det unekte
lig l itt vanskelig å forestille seg 
snowboard på PC. Man er rett 
og slett relativt skeptisk og for
domsfull .  Det kan virke som 
de store sp i l lp rodusentene 
pl iktskyldigst kaster seg på 
trendbølgen og gulper ut lav
kvalitet av ren forpl iktelse. X
Games Pro Boarder gjør disse 
fordommene til skamme. Helt 
fra du putter inn CDen oser 
dette produktet av kval i tet. 
Presentasjonen står til tre gan
ger 20 - det hele begynner med 
en ful l-screen-video som gir 
snowboardfrelste ereksjon og 
tar pusten fra resten. Her vi
ses de åtte snowboarderne 
produsenten har fått med i 
produktet fra sin al ler beste 
side. Sinnssyk fri kjøring, bi
gjumps og heftig halfpipe - her 
ser du alt. Og flere videoer fin
nes vedlagt på CDen. Fin måte 
å bruke ledig p lass på - hon
nør til ESPN. 

TERJE OG DANIEL 
Åtte av «verdens beste snow
boardere» låner sitt navn og 
virtuel le opptreden til spil let, 
derav to nordmenn. Al ltid mor
somt når nordboere bl ir  veid 
og funnet tunge nok, men så 
snakker vi også om to av ver-

dens aller beste brettkjørere -

Daniel Franck og Terje Håkon
sen. De bretter rundt, Daniel 
for anledningen med hanekam, 
sammen med seks andre rå
tasser med dødsforakt. Døds
forakt er nemlig sterkt påkre
vet. Dette er nemlig i kke en 
stilstudie av en snowboarders 
hverdag; her finnes ikke sludd, 
flatt lys, passiv marihuana, 
brukne håndledd eller masete 
drittunger med autografblokk. 
Derimot finner vi flott prepa
rerte løyper, påskevær, høye 
hopp og alt hva man kan be
gjære. Dyp snø, for eksempel 
- Terje Håkonsen 

Alle kjørerne er ti lgodesett 
med biografier der de sier at 
de elsker snowboard, vi får 
opplyst hvilke sponsorer de har 
og hvem de l i ker å kjøre med. 
Alle åtte kjørerne er tilnærmet 
like gode, med forskjel l ig vekt
legging av de fire fagområde
ne spinning, aggresjon, fart og 
triks. I til legg til å finne en 
kjører som passer deg, må du 
også utstyre ham med et av 
fire brett - allround, freestyle ,  
freeride el ler pipe. 

Dette spil let har heldigvis 
ikke spesial isert seg på ett as
pekt ved snowboarding, det vil
le fort bli for snevert. Her er 
de fleste bruksområdene for 
planken inkludert - quarterpi 
pe,  half- og superpipe,  big-

jumps, frikjøring samt board
ercross. Spillet minner rett og 
slett om det gode, gamle Ski 
or Die, selvfølgelig med omfat
tende modifikasjoner. 

DUMME P OENG 
Hele spil let er ikke tilgjengelig 
umiddelbart, som vanlig nå til 
dags tilgodeses du med ytterli
gere spillmuligheter først et
ter å ha prestert noe . Slikt kan 
fort slå fei l  ut ( les: Test Drive 
4X4j, men her er det veldig 
bra turnert. Akkurat idet man 
føler seg relativt mett av spil
let, åpnes nye muligheter, og 
spillet våkner atter til l ive. X
Games Pro Boarder er et sko-



Schpaaa på sognemåll 

�er 

leeksempel på hvordan det skal 
gjøres, men trass i dette har 
spillet begrenset holdbarhet. 
Betaen vår var det bare mulig 
å kjøre som amatør - alt for 
lett, etter en halv dags spil l ing 
var vi luta lei alt med stål kan
ter. At det ikke er mulig å spil
le flere på samme maskin er 
en skam,  dette er et spill som 
ville vært gøy å spille flere et
ter tur - som de legendariske 
Winter/Summer Games. 

Poenggivningssystemet er 
også et svakt punkt i ESPNs 
produkt. En mer real istisk po
enggivning ville vært mer fest
l ig. Hvorfor ikke gi poeng som 
det gjøres i virkeligheten i half-

pipe, b igjump og quarterpipe? 
Her får du noen hundre poeng 
pr. hopp. Du kan godt benytte 
deg av ett hopp gjennom hele 
spillet, for variasjon bl ir over
hodet ikke belønnet. Det tar 
noe av gleden vekk fra spillet. 
Hvorfor lete etter fancy com
boer når du bare kan kjøre ett 
hopp hele veien? Dessuten be
lønnes det ikke særlig å benyt
te ulike grabs i samme hopp. 
Lurer på hvordan det vil le blitt 
mottatt om det i Tekken 4 ville 
vært mulig å runde spillet ute
lukkende ved hjelp av en slag
type? Dask på lanken, ESPN. 

Presentasjonen er al lerede 
nevnt, og i god EA-tradisjon -



de står som distributører - har 
også spil let mye øregodt å by 
på. Lydsporet besørges av 
blant andre Rancid, Foo Figh
ters og NoFX, med Voodoo 
Glow SkuIIs som den ubestrid
te hojdaren. Fine saker, men 
med fare for å ta fe i l  påstår 
jeg at mye av denne musikken 
er l itt vel mainstream. Det had
de vært mer vel lykket å trekke 
fram mindre band som kjører
ne selv hører på, det vi l le  gjort 
spi l let mye mer autentisk og 
troverdig. Både jeg og unge 
herr Franck vi l le i a l le fal l  satt 
pris på Def tones. Musikken er 
uansett ikke noe ankepunkt -
nortispublikummet som sikkert 
utgjør det største segmentet av 
målgruppen synes sikkert mu
sikken er hysterisk ekstatisk 
fundamental istisk. Ohoi .  

SCHPAAA 
Visuelt er spi l let helt på hØY
den. Med en relativt kraftig 
maskin flyter alt som ol ja gli
demiddel, og skygge- og lysef
fektene legger he l l er  i ngen 
demper på stemningen .  Snow
boardmessig stemples også 
spi l let godkjent. Selvfølgel ig er 
det begrenset hvor lenge det 
er moro å lete etter nye triks, 
men det er et anselig utvalg 
det hel' ski ltes med. De 2112 
kombinasjonene det stolt pro
klameres med, er im id lertid 
bare en statistisk sannhet - så 
veldig variert er det ikke. Både 
reel le og fiktive triks finnes l i 
kevel i forholdsvis rikt monn. 
Pluss for at det i etterkant opp
lyses hvilket triks man dro -
ikke a l l tid l ike lett å ski l le en 
Fside Melon 1440 4x Frontflip 
with rail to late Indy og en  
Switch Fside Stale 1620 4x 
Backfl ip to late Melon fra hver
andre med snøspruten i øyne
ne. 

I de fleste konkurransene 
gjelder det - som i virkel ighe
ten - å få mest mul ig l uft un
der vingen, for så å dra psyko
tiske triks. Flest mul ig rota
sjoner i flest mul ige retninger 
er tingen, og hvis du i t i l legg 
tar l itt på brettet mens du el' i 
luften, begynner det å l igne 
noe. 

TEKNOGAMES 

I betaen vi testet, er over
settingen nokså u krit isk og 
mangelfu l l .  Norske bokstaver 
finnes ikke, eksempelvis b l i r  
«å»  byttet ut med «ao», noe som 
resulterer i noe i nærheten av 
en vestnorsk dialekt - nao mao 
du finne ut om hoppet du laget 
faof' deg ned til vennene dine . . . 
Til og med Ivar Aasen vi l le  nok 
applaudert stående, og i beste 
Ivar Aasen-spirit oppsummerer 
vi spil let i ett ord - schpaaa. 

Grenene 

IHT & TIPS 
• Vær kynisk. Det kan være 
l urt å holde seg til en type 
hopp du behersker, varia
sjon belønnes i kke i det hele 
tatt. En  kom b inas jon av 
spinn framover og sidelengs 
med en grab du holder hele 
tiden er det optimale.  Van
l ige backfl ips og frontfl ips 
går senere enn fl ips med 
spinn. 

Først sl/lllcr du grt'II 1-5. Nilr du hill' I'UIIIICt hl'cr cnkclt Øl'else. låscs det 
opp 1'11 cup hmr du Il,..! ,1111/{' Ill/l' grcIIl'IIe - Sllllllll CllhCllgCl/(lc. N;ir d/:tLc 
Iglell Cl' glo,.t. åplle.� (Ict fOl' dl' rest et'elldl' nre lIallCllc. Og IIår du hill' rUlldct 
supcrcuprll mcd dr "Y" IImlelle , glør ril lILrIl IIyllrt slll clltre. 

Felles for allc konkurmnseformcnc er aL du konkurrcrcr moL CL valgL antall CPU
kjørerc. 
I. lIalfplpr: En tradisjonell halrpipekonkurranse. høyest totale poengsum vinner. 
2 . Stadi u m : Snowboardshow med massevis av tilskuere. Det hoppes i quartcrpipe 
i tre minutter. høyest poengsum i ett hopp vinnel'. 
3 , Slopestyh', : Kanskje den mest vellykkede øvelsen. Hel' kjører du nedover en 
bred løype med massevis av hopp- og slidemulighetcr. Høyest poengsum totalt 
vinnel'. 
4, Mt. Bakcrs Gap: I ler har du og kompisene dine lagd et bigjump man skal hoppe 
over veien med. Du hopper i tre minutter, og høyest poengsum på ett hopp vinner. 
5 . Mldnlght Express: Nattlig rrikjøl'ing. Fortest mulig ned en merket løype. En kan 
kjøre hvor man vil - det kan være lurt å kjøre orrpiste Innimellom. 
6 . Boarder-X: Boardercl'oss som setter carvingen din på prøve. Raskest mulig ned 
løypa - hopping el' undcrordnet og lite taktisk. 
7. !'1'l kjørl ng: ArkadcakLig kapplølJ hvor en kan samlc Lidsbonuser ljå veien ned. 
Vinnel'en bestemmes ut I rra Lid og poeng. 
8. 1-70: Nok en gang har du og gutta bygd et hopp som skal rå dere over en vei -
denne gang fJrerelts. Iler sLilies det krav Lil satsen. HØycst poengscore på et hopp 
vinner. 
9. Sup(' rpl pc: En l'elatlvL utradisjonell og smått urealistisk (og morsom) haifpipe. 
Åndssvakt høye hopp og spinn rundt 2000° er rullt mulig. Poeng avgjør. 

PRØV DEMOEN SOM 
LIGGER PÅ CD 7! 

X-Garnes Pro Boarder 
Produsent: ESPN/Electronic Arts 

PLUSS: 
• Introen. 
• Utseendet. 
• Musikken. 

MINUS: 
• Vanskelighetsgraden. 
• Poengberegningen. 

SYSTEM KRAV: 
PI66 ellcr I .. 'yerc . \Vln9x. 32 Mil RAM. 75 
MR ledig diskplass. 2x eller raskere CD
ROM. 2 Mil Pel-sklermkort. 
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games 

En hel sivilisasjon holder pusten når onkel 
"ei v" I�leier tar oss i hånden og leder oss inn i 
fremtiden ... 

I AV BJARTE ARNESON STORBRATEN 

Du husker tirsdagsfølelelsen 
fra da du var l iten? Tirsdag, 
vet du, med nye ukeblader -
nytt Donald og allting. Vel. Mul
tipl iser den følelsen med opp
spillheten til en syvåring på jul
aften,  og du er i kke i nærheten 
av stemningen som hersker før 
s l ippet av Sid Meiers Alpha 
Gentauri i m idten av februar. 
For første gang kommer en  
oppfølger av  det gen iale og  kri
tikerroste Givilization. Riktig
nok foreligger GivNet, Giv2 og 
Golonization, men de nevnte 
titlene representerer egentlig 
bare oppgraderinger av det 
opprinnelige Civil ization. Med 
S id  M e iers Alpha C entaur i  
kommer den endelige oppfØl
geren, etter x år i lengselens 
tegn. 

For dere som har fingret 
med Civ( i l itazion) trenges in
gen nærmere fork lar ing av 
plottet. For dere andre: Like 
før jorden gikk under, ble en 
romkapsel skutt opp fra den 
døende planeten.  Slik sluttet 
C iv, og s l ik  begynner Alpha 
Centauri .  Vi følger kapselens 
beboere i tiden etter at den 
landet et sted i systemet Al
pha Centauri. Med ombord fan
tes syv ul ike menneskegrupper, 
fraksjoner. hver med sin egen 
filosofi og eget lynne. Du leder 
en av disse på deres ferd mot 
planetherredømme. Spil let kan 
vinnes på fem u l i ke måter. 
blant annet ved å erobre hele 
planeten med våpenmakt - el
ler ved å få al le fraksjonsle
derne til å utrope deg ti l  ene
rådende planethersker .  

TEKNOGAMES 

FARGERIKT FELLESSKAP 
Du kan velge å lede de mi ljø
bevisste Ga ians ,  det kunn
skapssøkende University, det 
despotiske Hive. de brutale og 
mi l itante Spartans, det profitt
orienterte Morgan Conglome
rate, de fredsæle Peaeekee
pers og de rel igiøse Believers. 
Alle begynner med et ul ikt sett 
teknologier. og alle har de for
skjel l ige fordeler og u lemper. 
Eksempelvis får Morgan Con
glomerate ekstra bonus ved a l l  
handel  me l lom fraksjonene .  
Deres ekstravagante l ivsførsel 
gjør dem im idlertid dyre i drift, 
og hver base kan i kke støtte 
for mange enheter ute i felten.  

Du  styrer d in fraksjon ved 
å bygge baser og håndtere res
sursene som fin nes i nærmil-

jøet. Fra energiressursene byg
ges nye baser. mi l itære enhe
ter el ler terraformere som kan 
forandre terreng og klima et
ter ditt forgodtbefinnende. En 
av de al ler største nyhetene er 
at du kan skreddersy dine egne 
enheter. Du utvikler u l ike kom
ponenter. som så settes sam
men til et kjøretøy - chassis. 
kraftgenerator, panser og vå
pen. Alt må utvikles og skrus 
sammen til effektive drapsmas
kiner. 

UTOPIA 
Et vel l  av sei-fi-teknologier lar 
deg lede h istorien inn i det 22. 
århundret. Nytt er også 3D-ter
renget. Du kan se enhetene 
dine bevege seg oppover- og 
nedoverbakke, i grel l  kontrast 

B I L DEl:IE : 
[1] Ganske så kjent for Giv-spil
lere, men Alpha Gentauri byr 
på et vell av nye muligheter. 
[2] Det planetariske rådet er 
et nytt og spennende element j 
Alpha Gen ta u ri. [3] Nå kan du 
bygge skreddersydde enheter av 
utviklede enkeltkomponenter. 

ti l  Civs f1atmarksverden .  Nye 
økonomiske og sosiale model
ler er også mulige, så du står 
helt fritt til å forme et sam
funn etter dine drømmer og in
nerste fantasier. Forbedret er 
visstnok også K1en. med mot
standerkonspirasjoner som ko
ordinerer sine slu aksjoner ret
tet mot deg og din virksomhet. 



Et mer lettvint og intuitivt kon
trol lsystem tas også i bruk. 
Som om i kke hverdagen din 
under en fremmed sol var en
kel nok. finnes også guvernø
rer som styrer basene dine 
med fornuftig hånd i ditt fra
vær - alt etter dine ønsker. 

Det omfattende nettet av 
teknologier i Civ var det man
ge som ble trol lbundet av. og i 
Alpha Centauri finnes 80 nye. 
futuristiske teknologier. A l le  
jordiske begrensninger er satt 
ti l side. De mest fascinerende 
landevinninger står ti l din dis
posisj on .  dersom du sp i l l er  
dine kort riktig. Mens man i 
Civ oppdaget vitenskap som for 
oss var kjent stoff. har du her 
muligheten t i l  å bestemme his
tOl'iens videre gang fra det 22. 
århundret. og lede vei inn i et 
intrikat nettverk av ny tekno
logi som må forvaltes på best 
mulige måte . 

Mil jØ og kl ima er vesentli
ge deler i Alpha Centauri .  Du 
kan heve og senke terrenget. 
forandre elveløp og tukle med 
været - alt for å gjøre k l imaet 
mer level ig for deg og dine. el-

games 

ler for å gjøre det surere for 
dine motspil lere. Som i Civ er 
den hel l ige treenigheten krig
føring. diplomati og handel. I 
t i l legg ti l  det vi fant i forgjen
geren. er det også bl itt lagt til 
en mengde fi ffige småt ing .  
B lant  annet velges et planet
råd som kommer sammen med 
j evne mellomrom for å disku
tere klodens videre skjebne -

ikke så dumt å ha l i tt i nnflytel
se der, e l ler hur? 

NITTI PLUSS 
At prosentscoren havner på 
riktig side av 90. er hevet over 
enhver tvil .  Usikkerheten knyt
ter seg bare t i l  siffer nr .  to. 
Den bortimot sakrale stemnin
gen som har rådet grunnen i 
forkant av utgivelsen. er i hØY-

este grad berettiget. 
på CDI som følger med 

dette nummeret av TEKNO 
GAMES, finner du en spIll
bar demo av Alpha Centau
rI. Demoen lar deg spille en 
av fraksjonene I nøyakt ig 
100 turns. Det er akkurat 
så pass med tid at du rek
ker å bli varm I trøya. I det 
demoen brått avsluttes er 
det nærliggende å t rekke pa
ralleller til et avbrutt sam
leie. Les den superomfatten
de og orgastiske anmeldel
sen av Sid Mc/er's A lpha 
CClltallri i neste num mer av 
TEKNO GAMES! 

Sid Meier's Alpha Centauri 
Produsent: Firaxis 

FORELØPIGE SYSTEMKRAV: 
• P133. 16 MS RAM. 4x CD-ROM. 

Støtter spill over nettverk. 
modem, Internet og serIe
kabel. 

TEKNO GAMES 



I AV BJARTE ARNESON STORBMTEN 

De fleste hal' vel stiftet bekjent
skap med de søte, ondskaps
fu l le  og abnorme pøbelmarke
ne fra Worms. Etter en oppfØl
ger og x antall add-on-packs 
kommer nå WOl'ms Al'maged
don. Ordet Armageddon betyr 
noen lunde  de t  samme som 
Ragnarok - jordens undergang. 
EI' da dette det s iste vi får se 
av Worms? J a p p  og N j e i . 
Team 1 7  sier at de nå hal' struk
ket ut spi l let til bristepunktet, 
og at dette virkel ig er slutten 
for Worms s l ik  vi kjenner dem .  
Videre proklamerer Team 1 7  
sin store kjærl ighet t i l  spi l let, 
hvordan de gang på gang er 
bl itt  oppfordret t i l  å gi ut en 
3D-versjon - noe de hal' pus
let med i et par år. L ikevel fø
ler de at det ikke b l ir  så bra 
som de har ambisjoner om, og 
istedenfor å lage en Shabby 3D
versjon som voldtar og klem
mer de siste kronene ut av et 
kjært spi l l konsept, avventer de 
situasjonen og setter profitt i 

TEKNOGAMES 
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andre rekke. Honnør og salutt 
t i l  Team 17! 

KONSEP TET 
Men la oss begynne med be
gynnelsen. Worms-spil lene tar 
utgangspunkt i et av de al ler 
eldste spil l konseptene som har 
vært plagiert, kopiert og klo
net til det kjedsommelige. Man 
styrer e t  visst antal l  enheter 
på en tod imensjonal bane fu l l  
av hindringer. Greia e r  å treffe 
motstanderen med diverse død
bringende prosjekt i ler. For å 
få dette t i l ,  må du bestemme 
v inkelen og hastigheten det 
bal l ist iske prosjekt i let skytes 
ut med. Har du så beregnet 
vinden riktig, vil motstanderen 
din l ike etterpå få en ubl id h i l
sen fra oven.  

E t  ve ld ig enkel t  konsept, 
høres det ut som, men disse 
spi l lene har høstet klappsal
ver over s tore deler av kloden 
- og i kke u ten grunn .  Data
spi l l  er nemlig kjent for å være 
en relativt usosial  greie, men 
ikke dette. Worms er det nær-

meste man kommer gode gam
le The Games Summer/Winter 
Edition, hvor hele kameratflok
ken samlet seg t i l  olympisk 
kappestrid på gutterommet .  
E tter d isse har v i  ikke sett 
noen f1ere-på-en-PC-spi l l  som 
er morsommere og mer enga
sjerende enn Worms Armaged
don. 

SKADER 
Av en el ler annen grunn er det 
l i te som er mer ti lfredssti l len
de enn å kaste en bananbom
be på en av markene t i l  kom
pisen din. På samme måte er 
det l i te som er mer irriterende 
enn å få en bombe av samme 
kal iber servert i hodet av kom-

pisen sin, så når man spil ler 
med venner på samme maskin 
bør man være forberedt på 
omfattende tastaturskader med 
påfølgende plaster og første
hjelp. Ikke fordi man må tryk
ke spesielt hardt eller fort, men 
fordi man kan bli så revet med 
fordi man står igjen med en 
mark - og motspil leren skal til 
å sl ippe en gal ku på den. 

Gal ku, ja. l gamle dager 
fantes det bare en type pro
sjektiler, men i dagens gene
rasjon har prosjektilene fått en 
relativt sentral posisjon. Eller 
hva sier du om forskjell ige ty
per sauebom ber, bananbom
ber, pi l  og bue, minigun, re
volver, uzi, dynamitt, bensin-



bomber - ja ,  alt  hva ditt de
struktive hjerte måtte begjære 
finnes her, det er bare å velge 
og kaste - helst i retning na
boen.  

Al le våpnene er ikke l i ke 
effektive , men noen tar det 
igjen i hovmod og arroganse. 
Når to rival iserende worms 
står på kanten av et stup, kan 
man selvfølgelig bombe oppo
nenten i småbiter. Men hva e l' 
vel mer fristende enn å gå bort 
ti l den arge fienden og bare 
dytte ham utfor? 

CAR TOON 
Hele spillet er visuelt sett vel
dig godt gjennomført. Menye
ne, markene, eksplosjonene og 
bakgrunnene er alt i en glim
rende tegneserieaktig sti l .  Mar
kene supplerer det hele med 
dumme fraser i alle tenkel ige 
og utenkelige språk. De snak
ker finsk, russisk, norsk og 
spansk, el ler kanskje du fore
trekker kommentarer fra 007, 
sinte skotter eller engasjerte 
sportskommentatorer? Alt er 
mul ig. Og ikke å forglemme; 
Eksplosjonene er i beste BIFF
BAM-Batman-sti l .  

Spi l lmul ighetene er uende
l ige. På en PC kan man spil le 
mange personer mot hveran
dre, el ler man kan spi l le mot 
CPUen på mange måter. Man 
kan velge å spil le forskjell ige 
oppdrag, el ler deathmatcher 
som øker i vanskel ighetsgrad 
ettersom en selv blir bedre . I 
t i l legg finnes støtte for spi l l  
over I nternet og  lokalt nett
verk. 

Hvis man har et av Worms
spil lene fra før, er Armaged
don-pakken ingen nødvendig
het. Men hvis man elsker de 
foregående spi l lene el ler om 
man - mot formodning - aldri 
skulle ha spi l t  et  av spil lene i 
serien, er Worms Armageddon 
en sikker vinner. 

Worms Armageddon 
Produsent: Team17 

PLUSS: 
• Mer markemoro! 
• Batman-eksplosjoner. 

MINUS: 
• Ikke nok for tidligere Worms

eiere. 

SYSTEMKRAV: 
• P200, 32/64 MB RAM, 

4 M B  skjermkort. 
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Togski nner skal ikke 
legges i rett l inie fra 
by ti l by. De skal vris, 
skrus og bøyes så de 
skremmer l ivskiten ut 
av deg. 

I AV BJARTE ARNESON STORBRATEN 

Chris  Sawyer,  mannen  bak 
Transport Tyeoon, er  ti lbake 
etter fire år i rampelys-eks i l .  
Denne gang har han Roller Co
aster Tyeoon under armen ,  og 
som navnet antyder er vi i for
nøyelsesparkbl'ansjen.  

Umiddelbart vi l  nok folk re
agere og rope at dette har jo 
Bu l l frog gjort t id l igere - vi  
trenger vel  ikke enda et  The
me Park? Men faktum er at 
Theme Park og Roller Coaster 
Tyeoon (RCT) er l ike, men sam
tidig veldig forskje l l ige. Der 
Theme Park lot deg sette opp 
ferdige karusel ler, lar RCT deg 
bygge hver enkelt fra grunnen 
av. Og der Theme Park skum
met overflaten av e t  spennen
de spill konsept, lai' RCT deg 
dykke ned i en binge fu l l  av 
muligheter, og der begraver de 
deg i obskure detaljyr og mor
somt fl isespikkeri. 

Roller Coaster er på godt 
norsk det samme som berg-og
dal-bane - og det er her tyng
depunktet i RCT l igger. Nål' du 
besitter forskjel l ige typer av de 
nevnte banene, kan du velge 
noen ferdige eksemplarer, el
ler du kan ta på deg doserhjel
men og lage din helt egne ma
gevrenger. Det  er nok her den 
største t i lfredssti l lelsen l igger, 
og det er dette som garanterer 
for den enestående levetiden 
Tycoon-spi l lene er kjent for. 

FULL KONTR OLL 
Idet spil let begynner har du ti l 
gang på noen forskjell ige a t
traksjoner, men mange flere 
kan utvikles og utforskes. Ba
nene er morsomme og lette å 
lage, bare man har i bakhodet 
at  s ikkerhet i kke er ti l  å kimse 
av. En  morsom berg-og-dal
bane som samt id ig  kvester 
samtlige gjester er en uting, 

[1] BOOMERANG: Ganske en
kelt genialt! [2] Litt heftigere 
enn loopen på Tusenfryd. Kan
skje ganske MYE heftigere, for
resten. [3] Og så rett inn i fjel
let, da gitt, Oioioi! 

og hører ikke hjemme i en vel
lykket park. Hver enkelt attrak
sjon kan skreddersys ned t i l  
det vanvittige: Du kan måle de 
forskjel l ige G-kreftene kunde
ne bl ir u tsatt for, du kan lak
kere alt i psykedel iske farger, 
velge vogntype og antall vog
ner - kort sagt; du har full kon
trol l !  

SMÅ MENNESKER 
Alle de besøkende som vrim
ler og myldrer rundt er ikke 
bare øyesnadder, de har også 
en sentral funksjon i spi l let ,  
Trykker du på dem, vil du få se 
hva de tenker, Er de m isfor
nøyde med spenningen el ler 
prisen på en attraksjon? Vi l le  
de hatt  noe å spise e l ler et 
toalett å gjøre sitt fornødne i? 
Teknikken bak å lage en god 
park er å lytte t i l  grasrota. De 
Små Menneskene gir deg svar. 

Men tro ikke at dette er et 
ren t  berg-og-dal -bane-spi l l .  
Det e r  det nemlig ikke, For
uten de nevnte banene finnes 
al le de andre trad isjonelle ka
rusellene, og mange andre kan 
u tv ik les .  A lskens boder og 
sjapper er også ti lgjengelig. 
For å gi deg en pekepinn om 
omfanget t i l  dette spil let: Her 
finnes det i kke mindre enn 33 
typer van lige trær, 22 buskva
rianter, 7 slag tropiske trær 
og et utal l  fontener, gjerder og 
statuer. A l t  dette kan pryde 
parken d in .  Sånne busker som 
er kl ippet som dyr finnes for
resten også. Noe for enhver, 
a l tså - inkludert Finn SchjØl1. 
Alle disse små detaljene kre
ver din udelte oppmerksomhet 
for at nettopp din park skal bli 
den fami l ien Hasselknepp leg
ger søndagsturen t i l .  

Brukergrensesn ittet er ty
pisk tycoonsk, og spi llere av 
andre Tycoon-spi l l  vil kjenne 
seg igjen umiddelbart. Å si at 
grafikken er total renovert fra 
tidl igere spil l  fra Chris Sawy
ers hånd, vi l le være en over
drivelse.  Imidlertid føles det 
godt med et spill hvor grafik
ken settes l itt i andre rekke. 
Forfedrenes grafikk har holdt 
seg godt, spi l l e t  er ikke på 
noen måte er noen visuel l  sin
ke. 

Å ha Tycoon i et spi l lnavn 
er et kval itetsstempel, men det 
er samtidig forpliktende, Vi i 
TEKN O GAMES har en god ma
gefølelse for Roller Coastel' Ty
eoon, og kommer tilbake med 
en grundig anmeldelse når spil
let havner i butikkene. 

Anno 1602 
Produsent: Infogrames 

PLUSS: 
• Hyggelig grafikk. 
• Morsom og grundig handelsmodell. 

MINUS: 
• Litt for mye repetisjon. 
• Kjl p  krigføring. 

SYSTEMKRAV: 
• PIOO, 4X CD-ROM, 
16 MB RAM. 

TEKNOGAMES 



I 1 937  utgav J .R.R. Tolklen bo
ken HoMlten. hvor han skapte 
en mytologi som siden har stått 
som en bIbel for a l l  etterføl
gende fan�asy-l I tteratur.  og 
som han ytterligere utpenslet 
I tr i logien Ringenes He rre . 
Spil l  produsenten Sierra har nå  
kjøpt rettighetene t i l  Tolklens 
verker. og ønsker å bygge en  
on l lne-verden nøyaktig kon
struert etter forfatterens ska
perverk. 

Sierras Mldgard er plassert I 
det Fjerde Tideverv. etter Kri
gen om Ringen. Selv om fred 
har hersket I Mldgard siden 
Saurons fall. kan ondskapen 
Igjen våkne. Som Gandalf sa: 
Annen ondskap kan fal le over 
oss; for Sauron er selv bare en 
tjener el ler budbringer. Rykter 
om at en fiendtlig styrke sam
les når ørene til de frie folke
ne. og orker bl ir  på nytt sett. 
Men med den nye trusselen 
dukker også hjelp fra de vise 

TEKNOGAMES 

Et e l ler annet sted i fantasiens endeløse 
marker l igger M idgard.  Ensomme sletteland 
hvor gresset svømmer i vinden, hvor arrete 
fjel ltopper flerrer himmelen, hvor mørke 
skoger skju ler a lveskjønnhet. 

opp - som Ikke helt har forlatt 
Midgard. Sl ik vil spi l lerne be
finne seg i en verden fylt med 
eventyr og farer. I hvert fall 
når de beveger seg utenfor sitt 
kultiverte og bevoktede hjem
lands grenser. 

Sierra baserer altså h isto
rien på Tolkiens verker. men 
tar seg også friheten ti l å pøn
ske ut nye h istorier og hendel
ser. Spil lernes handlinger kom
mer også ti l å påvirke h istori
en . men Sierra er nøye med å 
understreke at alt som hender 
er nøye basert på Tolkiens my
tologI. 

. : , .  
Middle-Earth. som er spi l lets 
or ig inal tittel . kommer t i l  å 
være et multiplayerspiI l .  på l in-

je med U1t1ma-Onl lne fra Orl
gin. SpIl lverdenen vii ha plass 
til 1 0  000 spil lere. og når En 
verden er ful l  settes en ny opp 
på andre servere med rom til 
nye 1 0  000. Sierra venter at 
markedet for On-Linesplll kom
mer til å vokse frem mot årtu
senskittet. og vii I hvert fall 
sette opp to verdener. 

- Kan jeg spille Frodo? hø
rer jeg at du roper. Nei. det 
kan du Ikke. men du kan spi l le 
en  hobblt. dverg. alv el ler et 
m e n n e s k e .  Du s e tte r s e l v  
sammen ansiktet ti l  karakte
ren d in .  velger klær. våpen. 
rustni ng og fargeskjerna. Når 
du er klar for å hoppe Inn I 
Mldgard begynner du I h uset 
ditt som er plassert et sted I 
Midgard etter hva slags rase 

du har valgt å spil le som. 
kan nytte ti l en  annen by 
re. Du kan selv Innrede 
gen .  og etter hvert også 
den ut med nye rom. 
lyst på et kjæledyr kan du 
pe en katt. el ler kanskje 
me et vilt dyr. 

Mlddle-Earth vII ha et 
system som l igner veldig 
I Re. s l ik at du kan "VIIIIIIILIIU, 
se re med dine meClISDII 
muliggjør at du kan .v",allo'", 
og konversere Individer el 
grupper av spi l lere hver 
de logger seg på. 

, . . 

Når du dør. er du dØd. For 
og alltid. Men dette vil Ikke 
otte - når en karakter blir 
tet I kamp blir han s lått 
ranet for alle eiendeler og 
latt som død av de neste 
stre. Spil lere vII få mulighet 
å drepe andre spi llere for 
men straffen for en sl ik 
risk handling vi l  være 

Etterhvert som du 
og utforsker Mldgard vi l 
teren din vokse I kratt og 
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kle seg, og du kan velge hva 
slags ferdigheter du vii tilegne 
deg - matlaging og urtelære 
er Jo åpenbare fordeler for en  
hobblt. Sp\llere vII kunne lage 
sine egne våpen og rustning 
og høste Inn råvarer ti l  matla
ging, magi , alkymi og medisi
ner. 

Det finnes også et uta l l  
computerstyrte karakterer I 
Mldgard som du kan samtale 
med, bli ranet av el ler få opp
gaver fra. Noen sl ike vii følge 
deg, enten for penger el ler for
di de Ilker deg. Du er Ikke ale
ne.  

I ' , I 
Du ser omgivelsene fra tredJe
perspektIv, og de er fullsten
dig bygget opp av polygoner. 
Altså tredimensJonale . Terren
get, og det som befinner seg I 
det, kaster skygge og lys. Mld
gard er ganske stort - verde
nen består av rundt 20.000 
rom, hvert rom bygget opp av 
3200 x 3200 plxler el ler 20 
skjermer - og du vII bruke en 
t ime til fots over konti nentet. 
Eller du kan reise på heste
ryggen . En værmodel l  sørger 
for snø I håret, regn I ansiktet 
og tåke å snuble I. 

Maskinkravene til Mlddle
Earth er ganske høye, m ini
mum en 300 MHz Pentium med 
3D-kort, 32 MB minne og 500 
MB harddiskplass. Men sp\llet 
kommer Ikke ut før I år 2000, 
så det er Ikke sikkert kravene 
virker så avskrekkende da. 

Tenk å få vandre I Fangorns 
dype skoger Igjen . . ! 
Sjekk MtW.Dllddle-earth.c:om 
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JolIlI ROllald RCUl'1 Tolki
('Il hlir født i BlOCIII['OIl
{(�ill. Søl'8['rika, 3. jalllUlI' 

J [192, 1'1'(' ål' gammcll1c,"t

Icl' /lall IIIl'd 1II0l't�/1 og 
SØSkIlCIIl' til Engi.'lIId. ;,,'et 
ellCl' døl' fat'clI i Søml'l'i
ka. MOI'CII dør mIl' lIall ('I' 
12 ål' gallllllcl. Hall hl'

gJIII)l'1' på Oxfol'd i J 9011 
og gjør ell SI,Ol'llIl'lIdl' 
tlktldl'misk k;lrl'il'I'e. HallS 
fell l'1' cllgclsk språk og 

/il /(�ml Ill'. Kjempl'I' i ['øl'
s/;(' v('l'dl'lIskl'ig, IIlCII hlil' 

,.,mu/t 1Ijf'III med gl'atwl

sjokk. Blir (';", til fil'l' h(ll'll 

og IJI'ol'cssOl' i ellgclsl. i 
løp(�1 ( I V  ,in'lIl' J 9 J 7-2!). 
lIall møter OgSil ['Ol'['all,l'
I'CII C.S. Lcn'is. dl' hlil' 
godc Vl'lIl1m'. 

I 1933 h(�g'ylIIwr llall 
il /'ol'tc/le htll'lltl Silll' /lis-

10l'il'r om CII /il CII I}l' ,('d 
Iwm Bi/ho. og hokell Ilo/)

bitt'lI III , gis ; 1937. EI/.er 
(III1ICII ,'(�rdcllskl'ig hlil' 
IWII pm['essol' H�d O:dol'd 
og litJlføl't'l' Rillgl'IICS Hl'l'
I'(� SOlli blil' "tgitt i 1954-
55. IIflll blil' Pl�IISjOllist i 
1959. m('11 tll'b('itlel' IOl't

sal/.. BlaIIt (IllIlei ('I' IIall 

lIIl'd på il OVl'l'scUe dela 
tit ,/('l'lIstllcmh;bl�/(,1I /'nl 
fl'c:111sk. I 1972 mot/m' lwII 
CII "tllcmclse li.., 01'011-
IIillgl'lI. 

Hall døl' i 1973. 81 ål' 
g atlll11 l' I. 



I AV CHRISTIAN SIEBENHERZ 

Du befinner deg i et mørkt og 
dystert rom. Plutsel ig hører du 
fottrinn som nærmer seg. For
s iktig l ister du deg inn i skyg
gene.  Du venter ti l vakten har 
passert, før du slår ham be
visstløst med en klubbe i bak
hodet. Idet kroppen hans fal- I 
ler i gulvet, hØrer du stemmer I 
fra døren bak deg. Sekunder 
før panikken slår deg, får du 
dratt den bevisstløse vakten 
inn i skyggene.  Du unngår å 
b l i  oppdaget denne gangen 
også. 

I Thief inntar du rollen som 
en tyv i middelalderen .  Du får 
oppdrag som varierer fra å bry
te deg inn i et tempel og tøm
me det for verdisaker, til å be
fri en viktig fange fra et godt I 
bevoktet fengsel .  Det som skil- I 
ler Thief fra al le andre spi l l  I I j eg tidl igere har prøvd, er må- I 
ten du må gjennomføre disse I 
oppdragene. Du har selvfølge- I 
l ig mulighet til å dra frem sver- I 
det og løpe direkte mot hver! 

games 

eneste vakt og angripe, men 
tro meg, du kommer i kke ti l å 
leve lenge hvis du holder fast 
ved den fremgangsmåten .  Du  
må  derimot snike deg rundt. 
Unngå konfrontasjoner, så sant 
det er m ulig. Hold deg i skyg
gene.  

Nederst på skjermen er det 
al ltid en krystal l  som viser hvor 
syn l ig du til enhver tid er for 
omgivelsene. D u  må også ten
ke på hva slags underlag du 
beveger deg på.  Høres trinne
ne dine, er risken stor for at 
du kan b l i  angrepet. Hvis du 
er vant t i l  å spille Quake-klo
ner - hvor du hele tiden løper 
rett mot fienden med våpenet 
klart - kommer dette spi llet til 
å ta l itt tid å vende seg til .  
Men når d u  først har gjort det, 
kommer du til å synes Quake 
er kjedelig. 

Det er utrolig stemnings
ful lt  å spi l le Thief. Du bl ir  rett 
og slett sugd inn i spi l let. Du 
må hele tiden tenke nøye over 
hva du gjør, i stedet for bare å 
plaffe løs på alt som nærmer 

gir ut få 
spill, men disse pleier 
til gjengjeld å være a 
hØy kvalitet. 

Jeg ble derfor ikke forbauset over at 
Thief faktisk ikke tilhØrer sjangeren first 
person shooter, men i stedet er å finne innenfor 
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seg. Faktisk er spil lbarheten og det originale konseptet bak 
spi l let noe av det beste jeg har sett den senere tiden . Det er 
dessuten spennende at handlingen er lagt til middelalderen, slik 
at må benytte deg av sverd, b i l  og bue osv. Høyteknologisk 
utstyr er byttet ut med morsomme alternative løsninger, som 
for eksempel vannpiler som slukker fakler og stråmatter som 
lar deg bevege deg lydløst. 

Det er dessuten noe helt spesielt å gjemme seg bak en dør, 
vente ti l  en vakt passerer, slukke fakkelen som lyser opp rom
met og høre ham rope etter hjelp før du skyter en pil i ryggen 
hans. Senere vil du også møte langt farligere fiender - zornbier, 
leiemordere og trol lmenn, som krever helt andre metoder. Så 
ofte som mulig må du forsøke å stjele saker og ting. Mellom 
oppdragene kan du nemlig kjøpe utstyr og hjelpemidler for 
tyvegodset du har ti legnet deg. 

Grafikken er spil lets svakeste punkt. Den er egentlig i kke 
spesielt dårlig. Problemet l igger i at det er brukt alt for få 
farger på overflatene, sl ik at mye av grafikken ser misfarget og 
blass ut. Motoren bak spil let virker r iktignok ganske bra, og 
mange av omgivelsene ser ganske pene ut. Men de når dessver
re ikke helt opp til standarden i spil l  som Half-Life og Unreal .  
Det er litt synd, for det al ler meste andre ved dette spil let er 
ganske genialt. Lyden er uten tvil den beste jeg har hørt i et 
spi l l  av denne typen. Nettopp lyden er en svært viktig del av 
spil let - den kan avsløre deg, men den kan også fortel le  deg om 
farer som nærmer seg. 

Thief er - sammen med Half-Life - etter 
beste spillet som er kommet i den siste tiden! 

• Unngå så mange åpne slåss
kamper som mul ig. Hold deg 
skju lt  og prøv å slå vakter i 
svime el ler l ist deg rundt dem, 
fremfor å trekke sverdet. FØlg 
hele tiden med på krystal len 
på bunnen av skjermen, sl ik 
at du vet om du er godt nok 
skju lt for omgivelsene. I kke ha 
sverd eller piler fremme. Dis
se kan gjøre deg mer synl ig. 
Sitt nedbøyd så mye som mu-l l ig. 

• Sjekk underlaget du må be
vege deg over, før du prøver å I snike deg inn på el ler rundt 
en vakt. Metall lager mye lyd, 
mens gress og tepper er nes
ten lydløse, her som i virkel ig
heten.  Uansett bør du snike 
deg (shift-tasten )  så mye som 
mul ig når det er vakter i nær
heten .  

• De forskjel l ige pi lene kan 
være kjekke t i l  å hjelpe deg 
forbi vanskelige vaktel'. Vann
pi ler kan brukes ti l å slukke 
fakler. «Noisemakers» kan bru
kes til å avlede vakter. Piler 
med mose lager et bløtt un-

i derlag under stedet hvor piler 
treffer (genialt hvis du må be
vege deg lydløst over metall ) .  
Pass gjerne også p å  å h a  noen 
«Speedpotions» og «Healthpo
tions» med deg. 

Thief - the dark Project 
Produsent: looking Glass 

PLUSS: 

• Original vri på gammelt konseilL. 
• BI'a almosrære. 
• Vanvlltig bra lydopplevelse. 

MINUS: 

• Middelmådig graOkk. 

[1-6] GmJ1t..kell er spillels 
smhrsle P'IIIk1, på �n"", al 
for få fmoger pii OJ('f'flat('t1e. I 
Likel ri el' TI,;rf rI al (le lIl· 
ler beS lr spillrllr l'ot' lidrn! 

• En del bugs. 

SVSTEMKRAV: 

P200 uten 3D-akseleralol'. P166 med 
3D-akselerator. 4x LIJ-Ir<UI\·II. .... 
Wln9x. 

TEKNOGAMES 
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Arrgggggghhhh ! Dette spillet må du NNGÅ ! ! ! 

I AV BJARTE ARNESON STORBAATEN 

Noen spill er dødskj ipe. men 
bare Test Drive 4X4 får eld
gamle episoder av Tro og Liv 
til å fremstå som den rene or
gie I sammenhengende latter
kuler. 

Dessverre har jeg ikke full
stendig frie tøyler. Det jeg har 
på hjertet angående dette makk
verket egner seg Ikke for små
barn og minst av alt på trykk. 
Egentlig har jeg lyst til å hyle 
alle de stygge ordene jeg kan -
og det er Ikke få - men det får 
jeg Ikke lov til .  Her er den re
flekterte versjonen: 

Accolade er bl itt relativt 
patetiske. Faktum er at hele 
Test Drive-serien stinker. og 
det vII den fortsette å gjøre ti l  
Accolade tar selvkritikk. over
haler spill motoren fullstendig 
og begynner med blanke ark. I 
andre bi lspill finner vi lekre bi
ler I fancy omgivelser. bi ler 
som Ikke bare ser bra ut. men 
som takket være gode fysIkk
model ler også oppfører seg 
som vanlige b i ler .  Accolade 
fortsetter på sin side med å 
gulpe ut miserable testkjørin
ger. denne gang med terreng
biler som ser kj ipe ut og som 
oppfører seg enda verre - alle 
kjøretøyene er tilnærmet l ike 
å kjøre. og samtlige oppfører 
seg svært ul ikt automobiler slik 
vi kjenner dem. Grusomt ude
l ikate omgivelser er det også. 

Accolade har denne gangen 
tydeligvis ønsket å lage et røft 
spill med møkk under neglene 
- hverdagen for gutta på gølvet. 
Det proklamerer å være frel
serspIllet for deg som er le i  av 
skinnende bi ler .  j evn asfalt. 
hØY hastighet og alt som er gøy. 
Test Drive 4X4 er  virkelig en  
snodig sak - a l t  som er moro 
med tradisjonelle bIIspIll er re
vet vekk. uten å bli erstattet 
av noe som helst annet. Acco
lade har tydeligvis heller Ikke 
helt visst hvilken grad av rea-

TEKNOGAMES 

l isme de vil le dele med oss. så 
her finnes l i tt av alt. Wanna
be- real  istisk o ffroad-raci  ng 
spes titt og ofte på med flere 
hundre meter lange hopp og 
en gjØk I bakgrunnen som ro
per Awesome - noe er helt fei l .  

Bilene v i  allernådigst får lov 
til å håndtere er av typen ter
reng. og som seg hør og bØr 
skal disse få bryne seg l itt på 
humpete humus.  Selv om alt 
later til å gå ørlitt fortere enn 
hva det gjerrige speedomete
ret antyder. gir ikke dette spil
let deg fnugg av fartsfølelse. 
Doningen smyger seg ikke over 
humper og ned i dumper. den 
hakker og hopper overalt. og 
får andungen Kvakk-kvakk til 
å se ut som om den er inn
smurt med RFSU Glid. 

Sprite-deteksjonen er un
der enhver kritikk. Stort sett 
er det bare å gl bånn gass -
ca. 50 km/t - og fise rett gjen
nom ekle palmer og stygge 
kaktuser. Men plutselig - kra
blamk - braser du rett Inn i 
ingenting og bråstopper. Hvor
for? I ngen vet. Er det et fata
morgana.  en luftspei l ing. en  
hal lusinasjon? Neeeeel .  det er 
Accolade som ikke har gjort 
jobben sin .  

Også dette spillet gjør bruk 

av opplåsingssystemet. hvor 
bare et fåtall  kjøretøy og ba
ner er tilgjengelig før du har 
svettet foran skj ermen  e n  
stund og gjort deg fortjent til 
flere møkkabaner og daukjør
te vrak. Dette er sikkert et kon
sept som forlenger  enkel te 
spills levetid. men her slår det 
andre veien - hvem gidder å 
spille dette spillet lenger enn 
hØyst nødvendig? 

Menyene ser ut til å være 
laget i Word. og står som et 
godt bilde på det dårl ige hånd
verksmessige arbeidet Accola
de har utført. En detal j .  javel .  
men en må  kunne forlange at 
menyene ser relativt profeSjO
nel le ut i spill som koster halve 
ukelønna.  Det er i m idlertid 
godt å kunne konstatere at Iyd
sporet nå er et område det ikke 
klmses av. Lyspunktet her er 
nettopp lyden. el ler snarere 
m usikken .  som besørges av 
b l .a. Gra vit y KiJls og Fear Fac
tory. Dette bl ir  l ikevel l itt lat
terlig. Et slikt blodmacho ar
tistvalg bygger bare ytterl ige
re oppunder den pretensiøse 
råheten og det primitive mas
kuline imaget spillet så i ntenst 
prøver å tilegne seg. men l ike
vel er m i levidt unna. 

Jeg kan ikke fatte hvorfor 

B ILBElTE : 
[ 1 J  Dette ser festlig ut, men 
er det Ikke. [2J «Fun, fun, fun in 
the mud!» Not. [3J Da I/!llr,tmpc_ 1 
ter Randor Brøtterud snudde 
len, så han til sin forferdelse 
han bare hadde strødd en 
stripe midt i veien. 

dette spillet ble laget, 
enn for å presse de siste kro
nene ut av Test Drive-svampen. 
Hvis det kommer mer dritt fra 
Accolade nå. så ringer jeg Arve 
Jurltzen. 

Test Drive 4x4 
Produ.ent: Accol.de 

PLUSS: 
• Musikken. om enn malplassert. 

MINUS: 
• Alt det andre. 

SVSTEMKRAV: 
• Minimum P 1 33 ( p200 

uten 3D-kort) . 1 6  MB RAM. 
2X CD-ROM. Wln 9x. 
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I AV BENGT-ÅKE OlOFSSON 

I Rallroad Tycoon 2 skal du 
bygge opp et jernbaneImperI
um. Du begynner med en neve 
penger og et stort landområde 
uten noen forbindelser. Det er 
du som skal få orden på Infra
strukturen. Få oversikten over 
hvilke ressurser som nnnes og 
hvilke du trenger. Deretter må 
du bygge u t  jernbanenettet 
med tanke på det. 

Kanskje har du kul l  og stål 
Ikke så langt unna et stålverk. 
Hvis du frakter godset dit. kan 
de begynne å produsere stål 
som du senere kan frakte ti l 
de som trenger det. Kanskje 
ti l en hermetikkfabrikk som 
også trenger kjøtt? Send over 
noen vogner med kveg, og der
etter kan du frakte hermetik
ken videre til nærmeste stor
by. Du kan tjene massevis av 
spenn!  Men det kreves mye 
tankearbeid . 

Det gjelder å legge skinne
ne riktig, slik at du kan benyt
te sporene til mange ruter, el
lers blir lønnsomheten for dår
lig. Hvis du leverer varer til en  
by, utvikles den  og  passasjer
antallet øker. noe som Igjen 
øker dine muligheter for pro
ntt. En by kan tredobles hvis 
den behandles på den rette 
måten. Det nnnes massevis av 
ressurser. Foruten nevnte va
rer finnes for eksempel bomull , 
sukker. olje, tømmer osv. Samt 
natur l igvis passasj erer  og 
post, kanskje det viktigste I be-

gynnelsen av spillet. 
RT2 består av en  rekke 

oppdrag som du skal utføre. 
Etter at du har ful l ført et opp
drag, belønnes du med en med
alje . Gul l . sølv eller bronse, 
avhengig av hvor bra du har 
oppført deg. I de to første opp
dragene er du a lene på spIll
brettet. men senere får du kon
kurranse fra to andre tycoo
ner. Da begynner spillet for al
vor, og du kan benytte deg av 
den avanserte børssImulato
ren. Du kan høyne og senke 
aksjeutbyttet, låne penger og 
kjøpe og selge aksjer I ditt eget 
el ler I konkurrentenes selska
per. Du kan kjøpe opp hele 
konserner el ler enkeltstående, 
lønnsomme fabrikker. RT2 har 
etter m i n  mening den hitt i l  
mest avanserte børssImulato
ren. Det sies at til og med Wall 
Street-meklere konkurrerer 
mot hverandre I RT2! 

Ettersom spil let begynner 
på 1 800-tallet. nnnes det In
gen børSinspeksjon som kan 
stoppe Innsidehandel . Det står 
deg og konkurrentene fritt å 
spekulere hemningsløst med 
lånte penger og å sabotere for 

hverandre med nendtllge opp
kjØp og andre snuskete forret
ningsmetoder. 

Spillets Kl er førsteklasses, 
og I de vanskeligere scenari
ene er det en utfordring selv 
for den mest drevne spilleren 
å knekke datamotstanderne. 
Grafikken er strålende. Det går 
an å zoome Inn på toget sl ik at 
tlashbacks fra barndommens 
elektriske tog lyner gjennom 
skallen. Men showet er gan
ske krevende, min P200 med 
64 MB RAM ble ganske sløv. 
Selv lyden er utmerket, med 
puffer fra damplokomotivene, 
togfløyter og skrikende brem
ser. Mus ikken  er swing ing 
blues som virke l ig passer Inn I 
spillet. 

I til legg til missions nnnes 
også en mengde kart fra hele 
verden . Storbritann ia , USA, 
Vesteuropa, KIna,  0stasla og 
også Skandinavia. Det er kult  
å legge spor I s ine egne hjem
trakter! Hvert kart har e n  
m e ngde sce n a r i e r ,  fra d e  , 
barnsl ig enkle til vanskelige. 
Når du har pløyet Igjennom alt 
sam men, kan du benytte den 
medfølgende editoren til å lage 
dine egne baner og oppdrag. 
Eller du kan laste ned nye kart 
fra Internet. 

Det går an å spille I nett på 
en rekke forskjell Ige måter: 
Med modem, med nullmodem, 
på lokalt nettverk og på Inter
net. Internet-spill foregår på 
den måten at en spil lers data
maskin fungerer som server, 
som de andre tIlslutter seg. Det 
er altså Ikke nødvendig å be
nytte seg av spesielle spilltje
nester for å kunne spille mot 
hverandre. 

Poptop Software, et  I lte 
programvarehus bestående av 
avhoppede programmerere fra 
blant annet New World Com
puting og Mleroprose, har lyk
kes på en mesterlig måte med 
denne oppfølgeren .  De  har 
klart å beholde de delene som 
gjorde det første spillet til en 
klassiker, og forbedret det som 
hadde mangler. KjØp RT2 selv 
om det blir for din siste slant! 
Har du Ingen penger I det hele 
tatt, så selg dine søsken til 
nærmeste slavehandler! ! 

Hint og t ip s 
• Innledningsvis el' det bl'a fr sa��e på 
passasjerer og post mellom store 
og nærl iggende byer. Fiks litt klappe 
penger. slik at du kan rlnanslcre de 
lengl'c lernbanesu'eknlngcnc og de 
kostbare strekningene ovel' ncllklcder. 

• Se 01'1' for ranere. de mCI' vcrdl
fullc lastene kan trcnge vakthold' 
• IIeng på en -carbose» 1"'1 toget. 
Husk at lokomotivene tl'enger vann 
og sand. Togene behøver ikke stoppe 
når du skal fylle på. Det holder at en 
swsjon har vann og sand, togene fyl
les nå,' de passcrcl'. 

• Unngå skarpe svlngl�r, de scnker 
farten kraftig pfi togene dine. Plan
legg nøyc når rlu legger Icrnbanespor 
I nellene. 

• 1" U1'Rllk å unnAI\ I'lIdl' lull ( tallene 
som kommer frem når du legger spor). 
FØlg med på bøl'scn.  Du kan bli rik. 
men det kan også koste deg dyrt! 

JUKSEKODER 
Trykk Inn 'I'ab og skriv kodcnc: 

VlaA" I!: Byene vokser raskerc, 

IIIAl'uOI : Hopp over et scenario. 

eaU h' "'ut url': $1 mill. t i l  spilleren. 

Sh' NIi 1,'III,d: $1 mill. Ul selskapet. 

l 'tI\\t'rlmll : $ 1 00 mill. Ul selskapet. 

KinA 411' 1 111' 11111: 
$100 mill. Ul spillel'en. 

SIU'I'd Kan': Raskere tog. 

( :UHI'Y ,/UlU'H: Alle motstanderens tog 
kræsler. 

(hl'I'I I I11I' : Byene utvikler mer varer. 

Railroad Tycoon 2 
Produsent: Poptop Software 

PLUSS: 
• Stort sett alt.  

MINUS: 
• Det burde ha vært en tidstabell for 
hver swsjon. Det blir vanskcllg fr hol
de rede på alle ruter. Nål' man har 
30-40 tog å holde rede på. ville en 
utskriftsfunkslon ha hjulpet. 1�lIcr en 
sekretæl'. 

SYSTEMKRAV: 
Minimum P133. 16 MB RAM 
(men du bør ha en sterkere 
maskin ! ) .  



I AV BENGT-AKE OLOFSSON 

Alt utspi l ler seg i den ameri
kanske byen New Temperan
ce, under forbudstiden.  Spil
lerens oppgave el', ved hjelp 
av utpressing, å ta over en så 
stor del av byen som mul ig, 
skape seg en formue og kan
skje til og med bli borgermes
ter. El ler i al le fal l  sette stopp 
for de andre l igaene. 

Du begynner spi l let med en 
håndful l  bastante råtasser og 
en haug kronasjel'. Du gir or
dre, for eksempel om å rekrut
tere flere gangstere, om å 
presse butikkeiere på penger 
og om at området ditt skal pa
truljeres. Ganske snart kom
mer du i kontakt med andre 
gjenger, og da kan det bli varmt 
om ørene.  New Temperanee 
kryr dessuten av politi folk, og 
disse har i ngen spesiell for
kjærlighet for å være paSSive 
ti lskuere når du prøver å leg
ge byen under deg. Dessuten 
må du s l ite med FBI .  Spesielt 
om du soper t i l  deg for mye 
penger via i l legal virksomhet, 
som for eksempel ulovlige ca
s inoer og barer. B l ir  lovens 
håndhevere for nærgående el
ler hvis avisene avslører dine 
«forretninger», kan du al ltid 
forsøke å bestikke dem. Eller 
gi bidrag til kirker og barne
hjem! 

Spi l let er oppdelt  i to avde
l inger. Først den taktiske de
len, der du gir dine medlem
mer ordre, sjekker finanser, 
kjøper våpen og al le andre ak
tiviteter som gjør deg klar for 
l ivet i gatene.  år dette e l' 
klart, går spi llet over 
til gatenivå, hvor 
du får opp-

leve hvordan karene dine kla
rer seg i virkel igheten.  På 3D
spi l lområdet kan du følge med 
i handl ingen.  Du må benytte 
deg av «tagged windows» for å 
følge med utvalgte personer, 
for byen er alt for d iger til at 
du skal kunne få med deg alt 
som skjer. Spesielt etter noen 
uker, når gjengen din begyn
ner å b l i  stor. Hver gang noe 
i nteressant skjer, b l inker et 
varsel lys, og du kan zoome inn  
på hendelsen. 

For å karakterisere de to 
spi ll delene hver for seg, kan 
jeg s i  at strategidelen er ny
ten kende og meget bra. Du kan 
gjøre en  hel del morsomme 
ting. Kjøpe butikker, tomter, 
våpen og biler, bestikke tjenes
temenn, snyte på skatten, gi 
bidrag ti l  suppekjøkken og bar
nehjem osv. 

Du kan hele tiden se hvor
dan du l igger an i forhold t i l  
de tre andre mafiabossene. Om 
pengehaugen din minker, er 
det på tide å skifte taktikk! 

Sanntidshendelsene på ga
tenivå kunne im idlertid vært 
bedre . Det er veldig vanskelig 
å styre medlemmene på dette 
n ivået, og det er uhørt frustre
rende å se på når de meies 
ned av rasende politi fo lk e l ler 

av andre gjenger. Men samti
dig er det ganske kult å se på 
når de små bøllene sprenger 
oppsetsige butikkeiere i luften, 
e l ler se på når de plaffer ned 
en nærgående skurk på åpen 
gate. Dine (og andres) bandit
ter har el leve ul ike egenska
per som du skal holde rede 
på. B lant  annet i n te l l igens, 
evne til å skyte, slåss osv. Bare 
så synd at karakterene i kke 
kan utvikles. Hvis Abe «Goat
head» Lavinsky har 0,5 evne 

til å slåss, kommer han aldri 
t i l  å bl i  bedre. Han kan vel for, 
helsike trene karate? 

Grafikken er meget bra i 
begge spi l ldelene. Du ser byen 
i et isometrisk perspektiv, og 
husene er meget stil ige og va· 
rierte. Du kan også velge å sr 
byen ovenfra, og da represen· 
teres menneskene av punkter 
i forskjell ige farger. Men på 
dette n ivået kan du ikke gi or· 
dre el ler se hvilke individer det 
dreiel' seg om. Du kan bare sr 



games 

Gangsters fØles mest som et slags fotball-
managerspill, der spillerne er blitt utstyrt med 
frekke 2 0-tallshatter, tofargede sko og med en 

skyter i neven. Kan dette virkelig være morsomt? 

BI LDE �IE 
[1] Her kan du følge med når dine voldsomme medhjelpere 
forpester hele byen. [2] Maude «ToLlchdown» Kidd er min sik
kerhetssjef Den helrøde sirkelen viser at hun har fullt opp hele 
uken. [3] Ja, vil de ikke betale, så smeller det! Wli:� '!I� 'ill' Ilf,f!iItI 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  (I; 

om de er sivi le, politi , FBI el
ler gjengmedlemmer. For å få 
noenlunde kontroll over situa
sjonen ,  må du kjøre med en 
oppløsning på 1 024 x 768. Et 
nytt kart genereres hver gang 
du starter et parti - byen er 
som nevnt meget stor og det 
finnes massevis av folk ,  Spil let 
skal inneholde ikke mindre enn 
5000 individer, Jeg har ikke 
kontrol l  regnet (unnskyld meg) . 

Det er l itt irriterende når 
hus bare forsvinner foran øy
nene dine for at du skal kunne 

se folk som beveger seg på den 
andre siden av bygningen .  Ak
kurat idet du har begynt å nyte 
bankens flotte fasade, forsvin
ner den fordi Ronald «Meatfa
ce» Gallagher har lyst til å pro
menere forbi .  Ettersom spil let 
er så stort og inneholder så 
mange mennesker, hadde det 
vært bra om man hadde hatt 
muligheten til å skrive ut kart 
og medlemsl ister. Si at for ek
sempel en av dine skurkel' mø
ter et medlem av en annen 
gjeng på gaten, Din fyr er be-

væpnet, men du husker ikke 
hvor god skytter han er. Din 
l iga kan inneholde nesten 1 00 
personer, så det bl ir håpløst å 
holde oversikten over hver en
kelt. Vi sier at din skurk er en 
dårlig skytter .  G i  ham ordre ti l  
å skyte den andre banditten,  
og han bl ir ganske s ikkert selv 
tatt knekken på. '"e .  

Men Gangsters er et svært 
kult strategispi l l  for den som 
er hypp på utfordringer i un
derverdenen.  Her el' også mu
l igheter for multiplayer-spi l l .  

Hint og t ip s  
Sats i begynnelsen hardt på å utvide 
ditt territorium og på å rekruttere 
massevis av nye skurker. Disse finner 
du på treningsstudioer. i barer og hos 
Arbeidsformidlingen. Det skader Ikke 
å gl disse oppgavene til din mest In
telligente kar. Husk at du får Ilere 
utpressingspenger fra store buUkker 
og banker. enn fra boliger og småflr
rna. år du begynner å åpne Illegale 
vtrksomheter, må du tilpasse typen 
av virksomhet Ul det området du har 
adgang til .  Et easlno kan dra Inn mas
sevis av penger, men det må ligge I et 
rikt område. Prleeflghts og dieegame 
passer bedre hvis du har kontroll over 
de mer skumle kvartalene I New Pro
speet. 

l-Iver I l legal virksomhet krever et 
lovlig firma i samme område som skal
keskjul. En ulovlig bar kan skjules av 
en leglUm restaurant, et prleefight
sted kan bygges Innenfor et gym osv. 
Gjør du Ikke dette, får du raskt PBI I 
hælene! Mer Ups og I nfo Onner du på 
htlp:llwww.gallg.rclatcd.com! og på 
http://www, hothollsc,orglllllgllshl 
Gallgstcrslgallgsters_frame,htm. 

Gangst.rs 
Produs.nt: HotHous. 

PLUSS: 
• Mye å holde rede på, morsomt for 

RTS-fantaster. 

MINUS: 
• Mye å holde rede på ( ! ) .  
• Vanskelig å styre skurkene 

på gaten. 

SYSTEMKRAV: 
P 1 33 ,  1 6  MB RAM. 

TEKN O GAM ES 





I AV STEINAR HELGESEN 

Moto Racer 2 er et motorsyk
kelsp I l l  av den gode, gamle  
skolen. Velg deg en sykkel, kjør 
rundt på baner i avsindig og 
halsbrekkende fart, og kom al
ler først I mål. Du konkurrerer 
mot opptil 24 andre datastyrte 
sykkelryttere, e l ler eventuelt 
mot fire el ler færre kompiser, 
I et rotterace rundt den engel
ske landsbygda ,  i den heteste 
ørken, på motorveier ved kys
ten,  gjennom dampende jungel 
eller på ganske så normale ra
cerbaner I regn, tåke, snø, sol
skinn el ler månelys. 

Hørt det før, gjort det før -
spørsmålet bl ir altså om det 
gjør det som vi har hørt og 
gjort før på en bedre måte enn 
vi har hørt el ler gjort før. La 
meg, Steinar «ha lsbrekkende 
setninger er mitt mel lomnavn,. 
Helgesen , gl deg svaret: Både 
ja og neI. Forvirret? Jeg skal 
klargjøre, blåse tåken fra øy
nene dine, eventuelt tenne lys
bryteren . 

mLia UTSEENDE 
Det ser fenomenalt ut. Land
skapet ruller som om det var 
utstyrt med ku le lagre , hver 
geografisk  lokaSjon har  s in  
egen koloritt; beduiner og tran
ge basarer i østen, ste inmu
rer og fegrinder på landsbyg
da I Storbritannia. Motorsykle
ne, som det finnes to hovedty
per og mange undertyper av, 
er model lert fargerikt og na
turto. Det samme gje lder fø
rerne, som kler hje lm veldig 
godt. 

Det lyder også dei l ig med 
spinnende motorer og suset fra 
plaskende regn når det er nød
vendig. Et dunkende sound
track holder pulsen oppe, men 
er du som meg slår du det av 
etter ti minutter fordi det rett 
og slett bl ir for mye spenning 
på en gang. Hjertet tåler det 
Ikke. 

games 

Delphine Software har valgt 
å dele spil let i nn  i to former 
for sykkel lek - racing og cross. 
Sistnevnte er absolutt å fore
trekke.  Her  serveres l ange 
hopp, krappe svinger og luft
akrobatikk på flere fat, I grel l  
kontrast ti l steri l iteten o g  kjed
s o m m e l igheten  s o m  er så  
fremtredende under de hurti
ge, men akk så ukontrollerbare 
raceløpene. Det krever nemlig 
sin mann å komme seg gjen
nom svingene noen lunde på 
hjul. Plutselig svinges det for 
krapt, og man dytter borti si
dene på veien og mister dyre
bar fart og tålmodighet. S l ik  
ender man a lltid opp som sis
temann på pal len.  Kjedelig, er 
det. 

CROSS LEnERE 
Crossløpene er en helt annen 
kakebit .  Syklene er lettere å 
styre, løypene er tøffere, mer 
varierte og gir en heftigere 
fartsopplevelse. Når du slæd
der gjennom hårnålsvingene 
som en ekte H usqvarna før du 
hopper 25 meter nedoverbak
ke er følelsen ganske uslåel ig. 
Problemet er at Moto Race!' 2 
l ider av for l i te nytenkning. 
Grelt, det har flott grafikk, men 
det bærer også på den samme 

sykdommen som har plaget de 
fleste bil- og motorsykkel spi l l  
s iden d e n  digitale bensinmo
toren ble oppfunnet. Du kan 
bare kjøre på veien .  Med en 
gang du kommer l i tt utenfor 
den p rogram m erte b a n e n ,  
stopper sykkelen p å  en svært 
unaturlig måte. Hvorfor i kke 
gjøre det mul ig å kjøre en li
ten tur i skogen - el ler I det 
m inste ned i grøftene? Skal  
man ha naturtro grafikk må 
man søren meg sti l le opp med 
et naturtro spi l lunivers også. 
Det har al lerede b l i tt gjort. 
Tekstbehandlingens og opera
tivsystemenes konge og dron
n ing, Microsoft, har gitt ut en 
monstertrucksim som virkel ig 
lot spil leren farte rundt - over
alt. Så hvorfor kan i kke Del
phlne gjøre det samme? 

Her fin nes en flott flerspi l
lermul ighet for opp til fire spil
lere, en brukervennlig baneedi
tor, pen grafikk,  haugevis av 
ul ike sykler å velge mel lom -
og kappløp som ti l tider er 
spennende. Grunnmuren for et 
flott spi l l  er med andre ord lagt 
av en murer med svennebre
vet i orden.  Men når man først 
tar seg bryet med å konstrue
re noe så vakkert, bør man 
også perfe ksjonere byggverket. 

B I L DE�IE : 
[ 1 ]  Det er morsomt å kjøre 
cross i jungelen. [21 Her vel
ger du sykkel. Syk farge. [31 
Luftige svev er hverdagskost 
for denne karen. [41 Ææærnn . .  . 
æærrnnn . .  tuut . .  brrrmmmrmm .. . 

Nå er Moto Racer rett og slett 
for flatt til å være virkelig gøy. 
Så bvis jeg absolutt skal kjøre 
motor, må jeg fortsatt låne 
mopeden t i l  Tommy. Det er 
synd, for det gjør så vondt. 

Moto Racer 2 
Produsent: Delphine Software 

PLUSS: 

• F'lerspiliermulighcLCr. 

MINUS: 

• Blir rorL kjedelig. 
• Vanskelig å sLyre. 

SYSTEM KRAV: 

• Minimum P 1 66. 3D-kort. 
1 6  MB RAM. 



games 

e n  t e r r o r i s t  
I AV MIKAEL SUNDMARK 

Sanj uro får en sjanse til å hev
ne seg når han får i oppdrag 
av UCA å bekjempe The Fal
len. 

Shogo benytter seg av Mo
noliths egenutviklede 3D-mo
tor, Li thTech. Grafikken er vel
dig bra, men det er l ikevel ikke 
så stOl' forskjel l  i forhold til 
Quake 2 .  De mest imponeren
de effektene er hvordan glø
dende, rykende partikler flyr i 
al le retninger når noe eksplo
derer. Etter en kamp l igger det 
rykende skrot overalt, og tyk
ke røykskyer løses sakte opp. 
Shogo har den sti l igste him
melen jeg noen gang har sett i 
et dataspi l l .  Man kan se solen 
og planeter gjennom et gjen
nomsi ktig skylag som sakte 
blåser forbi .  

Dessverre el '  personene i 
Shogo ganske udetaljerte. De 
har  ingen fingre, og ansiktene 
er slette og uttrykksløse. Lith
Tech er en relativt lettdreven 
motor hvis man bruker et Voo
doo-kort. Jeg hadde ingen pro-

TEKNOGAMES 

blemer med å kjøre i 800 x 
600, 1 6-bits teksturer og al le 
effekter .  Jeg prøvde også Di
rect3D og programvarestøtten 
med ATI-kortet, og klarte å kjØ
re spi l let i 400 x 300. Men det 
var i kke spesielt vakkert. 

Lyden i spil let er helt suve
ren .  Alt fra lydeffekter til mu
sikk er perfekt. Låtene varie
res ofte. Hurtig tekno under 
action, og roligere ambient når 
alt hal' roet seg ned. 

Shogo hal' en ganske kom
plisert handling, med intriger, 
svik, kjærlighet, hat og hevn. 
Handl ingen presenteres dels 
mellom oppdragene i form av 
tekst, men også under oppdra
gene i form av talt dia log og et 
bi lde av den som sender via en 
comlink. Av og til avbrytes spil
l ingen av en an imasjon og en 
dialog. Handlingen er intensiv, 
du får hele tiden nye oppdrag. 
Til tross for det kan Shogo fø
les litt langdrygt iblant. Det går 
tross alt ut på å skyte stort 
sett alt som rører på seg, samt 
å Finne en og annen dør eller 
nøkke l .  

[1-3] Handlingen e r  intensiv, og det gjelder å kunne skyte fra 
seg. 

---- - ---- --- --=--=-- ---- -



Noe som bryter ensformig
heten er at man i omtrent hvel't 
annet oppdrag kjører en gigan
tisk, menneskelignende strids
maskin - en Mech. Plutsel ig 
tramper man frem i en mor
dermaskin som er 30 meter 
hØY og veier tusenvis av tonn .  
De korridorer og rom man er 
vant med,  byttes ut mot hele 
byer med skyskrapere og biler 
i gatene.  Følelsen av å styre er 
ikke spesielt annerledes. 

Du har fire forskjell ige ma
skiner å velge mellom, og dis
se har forskjell ig hastighet og 
styrke. Mechen er utrustet med 
ni tunge ødeleggelsesvåpen. De 
består av alt fra energivåpen 
til raketter .  I mechstridene 
handler det om å få inn det 

games 

første treffet. Ikke en gang de 
kraftigste mechene klarer fle
re enn fire-fem treff fm disse 
mektige våpnene. 

Utenfor mechen er  man 
omtrent l ike ømtålig. Det gjel
der å skyte først, og deretter 
spørre. Til tross for ful l  helse 
og maksimal rustning, kan tre
fire treff være fatalt .  Du kan 
velge mel lom ni håndvåpen,  
men det er maskingeværet du 
kommer til å bruke mest. Det 
finnes så mye ammo rundt om
kring at man Sjelden behøver 
å bytte t i l  noe annet våpen .  
Man  kan s ikte på  ul ike kropps
deler, men det gir ingen større 
effekt - bortsett fra at man kan 
få « perfekte treff», som beløn
nes med ekstra helse. 

- j apansk 

animering 

Anime har lenge vært et kultfeno
men IlCr i vesten. Men (let er først 
i det siste at anime el' blitt popu
lært på bred basis. Mange Sega 
SatLIrtl- og PlayStation-spiJ/ el' ba
sert på anime, og også stadig fle
re PC-spill bærer preg av å være 
inspirert av anime. 

Det finnes fire typer anime. 
TV-anime består av TV-serier som 
el' pf'Odusert med et lavt budSjett, 
og som ofte el' av ganske (Iårlig 
kvalitet. O VA (Original Vi(Jeo Ani
mation) pro(luseres 101' å bli leiet 
ut og selges på vi(leo. OVA lanse
res ofte som serier på flere kas
setter. og pleier å være av ganske 
bra kvalitet. I tillegg hal' vi langfil
mer. Akkurat som Disneys mmer 
kommer (let et antall animefilmer 
h vert ål' i Japan. Det finnes man
ge selskaper som animerer. og 
kvaliteten kan variere. men som 
oftest el' den bra. 

TIPS O G  TRI CKS 
� Chcat mode: Trykk på T, og bruk så følgende kodel' for å J ukse. 

KODE 
mpgod 
a nnol' 

EFFEKT 
Gudemodus 
Full ammo 
I�ull a mmo 
Full helse 
Full a mmo 

mpkfa 
mphealth 
mpammo 
m panno/' 
ml)clll)P 
mpl)Os 
mpcamcl'a 
mplighlscape 

Full a/'me/'Ing 
Togglc clipplng 
Togg.'e coordlnate display 
Juste/' ka mCI'<1 
Just e/' bclysning. 

• Benytt mas�i ngeværets zoom el ler ritlen når du befinner 
deg pa store, apne tlater. 

• Arkiver ofte, spesie lt  før du runder et hjørne. 

• Unngå å treffe bi ler når du kjører en mech. De eksploderer. 

• Sikt mot hodet. 

Fiendens Kl ( kunstig intel
l igens) imponerer ikke. De står 
som regel og gjemmer seg bak 
et el ler annet hjørne, og rea
gerer bare når du viser deg. 
Dessuten ser de dårlig. Står 
du et stykke unna, kan du sky
te dem før de reagere/'. Det 
finnes en hel del sivi le perso
ner i spil let, men de står for 
det meste bare og glor ut i 
l uften .  Av og ti l kan du få noen 
kompanjonger med på oppdra
gene dine.  Disse er imidlertid 
stort sett i veien , og er dårl ige 
til å angripe fienden. 

I det hele tatt er Shogo et 
profft produkt og et must for 
al le som elsker anime. Shogo 
er et av de beste førsteper
sons-actionspil lene akkurat nå. 

Shogo: Mobile Armor Divislon 
Produsent: Monolith Productions 

PLUSS: 

o Bra grafikk og lyd. 
o Kult å kjøre mech. 
o Herlige eksplOSjoner. 
o I n tensiv action. 

MINUS: 
o Dårlig Kl. 
o Ensrormlge oppdrag. 
o Kledelige miljøer 

SVSTEMKRAV: 
o 1 ' 1 66 (P l i  anberales). 1'233 for pro
gramvaresLØtlc. 4 MB (eller mer) 30-
kompatibelt gra11kkort. 
32 MB RAM. Wln 9x. 
DlrecLX6. 



rl'iF============="�. __ .. _- - - __ 

Jeg er en av mange datainteresserte som også liker sci-fi, og Star Wars-filmene er blant mine 
favoritter. Helt siden jeg fikk vite at  en ny Star Wars-l1Im var på tral)pene, har jeg vært på jakt etter 
mer info om den. Jeg trodde jeg hadde fåt t  med meg det meste av info om disse 111mene til nå, men 
det var helt til jeg kom over denne CD-ROM-pakken fra LucasArts. 

Visste du for eksempel at Han Solo og prinsesse Leia har t re barn sammen? Her får du vite både 
det og hva barna heter, og mye mer om våre galaktiske helter. Her rår vi også vite mer om Star 
Wars-opptakene som i sin tid ble gjort på Finse, der som kjent scenene rra planeten I loth i The 
Empire Strikes Back ble tatt opp. Det var ingen lett oppgave, ikke minst på grunn av de norske 
værgudene. 

De to CDene inneholder mye informasjon som var ukjent, og tildels overraskende, for meg. Her 
er mye info om hvordan 111mene er blitt laget, massevis av herlige bilder osv. CDene viser også 
hvordan de forskjellige miniat�Tmodellene som er brukt under innspillingene er blitt til.  Du får også 
scener som ikke kom med på de endelige 111mene. 

Dessverre er det for mye tekst og for lite video og lyd på disse CD-ROMene. Jeg hadde 
foret rukket å få høre om hvordan det hele var, istedenfor å lese massevis av tekst på PC-skjermen. 
Kvaliteten på videosnuttene er til gjengjeld ganske bra. 

TEKNOGAMES 

PLUSS: 

• Massevis av Info. 

MINUS: 

• For mye tekst og for ille video. 

SYSTEM KRAV: 

• Minimum P 1 33 .  16 Mil 

4X CD-ROM. 



I AV STEINAR "PROPELL» HELGESEN 

Men la oss ikke snakke om av
døde popsWerner når dagens 
tema el' den andre verdenskrig 
og de som fløy den. 

Plys i m u l a torer .  Verdens 
eldste spi l ltype ,  sp i l t  av det 
mest sørge lige menneske på 
jord. Han som hver eneste natt 
drømmer om å sveve hØyt del' 
oppe i det blå og som kan ro
tasjonshastighet og svingkur
ve på alle flytyper siden papir
flyet. Han som vil le solgt sin 
egen farfar for en prat med 
Eddie The Eagle, men al l ikevel 
aldri har holdt i en flystikke 
e l ler sett ut på Rondane fra 
ruteflyet til Bergen .  

SEILER 
I stedet seiler han i den nes
ten ekte P- 1 6-cockpiten han 
monterte på soverommet i fjor, 
den som førte ti l  skilsmisse fra 
kona som fra før av var l i tt lei 
flyverhjelm hver eneste natt, 
og kaller seg selv for Falcon 
e l l e r  Maver ick  når han lar  
grønnskjæret fra mon i toren 
kjærtegne ansiktet i sene nat
tetimer. 

For en ftysim kan jo aldri 
bli så spennende, vakker og 
dei l ig som virke l ighetens him
mel ,  Skyer og buete horisont. 
Den kan bare bl i  et sørgelig 
sUl'I'ogat, omtrent som tøn
melk eller polsk såpeopera -
noe som forsurer livet og drar 

oss ned på jorda igjen .  Hvis 
du absolutt vil fly, er det be
dre å kaste seg utfor Tryvann
stårnet. Da svever du i hvert 
fal l  en stund. Og la oss være 
ærlige :  Verden bl ir en nerd fat
tigere, slett ingen dum tanke .  

S l ik  løper resonnementet 
frem ti l  du stirrer med store 
og rennende øyne inn i sol
nedgangen over Ardenne. Un
der deg flyter store, vintergrå 
jorder - en monotoni som kun 
avbrytes av en og annen lands
by el ler grønnsvart stridsvogn . 
Overalt er luften fylt av gass
bindhvite tåkedotter som av og 
til farges lett rosa av solens 
røde stråler .  Og ørene dine 
pumpes fu l l e  av duren fra 

enorme motorer, en trygg, vel
kjent lyd som setter deg 54 år 
ti l bake i tid. 

SPITFIR E 
Dette er den annen vel'dens
krig, det herrens år 1 944, og 
du flyr en Spitfire over fiendt
lig land. I formasjon angriper 
dine to vingemenn den tyske 
kolonnen på veien et par hun
dre meter lenger fremme. De 
forminskede hylene fra flykrop
pene mens de presser seg gjen
nom luftlaget på vei mot bak
ken, rekker så vidt ørene dine. 
Det samme gjelder for hamrin
gen fra kanonene deres, når de 
lar britisk metall møte tyske 
ordensrekker i en kakofoni av 

TEKNO GAMES 
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flammer og røyk. «Synd jeg ikke 
husket gri l lpølsene», tenkel' du 
lakonisk føl' du bl ir oppmerk
som på tyskeren som hal' l imt 
seg på baken d in .  Du  drar 
hardt i sti kka, stiger rett inn i 
solen mens motorene jobber 
hardt for å levere kraft nok til å 
gjennomføre loopen og plasse
rer deg bak ham, lar mitraljø
sene snakke og ser ham fal le 
mot jorden som en brennende 
lysets engel .  Dere kan vende 
hjem til basen, oppdrag utført. 

KRIG ER IKKE sA VER ST 
Mens hjulene tar asfalten med 
et l ite hvin tenker du at krig 
slett ikke er så verst, i hvert 
fal l  ikke på monitoren.  Kanskje 
du til og med skal gå til inn
kjØp av en cockpit, selvfølgelig 
ikke en F 1 6  . . .  er da ingen ta
per heller, men en Spitfire el
ler Thunderbolt vi l le gjort seg. 

Slik er altså WWII Figllters 
fra Jane's Software � det gjør 
nesten alt det riktige for å gi 
den fantasifu l le pilot en virke
l ighetstro opplevelse, ja så vir-

TEKNOGAMES 
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kel ighetstro som den kan bl i  
på et trangt soverom med grønt 
veggti lveggteppe. Al le ingredi
enser er på plass: Enke ltopp
drag, kampanjer spilt fra beg
ge sider, heftige oppdragsint
roer, varierte flytyper, fi lma
tisk musikk, ekle tyskere, bom
bastiske eksplOSjoner og rø-

rende solnedganger. I t i l legg 
ti l  dette kommer et flymuseum 
inneholdende intervjuer med 
gamle  overmodne helter fra 
s iste verdenskrig og detaljert 
informasjon om al le flytypene 
i spi l let. 

KR EVENDE, KR EVENDE 
Dette høres bra ut, men de 
finnes al ltid en hake. Så hva 
er den stygge venninnen? W\\1 
er fordømt krevende, det ha 
et par grafiske bugs, det fi� 
nes ingen mulighet for å la� 
sin egen pi lot i kampanjed� 
len. Og det Følger ikke med læ� 



bukser. Men selv uten kommer 
dette ti l  å forårsake ekteska
pel ige havarier over det gan
ske land. 

WWII Fighters 
Produsent: Jane's Software 

PLUSS: 
• Utrolig bra vlsuclt. Elsker skyene! 
• Alle nytypene oppfører seg på sin 

måte. 
• Lydeffektcr og musikk er veldig 

stcm ningsskapcnde. 
• Kul storbandjazz. 

MINUS: 
• LandskapCL l iLL for monotont. 
• Ingen mulighel for å lage egen 

pllOL for kampanjcbruk. 
• LILL for vanskelig. 

SYSTEMKRAV: 
Minimum P200 M l lz. 32 M B  
RAM Illuss 3 D ·  kort. PII300 
MHz mcd 64 MB RAM og 
3d-korL anbefales. 

Du bør slå av kollisjoner i 
valg menyen. Hvis ikke 
kommer du til å miste en 
god del ving menn under 
landing. 

Slå av cockpiten og slå på 
pi len som viser vei mot 
målet. Det er kanskje 

ikke så real istisk, men 
fanken så spillbart. 
Hvis du bruker 'head 
tracki ng', bør du slå på 
cockpiten. 
Bruk kuler i stedet for 
krutt. Spar på bombene, 
m itraljøsen er utmerket i 
mange tilfeller. 

TEKNO GAMES 
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1 998 var ro l lesp i l lernes defin itive yndl ingsnittita l lsår. Helt siden forrige lett rosafargede 
decennium, hvor uta l l ige inkarnasjoner i U ltima-, Wizardry- el ler M ight & Magic-serien 

utvisket middagsvaner, tv-rutiner og kroppshygiene for tusental ls av disponerte ind ivider, har 
ro l lespi l lhyllene stått l ike tomme som biffd iskene i Snovjospirskij -supermarkedet i Minsk. 

I AV STEINAR HELGESEN 

Men så kom det endelig. Et 
episk anlagt, fargerikt, hold
bart, vakkert, spennende, ut
fordrende, logisk, intell igent, 
grundig, medrivende og tvangs
tankedannende eventyr. Det 
kom mer t i l  å klatre opp på 
stjernehimmelen. For se! Et in
teraktivt underholdningspro
dukt skal komme. Og se! Det 
har al lerede kommet, og vir
ker blant Dere for å fri Dere 
ul av Quake-tyrann iets tunge 
åk .  Og hør !  Dets navn er  
Baldur 's Gate, og  dets rike 
skal være fr'a nå av, og til opp
følgerens uunngåel ige komme. 

Baldur's Gate er fu l lsten
dig basert og konstruert på Ad
vanced Dungeons and Dragons 
2/1f' Editions regelverk, myto
logi og historie .  En tykk bok 
fu l l  av kompliserte regler. Dis
se er ryggraden i nesten al le 
rol lespi l l  i brettform, og de har 
vært forsøkt tolket av de f1es-

TEKNOGAMES 

te dataspil l  innenfor sjange
ren - uten gode resultater. I 
papir og penn-utgaven kaster 
deltakerne terninger av for
skje l l ige typer for å bestem
me utkommet av karakterenes 
handlinger .  Resultatet av kas
tene gjennomgår en rekke ma
tematiske raffineringsproses
ser, som al le er beskrevet i 
regelverket. D isse kalkulering
ene utføres av en spi l l-koordi
nator. I Baldur's Gate er data
maskinen koordinator. Alle ut
regninger l igger skjult under 
et skall  av spi l lbarhet. Perso
n e n  ved tastaturet  behøver 
ikke, hvis han i kke ønsker det, 
å involvere seg i teorien rundt 
sverdkampene, tryl leformular
ene ,  samtalene e l l er  utfors
kningen. Alt han behøver å gjø
re, er å lene seg enda l itt nær
mere skjermen og la seg slu
ke med hud og hår.  

FOR ELDR ELØS 
Du er en  foreldreløs yngl ing 

fostret opp av den mektige ma
gikeren Gorion i byen Candle
keep. Denne byen er kunnska
pens senter langs den lang
strakte Sverdkysten .  Du vet 
i kke hvor du kommer fra, men 
snart bl ir  du tvunget ut på en 
reise som kommer til å gi deg 
mange svar, og et mål å følge. 
Sverdkysten bobler av merke
l ige rykter og skremmende 
hende lser  - på bunnen  av 
Nashkels gr'uver lurer en ond
skap som sluker menn,  a lver 
og dverger, og forurenser alt 
j ern som vinnes ut .  Det er 
u brukel ig ,  ingen våpen kan 
lenger smis, ingen ploger ham
res og gaflene knekker som 
tannpirkere i seigt oksekjøtt. 
Vil lmarken herjes av røverban-

der. For hver dag som går blir 
befolkningen mer og mer mak· 
tesløs. Krigshissere slår på 
skarptrommen. Hvem står bak 
u lykken? 

Undel' merkel ige omsten· 
digheter må du sammen med 
din stefar flykte fra Candle· 
keeps trygge murer. Du finner 
snart ut at det er satt en priS 
på hodet ditt, og at noen øn· 
sker deg av veien.  Sl ik begyn· 
ner h istorien. Fortel l ingen vrir 
og vender på seg gjennom hele 
spi l let, og som al ltid gis luft 
for eget in itiativ og tid til ut· 
forskn ing av de mange subplo, 
tene. Krabb rundt i gamle rui· 
neI', ta l ivet av en edderkopp· 
kolon i ,  opptre som eskorte for 
en bedragersk heks. Utfordrin· 



gene er mange , og gir aweks
l ing og lyst til å se hva som 
befinner seg bak neste sving. 
Underveis møter du en rekke 
personer som har lyst til å slå 
følge med deg. Du har plass 
til fem andre eventyrere i føl
get ditt. Disse kan være gode, 
onde el ler ingen av delene, og 
de har en effekt på resten av 
gruppens humør og stridsev
ne. 

AHHH, SÅ P R EKTIGE 
Baldur's Gate skuffer nok l i tt 
når det gje lder interaksjonen 
mel lom gruppemedlemmene.  
Personl ig kunne jeg ønsket 
meg mer konfl ikt, mer dia log, 
mer selvstendighet fra dem. Nå 
mumler de frem de samme, 
trøtte setningene alt for ofte. 
De er også frykte lig prektige 
og sni l le mot hverandre. Det 
er l itt kjedelig å høre dem be
rømme hverandres sterke mo
ralske konstitusjon for syven
de gang, når du egentlig bare 
skulle ønske at de gav hveran
dre en leksjon i stygg munn-

bruk og amoralsk oppførse l .  
Du ser selskapet ditt fra 

fugleperspektiv, mens de be
veger seg gjennom ferdigteg
nede landskaper. Grønn skog, 
myr, kystklipper, øde ruiner ,  
små l andsbyer ,  gravl under  
ra mmer  inn  spenni ngen og 
mystikken .  Dessverre er gra
fi kken kun i 800 x 600, noe 
som er l it t  for lav oppløsning 
for dagens bortskjemte 3D
fantaster .  Stemningsskapende 
effekter som snø, lyn og regn 
samt eksplosiv og glitrende 
magi, er l i kevel konfekt nok t i l  
å holde øynene godtesugne 
over lange perioder. Når reg
net pøser ned over våte even
tyrere på vil lstrå i Larkwood
skogen ,  lengter du e tter e t  
varmt peisbål å tørke klærne 
ved. 

KAMP SYSTEMET 
Kampsystemet er rundebasert, 
men i sanntid .  Et paradoks av 
proporsjoner? Neida,  produ
senten har løst problemet på 
en ypperlig måte. Du har en 

B I L DE �rE 
[ 1 )  P YROMANTlSK: Nå skal vi kose oss foran peisen, Elsie . . .  
[2) Kuttscenene er litt kjedelige. [3) FRISKT: Snøen faller, men 
lendeklede er varmt nok. Hardføre karer. (4) Et eksempel på 
værmodellen i BG. Det er koselig, om enn litt ustabilt. (5) Ligg 
unna gullet mitt, din skitne rotte! 

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

pausefunksjon som også fun
gerer som kommandomodus. 
Når spillet fryses, kan du gi 
ordre. Når tiden igjen flyr, ut
føres ordrene med mer eller 
mindre hell .  Dette fungerer ut
merket og nesten uten proble
mer. Det som derimot er gan
ske problematisk med karak
terenes oppførse l ,  er stifinn
ingen .  De er utrol ig gode ti l  å 
hekte seg bort i landskapsde
taljer, e l ler til å gå tunge om
veier som kan utsette dem for 
potensiell fare av dødelig grad. 
Dette skal visst nok rettes på 
i en patch fra Interplay, men 
akkurat nå i rriterer det meg 
l i tt for mye. 

SÅ Å SI P ER FEKT 
Likevel er dette en nær per
fekt opplevelse. Bioware har 
levert fem CDer stappet til ri l
lene med innhold: En god his
torie , pen grafikk, interessan
te monstre. dusinvis av tråder 
å nøste opp, gråværsdager, 
myst iske skum r inger ,  s i n te 
trol lmenn og onde planer. 

Legger du til en sammen
satt og vel lykket I'ol lespil lopp
leveise,  mørke hemmeligheter 
under skogbunnen - og at en 
oppfølger ventes i løpet av to 
måneder - vet du hva vi snak
ker om. Glem Ultima og MigIJt 
& Magic. Endelig en ny klassi
ker! 

Baldur's Gate 
Produsent: Bioware 

PLUSS: 
• Gjør' alt det de andre lovet fl gjøre. 
• Vakkert og vanedannende. 

MINUS: 
• Dirrllg sUn nning. 
• Lite inspirerte kuttscener. 
• Krangler med endel Skjerm kort. 

SYSTEMKRAV: 
• Mill/ml/m P 1 66 MHz. 

16 M B  RAM, 320 MB HD. 
skjermkort med 2 M B  RJ\M. 

TEKNO GAMES 



Icyberworld 

NYE O G  GAM LE SER I ER 
BLO M STRE R  pA N,ETTE 

De siste årene har mange tegnere begynt å 
legge sine mer e l ler mindre gode tegneserier 
ut på nettet, ti l g lede for mange av oss. For 
unge tegnere uten fast spa lteplass er dette 
kanskje en av de beste måtene å finne sitt 
publ ikum på. 

n E D  M EAT r,om "'o •• c,.' ru .. or K the beehonin9 ape.ture or dlsmay /'1(\)( canno n 

I AV PAUL K. EGELL-JOHNSEN 

De fleste tegneseriene onl ine 
er humorserier, men en og an
nen action- og eventyrserie fin
nes. Tarzan, for eksempel , fin
nes on l ine  på h tt p ://www. 
com lczone.comlcomlcs/tar
zan/ab.html. 

Ofte forsvinner de seriene 
som kun går på nettet, som 
regel for aldri å dukke opp 
igjen .  Noen ganger fordi teg
neren ikke har fått den respon
sen hun håpet på . For å holde 
på din nyoppdagede favoritt, 
skriv en hyggel ig e-mail ti l teg
neren og fortel l  hvorfor du l i 
ker serien,  og at du ønsker at  
den skal  fortsette. 

Usel' Friendly på http :// 
www. userfrlendly.org er en 
tegneserie som handler om en 
li ten nettleverandør og men
neskene som jobber der. Seri
en appellerer til dem som kjen
ner nettet og programvarein-

TEKNOGAMES 

dustrien,  og til D i l bert-fans.  
Serien har et fu l l t  arkiv med 
tidl igere striper, så du kan godt 
sette av noen timer t i l  den .  

For øvrig e r  Di/bert p å  net
tet med daglige st l' iper ,  på 
http://www.dllbert.com. 

Tommy og Tiger'n finner du 
se lvsagt på nettet. På http:// 
calvlnandhobbes.coml finner 
du serier fra 1 985 ti l  1 988. På 
websiten vil de publisere al le 
stripene som er tegnet, en hver 
dag. 

Det finnes også flere seri
er som mer eller m indre uttalt  
kjemper for en e l ler annen sak. 
Lin ux Cartoons på h t t p :// 
www.cse. unsw.edu.au/-con
radp/llnux/cartoons/ driver 
uhemmet propaganda for er
kenørdenes mest populære PC-
operativsystem .  

. 

EI' du en tegneserieeiskeI' 
(og hvem el' ikke det?), el' det 
bare å klikke seg frem til sin 
favoritt på nettet! 

• 

Dl/berL: 
Betty: 
The Born Loser: 
The Buckets: 
COllJmlUcd: 
Eek & Meek: 
For BeLler or For 1V0rse: 
Frank and ErnesL: 
The Gr/zzlVe/ds: 
Jump SlarL: 
Klt 'n' Car/yle: 
Marmaduke: 
Meg: 
Peanuls: 
Rea/ily Cheek: 
Rip/eys Bel/eve It or Not: 
Rose /s Rose: 
Tcl1'Z8n: 
Spelleer F. : 
Cran alld Lerma: 
Over T/Ie Edge: 
LllL/e MOllsLers: 
Tommy og T/gert1: 
/Jr. Knlz: 
/"8rcy Wc Lurker: 
Linux CtlrLoons: 
Pokey: 
Red Meat: 
SR: 
Tile SLarv/ng Artist: 
User Fr/end/y: 
Yukyuk: 

hllp:llwww.dllbert.com/ 
hltp:llwww.comlczone.com/comlcs/belty/ab.html 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcs/bornloser/ab.html 
hllp:llwvtw.comlczone.com/comlcs/buckets/ab.html 
hUp:llwww.comlczone.com/comlcslcommlttedløb.html 
hUp:llwww.comlczone.com/comlcs/eelmmeek/ab.hlml 
hllp:l!v.ww.comlczone.com/comlcs/forbetter/ab.hlml 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcs/franknernesVab.hlml 
hllp:llwww.comlczonc.com/comlcs/8rlzzwells/ab.hlml 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcsIJumpslartlab.hlml 
hllp:l!v.ww.con.lczone.com/comlc8lldlncarlylelab.hlml 
hllp:llwww.con.lczone.com/comlcs/marmadukelab.hlml 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcs/m..8løb.hlml 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcs/peanuls/ 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcs/reallty/ab.hlml 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcs/rlpleys/ab.hlml 
hllp:llwww.comlczone.com/con.lcs/rosclsrose/ab.hl ml 
hllp:llwww.comlczone.com/comlcslla ...... nlab.hlml 
hllp:llwww.zdnet.com/pcweek/spencerlknlloon.hl ml 
http://lnolls.neVmaln.hllll 
hllp:llwww.slus.com/ole.hllll 
hllp:llwww.slus.com/ole/llll.hl m  
hllp:llwww.calvlnalldhobbes.coml 
hllp:llwww.comedycenlral.com/katzlhlmVcomlc/maln.Un 
hllp:l!v.ww.cartoollcorncr.conllfunnyrolder/comlcsllurker .• 
hUp:llwww.cse.unsw.edu.anl-conradplllllu.Vcarloons/ 
hllp:llwww.noclurnc.or8lpokey/ 
hllp:llwww.rcdmeat.com/redmeaVcomlcs/rm_403.hlmlx 
hllp:l!v.ww.dub.neV-kevlnlsrlsr.hlml 
hllp:l!v. ... w.cartooncomer.com/IlJlul)folder/comlcslslanlnfl.hl" 
hllp:llwww.uscrrrlcndly.or81 
hllp:llwww.yukyuk.com/ 

Utgangspunkt for nere ser/er: hllp:llwvtw.comlcslles.comlbrowselcompucomlcs/ 



TIDENES 
BESTE PC
SPILL ER •• ? 

MARIUS GRUER (18): 

Command 80 Conquer. Et kjempetøft 
strategispill. Etter min mening er det 
Ingen tvil om at det er tidenes aller 
beste PC-spilll 

RAYMOND ANDERSEN (14): 

Need for Speed er tidenes beste 
spill på PC. Det er rett og slett et 
fonykende bra bilspilll 

mG ANDRE NORDSTRAND (14): 

Ages of Empires er det beste. Ingen 
andre spill når opp til dette når det 
gjelder handling og grafikkl 

[TEKST OG FOTO: JO·HELGE PAULSEN) 

CD1 

Her er en oversikt over sp i l l  demoene du 
finner i GAMES-kata logen på CD1 ! 

• Asghan: The Dragon Slayer fra Silarmils.  
Actioneventyr i en fantasiverden i middelalderen .  

• Brian Lara Cricket fra Codemasters. 
Cricketspil l  i ful l  3D .  

• Warhammer 40.000: Chaos Gate fra SS!. 
Strategispill hvor du kriger med en robotskvadron. 

• Dead Reckoning fra Piranha Interactive. 
3D-skytespil l  hvor du flyr et romskip. 

• Gangsters fra Eidos Interaclive . 
Sanntids-strategispi l l  hvor du rår sjansen til å spil le 
mariakonge. OMTALT I DETTE NUMMER. 

• Gruntz fra Monolith Garnes. 
Brettspil l  med noen festlige små skapninger .  

• H.E.D.Z. fra Hasbro I nteractive. 
3D-brettspil l med funky musikk. 

• Links LS 1 999 fra Access Software . 
Golfspi l l .  I denne demoen kan du spil le n i  hul l  fra Entrada i 
Snow Canyon.  

• Motorhead fra D igital I I l usions. 
3D-bilspil l med bra grafikk og fartsfølelse. 

• Close Combat Ill: The Russian Front fra M icrosoft. 
Strategispi l l  om de tyske styrkenes invasjon i Sovjetunionen 
i 1 94 1 . 

• Myth Il: Soulbllghter fra Bungie. 
3D-strategispi l l .  

• NBA Live 99 fra EA Sports. 
Basketballspil l  med bra grafikk og detaljer. 

• NFL Blitz fra Midway. 
Amerikansk fotball i 3D.  

• X Games Pro Boarder fra EA Sports . 
3D-snowboardspi l l  med Daniel Franck og Terje Håkonsen! 
OMTALT I DETTE NUMM ER. 

• Resident Evil 2 fra Capcom. 
Du  er alene i en verden ful l  av zornbier. Horrorspi l l !  

• Sid Meiers Alpha Centaurl rra Firaxis. 
Spil let al le Meier-fans har ventet på! Turn-based strategi-

Spi l l  satt t i l  fremtiden . 
OMTALT I DE'11' E 

UMMER. 
• World League Soccer 

99 fra Eidos. 
3D-fotball med Michael 
Owen i spissen! 

NYTIEPR OGR AMMER 
(UTILS): 
• Netscape Communlca

tor V4.5  
Nyeste versjon av Netsca
pes nettleser. 

• DirectX 6.0. 
De fleste spi l l  krever en 
eller annen versjon av 
DirectX. Her er den nyeste. 

• NeoPlanet v2.0. 
Nettleser som ser meget 
bra ut! Det går også an å 
bytte utseende med skins 
(som WinAmp) .  Denne 
krever at du har en versjon 
av Internet Explorer instal
lert. 

• WlnAmp v2.09. 
Nyeste versjonen av den 
mest brukte MP3-spilleren! 

• WlnZlp v7.0. 
Program for å pakke oppi 
ned zip-fi ler. 

CD-PROBLEMER? 
MAIL: 8upport@lz8oft.no. 

SHAREWARE 
TEKNOGAMES 



CD1 

I hvert nummer av TEKNO GAMES presenterer 
Bengt-Åke Olofsson - sharewareoseanenes 
kamikazepilot - et håndplukket utvalg aktuell 
og ny ttig PC -shareware. Programmene finner du 
i SW-katalogen på 

I AV BENGT-ÅKE OLOFSSON 

Iblant forbauses j eg over min 
egen dumhet. At  jeg i kke har 
nevnt det utmerkede program
met Televakt tidligere, er en 
gåte. (- Jeg er ikke et dugg 
overrasket, fnyser min hardt 
prøvede psykiater . )  Televakt 
(teva30.exe) er et norsk pro
gram som på en meget stilig 
måte holde rede på din opp
koplede tid. Det er lett å konfi
gurere også, bare du husker 
på at du må være on l i ne når 
du sti l ler inn programmet for 
første gang. 

Du må nemlig velge et pro
gram som er på hver gang du 
surfer. I et vindu dukker det 
opp en l iste med alle program
mer  som for øyeb l i kket e r  
åpne. Velg det som passer, for 
eksempel browseren din.  Det 
er grunnen til at du må være 
på nettet når du sti l ler pro
grammet inn.  Er du offl ine,  er 
det aktuelle programmet i kke 
med på l isten. Elementært, min 
kjære Watson! 

Hvis flere personer bruker 
samme PC, kan man logge inn 
med u l i ke navn , slik at man 
senere kan korsfeste den som 
har brukt mest te l l erskritt .  
Dessverre er i kke de u l ike pro
mene passord beskyttet, så in
genting hindrer deg fra å log
ge inn under en annens navn. 
Naturl igvis må  du st i l le  i nn  
takst og  tidsperiode, samt om 
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du betaler for din tilslutning. 
Deretter er det bare å surfe 
videre. Statistikken er lett ti l
gjengelig. Et l i te ikon i aktivi
tetsfeltet krever bare et hØY
rekl ikk for å avsløre al le hem
melighetene .  Velg mellom å 
studere din oppkoplede tid i 
tal l  el ler som diagram.  Terje 
Rørvik i Oslo er mannen bak 
programmet.  Det er gratis ,  
m e n  han vil a t  d u  registrerer 
deg som bruker i alle fal l .  

LlNKFOX 
Linkt'ox (linkfox.zlp) gjør sitt 
beste for å sette fart på den 
stadig mer sakteflytende in
ternettrafikken. Linkfox gir deg 
mulighet til på forhånd å angi 
hvi l ke sider du vi l kople deg 
opp mot. Du kan også stil l e  
programmet inn s l ik  at det  all
tid henter ned dine favoritter. 
Er du online, kan du dra U RL
er d irekte til vinduet el ler t i l  
Linkfox-ikonet og jobbe videre 
med den siden som du har 
fremme, mens andre sider las
tes ned i bakgrunnen. Linkfox 
fungerer med Netscape 3/4 og 
Jntemet Explorer 3/4/5. Men 
skynd deg å prØve det,  for de
moutgaven fungerel' bare i yn
kel ige ti dager! 

AL MOR ALE 
Føler du deg ensom? Ingen ven
ner, el ler i a l le fal l  ingen ven
ner som gir deg den oppmerk
somheten du fortjener? Får du 
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i ngen respons på dine bril jan
te ideer? Vend deg til AI Mor
ale (al_demo.zlp) , den virke
lige kompisen som aldri lar deg 
i stikken.  Den ult imate rygg
sl Ikkeren.  vi l le andre kanskje 
si. Smaken er delt. AI Morale 
er i al le fall et hyggelig fjes 
som overvåker enhver bevegel
se du gjør, og som avguder 
hver eneste av dem. Ingen hån
l ig latter, ingen overlegen non
sjalanse el ler ekle kommenta-

rer, bare pur innlevelse! 
umoralsk positiv fyr! 

DR AGSTRIP 
Med DragStrip (U�i1';eILUD.exa 
forsøker I-'nr\nult\"n 
å forbedre og 
ten av programmer. 
vinduet består av tre 
fl iker, kalt Appllcations, 
ments og Folders. Her kan 
p lassere a l l e  progra 
dine, ved å holde nede 



og dra Ikonene til den siden 
som passer. Du kan velge om 
du vII ha små el ler store iko
ner og om du vII at I konenes 
navn skal følge med. DØp om 
sidene og lag flere sider, velg 
bakgrunnsfarge og mønster. 
DragStrip er faktisk meget bra. 
Legg for eksempel Inn et I kon 
for harddisken, og du sl ipper 
først å åpne «Min datamaskin,. 
for å få tilgang til de mappene 
som l igger på C:. Hvls du hol
der m useknappen ned trykket, 
får du opp trestrukturen I den 
valgte mappen, og du kan job
be direkte ned gjennom map
pene. Du får I lke lett tilgang til 
programmer som dokumenter. 
Eller URLer. Eller stort sett hva 
som helst. Dette er versjon 3.6 
av DragStrip og den koster 20 
dollar. 

EMAlL-PROGRAM 
Internets virkelige ki l ler appll
cation må være emai l . Men 
hvi l ket  ema i l-program ska l  
man velge? Nærmest for hån
den l igger for de fleste Micro
softs Out/ook som følger med 
Windows 98. men de fleste vil 
vel fornye seg av og til? Er  du 
sugen på noe nytt? Selv prøver 
jeg alt som er tilstrekkelig sta
bilt for å fungere lenger enn et  
åndepust. 

Acorn EmaJ/er (acorn 1 b2.
z1p) er en liten og lett mail
henter. zlpfilen er på bare 458 
kb og den dekker de flestes 
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behov. Programvinduet er delt 
opp I to deler. I den ene delen 
kan du veksle mellom å se dine 
u l ike mapper for maIIhåndte
ring, adresseregister og dine 
personlige innsti l l inger.  I den 
andre delen har du tilgang til 
eposten din. Enkelt og prak
tisk. Denne versjonen er en  
beta , helt  gratis og uten tids
begrensning. Det er ikke så 
morsomt når du en vakker dag 
oppdager at emailprogram met 
du bruker nekter å sl ippe deg 
inn, og ikke en gang vil gi deg 
tilgang til arkiverte brev el ler 
adresser. BRRR. 

Andre kapittel i emallavde
l Ingen gir jeg til DTS Mai/ 32 
(dtsm32 .exe ) .  Versjonen er 
nummerert til 2 . 50. 1 9 1 .  Høres 
imponerende ut, ikke sant? Er 
versjon 2 bl itt modifisert 50 
ganger? Eller er versjon 2 .50 
b l itt modifisert 1 9 1  ganger? 
Før TEKN O GAM ES er gått I 
trykken. finnes antakel ig ver
sjon 2 .57 .386.44gamma ute på 
nettet . . .  

I dette programmet fra DT
Software jobber du med ul ike 
vinduer ett for hver 
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Skriver du på engelsk, kan du 
benytte den spell check som 
finnes både for engelsk og 
amerikansk. Attachmentfunk
sjonen er bedre enn I Out/ook. 
Der stenges attachmentvindu
et hver gang du legger ti l en 
fi l ,  så du må åpne vlnduet fle
re ganger hvis du ønsker å sen
de med flere fi ler. I DTS MaJ/ 
er vinduet aktivt helt ti l  du vel
ger å stenge det. Du kan også 
sende talemeldinger. Velg det 
programmet du normalt bru
ker for mikrofonlnnspiII inger, 
og syng deretter inn noe vak
kert! Hvis du mottar attach
ment, kan du velge å starte et 
passende program og åpne fi
len direkte. (Finnes det noen 
som tør det I disse vlrustette 
tider?) 

Fi lter og k i l i  l i s t  finnes 
også. Skriv en «sig», og du tren
ger bare å k l ikke I rett rute I 
mailen for å ta den med. Hvis 
en mail inneholder en URL, kan 
du starte browseren din direk
te med et klikk på hyperlen
ken. 

Adresseboken er hyggel ig 
og brukervennlig, den minner 
om en ordentlig adressebok. Jo 
mer jeg skriver om DTS Mai/, 
j o  mer går det opp for meg 
hvor bra programmet er, og 
hvor mange funksjoner det har. 
I ti l legg ti l alt annet, kan du 
også velge skrifttype, farge og 
størrelse på teksten, en hel li
ten tekstbehandler faktisk. Jeg 
tror jeg beholder dette pro
grammet en stund til . . .  

WIN COMMANDER 
Har Utforskeren begynt å gå 
deg på nervene? Ta ikke lykke
pil ler. prøv Windows Comman
der (wc32v353.zlp) isteden
for! Windows Commander er 
en klassiker i sharewarebran
sjen, og den nyeste versjonen 
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heter 3.53.  Den finnes I flere 
språkversjoner og er spekket 
av finesser. HurtIgvalgsknap
per, som dessuten er koplet ti l  
funksjonstastene, for å vise, re
digere, kopiere, navngVflytte, 
lage ny mappe, fjerne og av
slutte. 

Av utseende minner den om 
gam l e  NO/'ton Commander, 
med to vinduer altså. De map
per som er åpne når du av
slutter Windows Commander 
dukker pliktskyldigst opp nes
te gnag du starter program
met. I verktøyfeltet finnes blant 
annet Notater og Kontrol lpa
nel .  Er det noe du savner, kan 
du selv legge inn andre knap
per. Ctrl+alt+bokstav starter 
søkevinduet med den boksta
ven du valgte. Flere små luk
sussaker finnes også. Hva sier 
du om en innebygget fjp-kll
ent, deling og sammenbinding 
av fi ler, encode/decode av filer 
med formatene UUE, XXE og 
M IME, trykk på F3 for direkte 
å se hva en fil inneholder og 
en intern utpakker av filer med 
endelsene ARJ , LZH, TAR, GZ, 
CAB, RAR og ACE? Du kan se 
innholdet, el ler zippe opp zlp
filer uten først å behøve å star
te Winzlp el ler noe annet pak
keprogram. 

Hvis du er vanskelig å flør
te med, kan jeg også - helt 
fortrolig - avsløre at i Windows 
Commander har hver fil et hyg
gel ig ikon som viser hva slags 
fi ltype det er. Blide, tekstdo
kument, arkiv m .m.  

ACCOUNT PRO 
Nå vender jeg meg spesielt ti l  
de av dere som er veldig nøye 
med økonomien.  a l tså dere 
som vll ha ful l  oversikt over 
al le utgifter og Inntekter. Jeg 
vender meg også til dere som 
har dårlig kontroll med penge-
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ne.  Hmmm . . .  jeg vender meg 
altså stort sett ti l  alle. Acco
unt Pro (apwin95.zip) løser 
absolutt ingen økonomiske pro
blemer, bortsett kanskje fra for 
programutvikleren Willy R. Aus 
der Au, men det gir et over
bl ikk over ens mer el ler min
dre kritiske økonomiske situa
sjon til enhver tid. Account Pro 
har vært med en stund, og har 
nå kommet i versjon 7 . 1 2b. Ved 
instal lasjonen kan du velge 
mellom seks språk - engelsk, 
tysk, fransk, spanSk, i ta l iensk 
og dansk. Det er ganske slit
somt å legge inn al le konto
numre og i nntektski lder. men 
det finnes et par eksempelfl Ier 
med som kan være kjekke å 
ha. Det følger også med en inn
holdsrik hjelpefi l .  men for min 
de l  hadde jeg mest  nytte av 
eksempelfI lene. Trestrukturen 
som alle kontiene skal plasse
res i. kan være noe forvirren
de. Men når du er kommet vel 
i gang, får du her en rask og 
lett ti lgjengel ig oversikt over 
dine økonomiske anl iggender. 

Denne programtypen har 
imidlertid en stor ulempe, og 
det er det store arbeidet med 
å føre inn alle transaksjoner! 
Jeg etterlyser et økonomipro
gram som kan mates med in
formasjon via en scanner. Legg 
inn lønnssl ippen og kvitterin
gen fra matbuti kken, og la pro
grammet  automat isk  l egge 
summene inn i de rette kolon
nene! Jeg tror jeg patentsøker 
denne ideen før Microsoft rap
per den. 

s p i l l .  Hookworm 2 ( ho o k
worm.exe) er en variant av 
vårt eget Spettet ( l igger i ho
vedmenyen på CDene våre ) .  
Spi l let er utrolig vanedannen
de, det går i kke an å slutte når 
du først har begyn t! « Bare 
eeeen gang t i l ,  j eg mååååå slå 
min egen rekord . . .  » 

I Hookworm er det fire van
s k e l i g h e tsgra d e r  s a m t  e t  
«custom»-nivå der d u  selv kan 
legge inn hva slags motstand 
du vil ha. Øker du vanskelig
hetsgraden, økes også antallet 
datastyrte marker. på det van
skeligste n ivået må du unngå 
hele åtte marker, og dessuten 
må du la være å styre inn i 
spil lets rammer el ler inn i din 
egen kropp, som hele t iden 
vokser. 

Du logger inn med navn og 
passord. For hver vanskel ig
hetsgrad, arkiveres dine suk
sesser og fiaskoer. Du  får se 
ditt beste resul tat, ditt gjen
nomsn i tt ( SUkk)  samt  hvor 
mange ganger du har spilt og 
hvor mange små pi l ler marken 
din har spist opp. Dessuten fin
nes en vanlig highscore-liste. 
Mens du spil ler, får du høre 
Queens Another one bites the 
dust. Dette kan bli en smule 
s l i tsomt etter noen hundre t i
mer, men l i tt må man vel ofre 
for kunsten? Det morsomste av 
alt  er l ikevel muligheten t i l  å 
spi l le mot en kompis. Det er 
fantastisk kult å l ure s in mot
spi l ler inn i en fel le ,  og så 
smelle igjen lokket! Det går 
også an å spi l le over Internet. 

HOOKWORM SPITENET 
Så ti l avdel ingen for klassiske Mere spi l l .  Denne gangen gjel-
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der det kort. SplteNET (sm
setup.exe) er et spill som er 
meget l ikt Skip Bo, hvis du 
kjenner til dette . Det gje lder å 
b l i  kvitt al le kortene, og det 
gjør du gjennom å bygge se
kvenser på bordet. FOI'søk å 
stoppe din motstanders trekk 
ved å holde på kort han behø
ver, el ler ved selv å legge på 
det kortet han vil le lagt. Din 
datarnotstander har to kunn
skapsnivåer, og kommenterer 
hele tiden spil let. Hånlig over
legent når det går bra , og kla
gende om fusk dersom DU vin
ner. Som navnet antyder, er 
dette t i lpasset for nettspi l l .  
Hvis du registrerer deg ved å 
betale 20 dollar, kan du også 
spi l le over Internet. Betaler du 
i kke, har du 30 dager på deg 
til å prøve demoen. 

GRAFIKK 
Capture ProfessionaJ (cp4de
mo.exe) var en stor skuffelse 
for meg. Programmet er rik
tignok fantastisk, kanskje det 
aller beste for å ta skjermdum
per (skjermdump = et bilde, f. 
eks. i gif-format, av det du har 
på PC-skjermen din), men sam
tidig er det blant de verste ek
sempler på «crlppleware» jeg 
h a r  s e t t .  D e m overs j o n e n s  
skjermdumper e r  umul ig å bru
ke, det eneste man kan gjøre 
med den ubetalte versjonen. er 
å s ikle på al le finessene.  Kult 
nok. men tastaturet bl ir  gan
ske sølete . 

Capture ProfessionaJ er  
ikke  bare beregnet på å ta 
skjermdumper. Det er også et 
anstendig grafikkprogram for 

redigering av bi lder. På dump
fronten er det mange godbiter. 
Skaffer du deg den registrerte 
versjonen, kan du arkivere bil· 
dene i al le vanlige formater, 
samt som ikon el ler musepe· 
ker! 

ImagoWEB (iwsetup.exe) 
er på den annen side et min· 
dre avansert skjermdumppro· 
gram,  men det fungerer i alle 
fal l !  Blant finessene kan jeg 
nevne en thumbnailhåndterer 
og en rekke bi ldebehandlings· 
muligheter. Det finnes også en 
avansert funksjon der du kan 
konvertere fi ler. Velg den gra· 
flkkfi len du vil konvertere, vel 
hvi l ket format du vil ha som 
resu ltat og hvor du vII plasse 
re kopien.  

Vi tar et program ti l :  De 
heter ganske enke l t  Captu 
re (capture.zlp) ,  og er svæ 
enkelt å bruke (og ful lt  funge 
rende ! ) .  Velg mel lom tre kna 
per for å forevige et valgt om 
råde på skjermen, aktivt vind� 
eller hele skrivebordet. Det går 
også an å forsinke dumpingen 
sti l l  bare inn det antal l  sek] 
under du vi l  ha på deg før 
skjermdumpen skal tas. Bilde· 
ne kan bare arkiveres i 
BMP-fl ler, men disse 
enkelt konverteres i andre 
grammer. 

HTML 
For den som har prøvet 
innen HTML-editorer 
det mu l igens noe,  og 
«mul igens» kan utmerket 
være SpJash (splash 1 1  
Av al le editorer jeg har 
har denne det mest speisa 



seendet. Jeg vet Ikke hva den 
minner om. Ikke en editor i a l le 
fal l .  Kai Power Goo kanskje .  
eller noe l ignende. Det  er langt 
fra den letteste. men hvis man 
I lker nymotens saker vi l den 
muligens fal le  I smak. 

Mens du arbeider med et 
prosjekt. benytter Sp/ash seg 
av et eget filformat. WWW. som 
- når du er klar - kan konver
teres til en vanlig htm-fl l .  Du  
kan gjøre det meste med  dette 
programmet. Frames. tables og 
alt hva det heter. og det hele 
er ganske enkelt. Det er også 
lett å legge inn spesialsaker 
som passordfe l t . checkbox 
fie ld .  radio fie ld  og diverse 
knapper for u l ike funkSjoner 
som submlt og reset. 

Programmet kan regne ut 
den omtrentlige tiden det tar å 
laste ned siden din med u l ike 
overføringshastigheter. Som en 
helhet et ganske avansert pro
gram. med andre ord! En stor 
hjelpefi l  medfølger. men den
ne kunne etter m in  mening 
vært bedre. Prøvetiden er be
grenset. 

VIRUS 
Jeg hater virus. og er i kke spe
sielt glad i antivirusprogram
mer heller. Jeg føler meg to
talt utlevert når disse program
mene scanner harddisken min .  
og jeg bare må sitte og vente 
på dommen. Er jeg infektert 
el ler Ikke? Hva gjør program
mene egentlig? Av og til tror 
jeg bare det rasler i harddis
ken for at jeg skal tro at det 
gjør noe nyttig. mens det i vir
keligheten Ikke gjør noe som 
helst. Forhåpentligvis tar jeg 
fel l .  

Anti Vira/ Too/kit Pro (avp-
30w32.zlp) er et av de stør
ste virusprogrammene. og det 
kommer fra Russland. Versjon 
3.0 beta klarer å kjenne igjen 
25 1 64 typer virus. Velg disker 
og mapper som skal  undersø
kes. og trykk på enter - van
skel igere enn som så er det 
Ikke. AVP søker også igjennom 
PCen ved hver oppstart. 

ICQ 
[CO versjon 99a (ICQ99a.exe) 
er her! Og hva betyr det? Tja. 
hvis du har levd under polar
Isen de s iste tre årene el ler 
har fotvandret I indre Mongo
lia. betyr det ingenting. Men 

hvis du har bodd i l itt mer si
vi l iserte trakter er dette en in
teressant melding. ettersom 
[CO hører til de mest populæ
re internetprogrammene. Det 
er imidlertid ingen større for
andringer fra tidligere utgaver 
i den nye versjonen. 

Mange var redde for at AOL 
vi l l e  avgiftsbelegge ICO da de 
kjøpte Mirabi l is ifjor. Enn så 
lenge er det i hvert fall gratis. 
Mirabi l is .  selskapet bak ICO. 
fikk  forresten fjorårets pris 
som styggeste site i konkur
ransen Mud Brick Awards. Og 
den er ganske stygg - se selv 
på http://wmv.mJrabllls.coml. 

CLiPOMATIC 
Den van l ige Utklippsbehandle
ren i Windows er veldig be
grenset. ettersom den bare kla
rer å beholde en ting av gan
gen i minnet. Med Clipomatic 
(cllpomat .zlp) kan du endre 
på dette bedrøvelige faktum .  
Med  Clipomatic i nstal lert. har 
du al ltid tilgang t i l  et betydelig 
bedre minne. Trykk som van l ig 
Ctrl+C for å kopiere. Når du 
skal l ime inn. trykker du Ctrl+ 
Alt+V. og en l iten meny med 
al le dine arkiverte utklipp duk
ker opp. Velg det utklippet du 
trenger. og fortsett med arbei
det ditt. Du kan også endre i 
utklippene dine. 

SONIQUE 
Hvem har sagt at et vindu al l
tid må være firkantet el ler rek
tangeiformet? I kke jeg. og i kke 
Sonique heller. Se på denne 
eiendommelig utformede tin
gesten .  Det er en lydspi l ler for 

BESTE SHAREWARE I 98 
Den meget kompetente sharewaresentra len 
Winfi les.com utpeker hvert år årets beste 
sharewareprogrammer. Listen fra 1 998 ser 
s l ik  ut: 

• CD-quick Cache 
- setter fart på CD-spi l leren. 

• FileBack 
- backupprogram for PC. 

• FrP Voyager 
- FTP-program. 

• Internet Explorer 
(dette har vi ALDRI hørt om). 

• TClockEx 
- kan De si meg hvor meget klokken er? 

• VNC 
- for kontrol l  av en U n ix-, Mac- el ler 
Windows-maskin fra en annen maskin. 

• WinAmp 
- musikkavspi l ler. 

• WinZip 
(hmmmm . . .  denne HAR vi da hørt om 
en el ler  annen gang?). 

MP3-fi Ier. Jeg skal kanskje på
peke akkurat det. for program
mets utseende gir i kke mange 
ledetråder. Mest av alt l igner 
det et par cyberspaceinspirer
te solbri l ler. Med Sonique (so
nlq62) kan du spi l le  M PG.  
MP2.  MP3. MOD. XM.  IT. S3M 
og vanlige audio-CDer. Dette 
er en beta. 

URL2FILE 
Et Windows 95-program som 
trenger et DOS-vindu for å fun
gere? Ja.  skyld i kke på meg. 
skyld på Chami som har laget 
det .  Freewa r e progra m m e t  
URL2File (U2FSetup.exe) gir 
deg muligheten ti l  å laste ned 
hele hjemmesider fra nettet. 
For å gjøre det. skriver du bare 
i et DOS-vindu URL2FUe http:! 
/www . c h a m l . c o m/u r I 2 fl 1 e/ 
test.htm a.htm. og den valg
te siden kommer hjem til deg. 

Denne kommandoen gir deg en 
htm-fi1 med navnet a .htm. og 
den handler som default i din 
PCs rotdlrectory. 

MINIPROGRAM 
Easy Con tro/ (easyctrl.zlp) er 
et fortreffelig våpen mot trege 
menysystem og mapper. Start 
Easy Contra/o og et l ite i kon 
dukker opp i aktivitetsfeItet. Et 
høyrek l ikk avslører dets mys
terier. Du får her kjapp tilgang 
til a l le funksjoner i kontrol lpa
nelet. Hopp direkte til dine inn
sti l l inger for lyd. joysticken din 
el ler ta bort/legg til program. 
Meget praktisk. og dessuten 
både gratis og lite plasskreven
de. Den z ippede fi len er bare 
på 1 5 kb. 

TEKNO GAMES 
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Når vi i TEKN O 
GAMES sier action, 
så MENER vi ACTION!  
Denne gangen g i r  v i  
deg en ekstra CD
ROM med 31 av 
tidenes heftigste 
action-shooters for 
PC. Her får du a l le  
topptitlene samlet på 
ett brett! Lås døren. 
Start PCen. Slukk 
lyset. Det er DUKEt 
for DOOMedag ! 

Filsystem 

DOS: 

,,,' " 

• Wolfenstein 3D fra 
ld/Apogee Software. 

• Duke Nukem 3D fra 
3D Realrns.  

• Shadow Warrior fra 
3D Realrns. 

• Allen Trilogy fra 
Acclaim Entertain ment. 

• Blood fra 
Monolith Productions. 

• Chasm - The Rift fra 
GT Interactive. 

• Descent 2 fra 
Interplay. 

• Quake fra 
Id Software. 

• Redneck Rampage fra 
Interplay. 

• Z.A.R. fra 
Auric Vision. 

WINDOWS: 
• Blood 2: The Chosen fra Monolith. 
• Descent 3 fra Outrage Entertainment. 
• Defiance fra Logicware. 
• Doom 95 fra Id Software . 
• Dark Vengeance fra Reality Bytes. 
• Forsaken fra Acclaim Entertainment. 
• Hexen 2 fra Activision. 
• Jedi Knight fra LucasArts. 
• MDK fra Shiny Entertainment. 
• Montezuma's Return! fra Utopia Technologies. 
• Outlaws fra LucasArts. 
• Outwars fra Microsoft. 
• Quake 2 fra I d  Software . 
• Requiem: Avenging Angel fra 300. 
• Rebel Moon Rising fra GT Interactive. 
• ShadowMaster fra Psygnosis. 
• Shogo fra Monolith Productions. 
• Sin fra Activision. 
• Jedi Knight: Mysteries of the Sith fra LucasArts. 
• Vigilance fra SegaSoft. 
• Turok: Dinosaur Hunter fra Acclaim. 
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våre og la oss ta det 
fra beg y nnelsen ! 

en stamme som skulle vokse I 
inn i h immelen, og enda litt 
lenger rundt ti år senere. 

Det var en gang 1 980. Et ti lsy- I I løpet av 80-tal let foregikk  
nelatende normalt år for men- I det  enorme forandringer på 
neskeheten .  Ronald Reagan ,  I hjemmedatamarkedet. Atari og 
Maggie Thatcher og samene i Commodore brakte bi l l ig og 
Alta bidro al le til oppsamlet god datakraft ut til fol ket, mens I 
aggresjon som trengte et ut- PC-produsentene i stadig stør
lØp. Ikke rart man fikk lyst til re grad ble stående på sidelin
å kjøre tanks og sprenge l i tt. jen og se på utviklingen innen
Alt begynte sikkert en mørk og for multimedia og underhold
regntung natt. Ingen vet r iktig ning. PC-nerdene kunne kose 
hvor. Kanskje bak S-Iaget i seg med regneark i 1 6  farger 
Gransherad, kanskje på bak- samtidig som gutter med Ami
erste rad på I ndre Bi l lefjord ga på rommet fort ble de mest 
kino. Muligens på Cigaro i Bru- populære i gaten.  Ved i nngan
munddal , men mest sannsyn- gen til 90-tal let var PCen in- I l ig i USA. Der satt de og klek- gen spillmaskin. Alle visste det. 
ket ut øgleegget som skul le bl i  Al le unntatt et l ite spil lse lskap 
til femten mi l l iarder demoner I plassert i Mesquite, Texas, som 
eller noe sånt: Førstepersons- snart skulle snu verden på ho-
skyteren. det. 

BANG 
Det suksessrike selskapet Ata
ri forsto dette, og lanserte ar
kadespillet Battlezone - et vek- I torbasert tankspill hvor spil le
ren sto alene mot en stadig 
større overmakt. Grafikken var 
3D sett fra førstepersonsper
spektiv, og selv om enkelheten 
var påtagelig med dagens øyne ,  I var det visuelt banebrytende. 
Det så bare utrolig kult ut, kø
ene foran spil lekabinettene var 
meterlange og Atari ble rike
re. Og, viktigst av alt, Battle
zone ble det første skuddet på 
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KABOOM 
I 1 992 ble Castle Wolfenstein 
unnfanget. Det var et helt nytt 
bal lspi l l .  H ittil hadde det vært 
a l lment akseptert at dataspil l
verdenen bare hadde to dimen
sjoner: Høyde og bredde. Uten 
m uligheten t i l  å ta et steg ti l 
siden for å unngå rabiate fien
der og fysiske hindringer, var 
det bare å hakke løs og løpe I Nå kunne du se omgivelse
mot høyre. Dette gjorde nok I ne gjennom hovedpersonens 
sitt ti l  at de fleste så på data- øyne. Du  beveget deg i trange 
underholdning som noe ganske ; ganger og vide værelser. a
fjernt og urealistisk, langt fra I zister med schæferhunder fan
virkel ighetens verden. tes overalt. De trampet gjen-

nom rommene mens de tea· 
tralsk fremførte tyske oneliners 
av typen Achtung!, Halt!, Was 
nun, kleiner Mann? og Wieviel 
fur die Fisch? før de villig lot 
seg ekspedere. Blod og legems-



deler rikosjetterte mel lom veg
gene, stemningen var mørk og 
uhyggelig, og følelsen av å væ
re der var intens. Få vil bestri
de det faktum at Wolfenstein 
ble spillet som staket ut kursen 
for fremtidige spillskapere, selv 
om lave panner antagelig tar et 
steg tilbake, gjør Atari-tegnet 
og roper at Battlezone var den 
første førstepersonsskyteren. 
Pø, sier vi . 

Id Software hadde ikke bare 
snekret sammen et genialt spill , 
de tok også i bruk en nyskapen
de måte å spre programvaren 
sin på. Ved å distribuere en del 
av Wolfenstein som shareware 
kunne verdens befolkning ikle 
seg hevnerkappen,  trekke på 
seg Mephlstostøvlene og påta 
seg rollen som nazistenes ne
mesis i hjemmets lune arne. 
Falt rollen I smak kunne de be
tale for hele spillet, noe mange, 
mange, mange mennesker gjor
de. Id var i ferd med å bli en 
seriøs aktør på spiIlmarkedet. 

KABLANG 
Neste store skritt på veien mot 
gudestatus var Doom, som 
markerte i nngangen t i l  en ny 
æra. Et og et halvt år etter 
Wolfenstein ble det sluppet på 
et fortsatt uforberedt publ i
kum. Settingen var forandret, 
grafikken forbedret og alt var 
Igjen utrolig nifst. S inte mon
stre fra helvete ventet rundt 
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B ILLElIE : 
[ 1 ]  BATTLEZONE: Den hØyoppløselige arkadeversjonen av Batt
lezone. Ikke rart de stod i kø. [2] WOLFENSTEIN: På plass! Sitt! 
Dekk, Bonzo! De tyske schiiferne er slett ikke så lydige som 
ryktene skal ha det til. [3] WOLFENSTEIN: Mangelen på tekstur 
var påtakelig og nødvendig, prosessorhastighetene tatt I be
traktning. [4] DOOM: Det er ingen føflekk. Han er skutt i hodet. 
[5] DUKE NUKEM FOREVER: Dag Frøland har sannelig foran
dret seg mye de siste årene . .  ! 

hvert eneste hjørne og i hver 
I eneste mørke krok. De var så 

stygge at selv ikke Espen As
keladd hadde sett maken. In
tet menneske som har sneket 

I seg rundt i en mørklagt laby
rint bevæpnet med en avsagd 
pumpehagle og blåst hodene 
av knurrende cyberdemoner, 
kan vende ti lbake ti l  verden 

I som helt den samme. 
I Doom var brettene kon

struert også i høyden; det var 
mulig å gå opp trapper, hoppe 
på kasser og ta et overblikk 
over arkitekturen du ivrig be
skjØt. Id tok også i bruk en 
mer avansert lysrnode l l ,  og 
kontrasten mel lom opplyste 
rom og mørklagte områder, 



samt den konstante inhu mane 
ralfingen,  snurkingen og vru l
kl ingen fra monstre som gjem
te seg i mørket, gjorde at ek
theten i spi lloppleveisen over
steg alt annet. 

Doom ble d istribuert på 
samme måte som Castle Wol
fenstein. Nå hadde dessuten 
In ternet begynt å bli van l ig 
blant spi l lfrikene, noe som for
enklet spredningen av share
waredelen.  Rundt 1 5  mi l l ioner 
eksemplarer av spi l let er til 
dags dato bl itt lastet ned. 

De fem gen iene i id gjorde 
nok et briljant skitrekk. De la 
ved brettdesigneren, slik at alle 
og enhver med l itt stå-på-vi l je 
og entusiasme kunne konstru
ere sine egne brett, kalt wads. 
Disse kunne siden brukes ti l  
multiplayerspi l l ing, et  annet 
aspekt ved Doom som gjorde 
det umåtelig populært og spi l l
bart. Med mulighet for multi
player over nettverk el ler In
ternet var grunnen lagt for tu
senvis av h j em mesnekrede 
Doombrett og t imevis med 
kompiskjøring over nettet. Her 
ligger røttene t i l  dagens ekstre
me fokusering rundt multiplay
er, og Doom blir stående som 
et av 90-tallets absolutt viktig
ste og mest innflytelsesrike 
spi l l .  Elementene som id in
troduserte ble oppskriftsmes
sige selvfølgel igheter for al le 
etterkommende sjangerplagia
torer. 

PCen måtte nå regnes som 
den ledende spi l lmaskinen i 
universet. I ngen andre platt
former kunne skilte med jevn
byrdige førstepersonskytere. 
Tidl igere superplattformel' som 
Amiga, Nintendo og Sega skalv 
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i buksene over hva id kom til å 
gjøre med dem. For Amigas del 
ble Doom også den siste spi
keren i kistelokket. 

POFF 
I løpet av få år hadde gutta i id  
b l i tt digita lunderholdningens 
Bør Børsoner. De figurerte ro c
kestjerneaktig i dagspressen, 
fartet rundt i Ferral' ier og Por
scher, og dyrket den harde l ivs
sti l .  Selvfølgelig fristet dette 
andre, og i 1 995 kom den før
ste Doom-klonen av verdi på 
markedet. Konstruert av sel
skapet 3D Realms, som hadde 
fått med seg et eksmedlem fra 
id ,  innførte Rise Of The Triad 
mange nye elementer. Tekno
logisk sett ovel'gikk dette spil
let både Doom og den nærmest 
identiske oppfø lgeren som i 
mel lomtiden var blitt lansert. 
Med enorme brett i 1 6  etasjer, 
1 3  våpentyper, med spreng
kraft til å knuse nesten al le 
objekter i sp i l lverdenen OG 
sette kulehull i veggene,  støtte 
for e l leve spi l lere over I PX
nettverk, valg mel lom fem ka
raktertyper pluss en forholds
v is  sammenh engende bak
grunnshistorie, dyttet 3D Re
alms sjangeren inn i en ny ret
n i ng .  S a m t i d i g  k o m  også 
Hexen, act ion m i kset  m e d  
RPG-elementer, o g  Descent, 
hvor du fløy et romskip gjen
nom gruveganger. I Redneck 
Rampage vandret du blant ban
jospil lende, innavlede hi l lb i l l i 
es fra sørstatene i USA. Det 
velrenommerte LucasArts kas
tet seg også på hUl'tigtoget med 
Dark Forces, hvor handl ingen 
utspant seg i det herl ige Star 
Wars-universet. Mangfoldet ble 

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

B I LDE:tIE : 
[6J HALF-LIFE: Gylfsen glemte smekken, pJ'Ofessor Ykk vasket 
ikke hendene. Caramba, la dem dØ. [7J UNREAL: Uvirkelig, men 
likevel virkelig. [8J UNREAL: Ville du kjØpt smågodt av denne 
mannen? [9J DUKE NUKEM: Vi kunne sagt noe om mus i flere 
varianter, men vi avstår fra slike vulgærløsninger. [ 1 0J DUKE 
NUKEM: De kjører som noen svin, og må betale med livet. 

TEKNO GAMES 
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etter hvert enormt, men bare 
få titler klarte å overgå Doom 
i spi l lbarhet og popularitet. 

Men i 1 996 trumfet igjen 
3D Realms med Duke Nukem 
3D, et spi l l  med en sjåvin is
tisk, tøftpratende drittsekk i 
hovedrol len. Duke hadde artig 
brylsveis av godt gam melt fem
tital lsmerke og slang ofte med 
leppa på en svært treffende 
måte. M isunnelsesverdig for 
mang en norsk NRK-program
leder med nakkehår og lør
dagsmonopol. Jordens vakre 
kvinner var blitt kidnappet av 
slemme, utenomjordiske varel
ser, og det var opp til D uke å 
sparke l itt rumpe og forsøke å 
vinne dem tilbake. Utstyrt med 
en rekke heftige våpen ,  spurt
ende rundt i et dynamisk land
skap som inneholdt trikkevog
ner , e ksploderende vegger,  
jordskjelv og speil å sjekke fri
syren i, var resultatet fornøye
l ig. Doom hadde fått en verdig 
konkurrent. 

3D Realrns' grafikkmotor 
var den beste på markedet, 
med støtte for høye oppløsnin
ger ved relativt l iten maskin
kraft. Grafikkmotoren ble solgt 
ti l en rekke prosjekter. Vi  ram
ser opp Blood, Shadow Warri
Ol', Witchaven, Tekwar og Po
werslave. 

Men vet dere hva? Selv om man 
siden 1 99 1  hadde latt som om 
den nye spi l lsjangeren var tre
dimensjonal, var det bare en 
løgn. I beste fall en halvsann
het, og som al le løgner måtte 
den en el ler annen gang kom
me frem i lyset. Sannheten var 
at man siden Wolfenstein kun 
hadde hatt 2,5 dimensjoner, 
eller 2 ,5534548 hvis du besit-

ter en heftig kalkulator. Ved 
hjelp av en klØktig program
meringsteknikk skaptes det en 
i l lusjon om tredimensjonal itet, 
selv om en rekke ting burde 
vært avslørende nok. 

La du for eksempel merke 
ti l  hvordan l i kene al ltid lå med 
den samme siden mot deg et
ter at du hadde tatt knekken 
på dem? Dette skyldes at de 
rett og s lett var sprites, eller 
todimensjonale bi lder. Du kun
ne heller ikke se opp og ned 
uten at det virket merkel ig og 
synsforstyrret, og i brettbyg
geren var det umulig å plasse
re to rom over hverandre. 

Alt dette ble smerteful l t  
tydelig da id nok en gang trev 
til seg rattet og styrte første
personskjerra gjennom mur
veggen ,  over på den polygon
aie motorvei .  I 1 996, mer pre
sist 30. august, fikk man en
delig lov til å laste ned Quake 
og føle hva ekte 3D var. Spille
ren kunne med letthet se i al le 
retninger, monstrene var byg
get av po lygoner og kastet 
skygge, lyskilder oppførte seg 
sl ik de skulle oppføre seg, vann 
var nærmest realistisk. Og det 
var konstruert for multiplay 
over Internet. Endelig kom in
ternetforbindelsen til sin ful le 
rett. Kroppsbiter flakset i cy
berspace, i fu l l  forståelse med 
fysikkens lover. 

A l l  den tred imensjonale  
grafikken behøvde maskinkraft. 
Mye mer kraft enn en enkel 
Pentium kunne sti l le opp med. 
Svaret lå i akseleratorkort som 
var spesiallaget for behandl ing 
av polygoner og al le de andre 
duppedittene som trengs. I dag 
begynner dette å bli l ike vanl ig 
som såpeserier på TV2, men 
det startet altså svært beskje-
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dent med Ouake. Da oppfølge
ren kom, hadde 3D-kort a l le
rede rukket å bli en nesten
nessessitet; uten kort var spil
let stygt som Postgirobygget. 

PANG 
Flere selskaper lovet spi l l  med 
ekte 3D. Unreal fra Epie, Prey 
og Duke Nukem }<orever fra 3D 
Realms, Blood 2 fra Monolith, 
Half-Life fra Sierra, Jedi Knight 
fra Lueasarts, Daikatana fra 
ION Storm , Hexen 2, Sin, Sho
go: MAD. Mange av dem ba
sert på Ouake 2-teknologi . FeI
les for dem alle var endeløs 
produksjonstid - noen av dem 
er ikke ute ennå - og at de 
som oftest skuffet på en el ler 
annen måte . 

Helt siden 1 99 1  har gra
fikk og lyd vært det eneste 
punktet hvor spil lene virkelig 
har akselert. De tekniske spe
sifi kasjonene har sprengt vekk 
taket for lengst, men spi l lkon
septet har forbl itt nærmest 
identisk. Det er i kke før i det 
al ler siste at sjangeren har be
gynt å utvikle seg i andre ret
n inger. Den tanketomme sky
tingen må nå finne seg i å dele 
plassen med klØktig handling, 
real istiske mi ljøer og taktisk 
oppførsel. På tide med l itt ny
tenkning, sier vi og er takk
nemlige for at ting ser ut til å 
gå i en ny og mer lovende ret
n ing - med spil l  som Thief og 
Half-Life. 

Det ser også ut til at mar
kedet segmenterer seg i ul ike 
fraksjoner spi l l .  på den ene si
den en-spi l lertitler, som i nne
holder heftig h istorie og smar
te datastyrte motstandere. På 
den andre siden spi l l  som er 
ment for multiplay over Inter
net (Ouake 3, Starsiege Tri
bes, Team Fortress) .  Med den
ne lett provoserende, men l i 
kevel velmente fremtidsvyen ,  
g ir  v i  fra oss ordet. 

• 

Takk for oppmerksomheten 
og drøm søtt. 
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Alle har g lemt Looking G lass Technologies, 
firmaet bak den eminente U/tima Uliderwor/d
serien og System Shock. Det første Underwor/d 
kom i 1 992, samme år som Wolfenstein, og 
bød på revolusjonerende grafikk og bevegel
sesarsenal  - hoppi ng, dukking, mul ighet ti l å 
se opp e l ler ned - og en spi l lverden bygget i 
flere etasjer og n ivåer. Underworld-spi l lene 
var ro l lesp i l l , og bød på avanserte h istorier og 
mi ljøer å utforske. Det samme gja ldt for Sys
tem Shock, som kom i 1 994. Dette va r et 
cyber-ro l lesp i l l  som utspant seg på en rom
stasjon, hvor du kjempet mot den kunstige in
te l l i gensen Shogan.  Visuelt tråkket det på 
Ooom med store sko og skrapte det av på dør
stokken med støtte for høye oppløsninger, av
anserte lyski lder, store bevegelsesmuligheter, 
en ekstremt medrivende h istorie og rea l istisk 
mi ljø. Disse spi l lene slo aldri an i fo lkedypet, 
men er regnet som klassikere. Looking G lass 
har siden utmerket seg som visuel le innovatø
rer med spi l l  som F/ight Unlimited, Terra Nova, 
Thief og snart System Shock 2. Fl inke gutter, 
det vi l  gamle Norge ha. 

DET ER DET INDRE 
SOM TELLERI 
3D-spi l lene sitter ti l en viss 
grad i real ismens høyborg. 
Det er rimelig å anta at man 
om en tid vil kunne menge 
seg med helt naturtro men
neskeskikkelser. Med natur
lig lydgjengivelse i tillegg vil 
Ikke spi l lene være særlig 
ul i ke et drosjemord fra vir
keligheten. 

Debatten kommer til å 
blusse opp igjen.  Er det ska
del ig? Er det sunn rekrea
sjon eller fordervende volds
forherl igelse? Kanskje må 
utviklerne legge bånd på seg 
og bevisst tone realismen 
ned ved bare å bruke ikke
menneskelige fiender. 

Sp i l l entus iaster hu ier 
over uovertruffen spil lopp
levelse, mens moralens vok
tere formaner skadevirknin
ger, om et Sodoma og Go
morra i tre dimensjoner som 
kan føre svake sjeler galt 
av sted. 

Doom var den første ma
nifestasjonen på de forderv
ende  vol dss p i l l ene  noen 
hadde sett seg lei på. Feno
menet figurerte i dagspres
sen med hØY frekvens, mens 
mil l ioner av kvisete tenår
inger droppet Derriek til for
del for en deathmateh mot 
naboen .  Det er i midlertid 
påtakelig hvordan debatten, 
som nå konsentreres rundt 
i nnføring av aldersgrenser, 
nesten har  for latt se lve 
voldsinnholdet i spi l lene. 
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• •• og nå k 
gode histo 
Kommer vi l  t i l  å spi l le  Guake5 om noen år? 
Kommer vi fortsatt ti l å løpe og hoppe rundt? 
Kommer vi fortsatt ti l å skyte deformerte mon
stre? Jeg tror det er duket for noe helt nytt 
innen denne spi l lsjangeren.  

I AV CHR IST IAN S IEBENH ERZ 

I 1 997/98 ble markedet mettet. Det kom opp ti l flere Quake
kloner i måneden. I ngen ski lte seg ut på noen spesie l l  måte. De 
med best grafikk solgte mest, og s l ik  fortsatte det gjennom hele 
perioden .  Sannsynligvis fikk dette en del produsenter ti l å tenke 
alternativt. Ved å ti l føre noe nytt ti l  sjangeren ,  kunne spil let 
deres skil le seg ut på en ny måte ,  og derfor - forhåpentl igvis -
selge bedre. De to første spil lene som virkelig gjorde noe an
nerledes, var Half-Life og Thief. Da disse spil lene kom, hadde 
mange spi lt seg lei på Quake2, Unreal, Shogo og mange av de 
andre klonene. Half-Life tok god grafikk og lyd ( l i kevel i kke så 
bra som Unreal )  og kombinerte med bra h istorie, mye i nterakti
vitet og en skikkelig filmatmosfære over hele spi l let. Thiefbeve
get seg enda lenger bort fra «skyt alt du ser»-måten å spi l le på. 
Her har spi l lmakerne satset på mindre action og mer tenking. 
Thief har dessuten snudd meningen bak Quake opp ned, ved at 
du for all del skal  unngå å bli oppdaget av fienden, i stedet for å 
skyte hver eneste en av dem. 

Det som sannsynl igvis kommer ti l å skje i tiden fremover 
innen denne spil lsjangeren , er at spil lene kommer til å dele seg 
opp i flere undersjangere. I stedet for at vi får en ustanselig 
strøm av nye Quake-kloner, vil mange spil l prøve å fokusere på 
andre ting enn bare å være best på grafikk og lyd. Det første 
tegnet på denne utvikl ingen ,  er at Quake3 er bl itt omdøpt ti l 
Quake Arena. Id Software bestemte seg for å fokusere Quake på 
multiplayer. Epic har fulgt opp ved å kunngjøre at oppfølgeren 
til Unreal vil hete Unreal Tournament. Også denne tittelen vi l  
fokusere på multiplayer (selv om Unreal2 også skal lages) .  

Andre produsenter velger å satse p å  h istorie fremfor ren 
action.  Daikatana og System Shock 2 er eksempler på dette. 
Begge spi l lene lover god h istorie med mye bakgrunnsinforma
sjon og videoklipp. Felles for disse spil lene er at de benytter 
seg av m iddelmådige grafikkmotorer. Jeg vi l  i kke si at grafi kken 
er direkte dårlig, men den kan absolutt ikke måle seg med den 
vi finner i Unreal og Quake3. Selv synes jeg i kke det gjør noe, 
for en god og spennende h istorie kan ofte være l ike effektful l  
som heseblesende grafikk. 

Vi  vil ganske s ikkert også få se at flere spi l l  innen denne 
sjangeren legger økt vekt på strategi ,  noe det glimrende spil let 

Battlezone gjorde med glans. Rent visuelt l igner det en Quake
klone, men under grafikken l igger et spennende strategispi l l  
som krever mye av spi l lerens taktiske tenking, fremfor reflekser 
på tastatur og mus. Imponerende grafikk og lyd har frem til nå 
ofte vært det avgjørende for om et spil l  skal selge bra eller e i .  
S iden det tar veldig lang t id å utvikle en god grafikkmotor, lage 
støtte for 3D-akseleratorer og lage et avansert lydsystem, har 
mange spi l l  produsenter begynt å kjøpe opp grafikkmotorer fra 
andre spi l l .  Dette er i kke noe nytt fenomen, men i det siste har 
det tatt helt av. Tre eller fire spi l l  hadde innkjøpt l isens fra Id 
Software for å bruke Quake-motoren .  D isse l isensene ble kjØpt 
for to år siden. I år er al lerede 1 1  spi l l  med Unreal-motoren i 
produkSjon (blant annet Daikatana 2 og Duke Nukem Forever). 
Dette gjør at produsentene kan bruke mye mer tid på selve 
spi llet, fremfor å bruke mellom et halvt og et helt år på å utvikle 
en spi l lmotor som skal klare å konkurrere med de andre spille
ne. Siden mange produsenter dermed sl ipper å tenke på tekno
logien bak spil let (Siden Unreal sannsynl igvis kommer til å være 
teknisk overlegent en lang stund fremover) tror jeg det kommer 
mange nye spi l l  med god h istorie ,  spil lbarhet og nye, oppfinn
somme ideer. I ti l legg viI nye 3D-akseleratorer (som Voodoo3 
og Permedia3) sørge for at teknologien kan presse grafikken 
enda lenger. 

TEKNO GAMES 

• 



TOPP BLAD 
Bra med ny profil på bladet. 
Nå trenger jeg forhåpentl igvis 
ikke å kjøpe noe ekstra spi l l
blad i ti l legg til TEKNO GA
MES. I utgangspunktet var jo 
TEKNO også et spil lblad. Jeg 
synes kanskje at designen kun
ne vært omgjort enda mer. Den 
er fortsatt litt rotete, med man
ge forskjel l ige fonter og farger 
på en side. 

Veldig bra med 2 CDer. Si
den den ene skal være en 
tema-CD, håper jeg dere kan 
lage en egen plattform-CD (evt. 
action el ler jump'n'run ) .  Hva 
med anmeldelser av Trespas
ser og Jazz Jackrabbit 2? Det 
burde dere ha plass til nå.  Jeg 
kunne ønske meg demoer av 
Litt/e Big Adventure 1 & 2 og 
Batte/:y Check. 

Hilsen 
Ole Endre Bergerud 

Førstepersonsskytere el' tema 
ror dette num mers ekstra-CD. 
I neste nummer slår vi Li! med 
en hel CD fylt av strategispill! 
Vi satser på å rå plass til enda 
mel' stoff i blaclet fremover, så 
følg med! 

BØRSEN 
Det er dumt at del'e har kvittet 
dere med BØRSEN i bladet og 
på Internet-s iden .  Kan dere 
ikke ta det med igjen? 

Abonnent 

Foreløpig har vi valgt å fjerne 
BØRSEN. I lovedgrunnen til det 
val' at vi tlkk stadig flere an
nonser som gjaldt piratkopier. 
Men vi el' fortsatt åpne for se
riøse leserannonser. Du finner 
dem i FRIENDS-spalLen. 

GALLERIET 
Hei TEKNO GAMES ! ! !  Jeg er 
en gutt på 1 6  år som har kjØpt 
hver eneste utgave av TEKNO 
siden nr. 1 1 996.  

Etter jeg har lest  gjennom 
nr. 1 /99 må jeg s i  at jeg sav
ner et par Ung: Hvor er det 
b l itt av FREEyourmindWARE 
på CDen og GALLERiET i bla
det? 

TEKN O GAM ES 

NEOPLANET 
Hvis dere i kke vet det, så fin
nes det en web-browser som 
jeg og mange andre synes er 
bedre enn både Internet Ex· 
plorer og Netscape. Den heter 
NeoPlanet. Grensesnittet er 
meget st i l ig - noe som er 
UTROLIG fett er at du kan bare 
gå Ul Neoplanets webside og 
velge mellom mange forskjelli
ge skins. Når du har funnet et 
du l iker, er det bare å laste 
det ned, og så forandrer pro
grammet utseende av seg selv. 
Neoplanet finnes på www.neo
planet.com . 

-Interman 

Dette bildet el' laget av Anders N. Bratlie i Hamar. Muligens 
kommer GALLERIET tilbake igjen i TEKNO GAMES . . .  

VELDIG BRA! 
Hei! For det første er dere blitt 
verdens beste blad. Dere så ut 
til å bl i  et spesialblad bare for 
nørder, derfor vurderte jeg å 
slutte å kjøpe 'rEKNO. Men et
ter at dere ble TEKNO GAMES 
ombestemte jeg meg. 'rEKNO 
GAMES er verdens beste data
blad! Holder dere denne sti
len,  skal jeg kjøpe bladet de
res i all evighet. For det føl'ste 
har dere sluttet å skrive tester 
som bare skraper på overfla
ten av spil lene, nå skriver dere 
grundige tester av hvert spill. 
VELDIG BRA ! ! !  

For øvrig har  jeg en kom
mentar til Asbjørn, som i Bjørn 
Lynnes musikkspalte etterlys
te et enkelt program Ul å lage 
musikk med: Det finnes et pro
gram som er UTROLIG lett å 
lage musikk med, det heter 
Magix Music Maker. 

Dere har et mega mega su
pert kjempebra blad! 

Med vennlig hilsen 
Ronny Eriksen 

FREEyourmind WA RE-stufret 
kommer tilbake på CDene så 
småningom. Nål' det gjelder 
GALLERIET, så er det ikke 
umulig a t  det kan dukke opp 
igjen i digital form på CDene -
om en stund! 

MUSIKKONKURRANSEN 
Uhmm. Lurer på - orker dere 
å arrangere en musikkonkur
ranse i '99? Det vil le vært kon
gefett, esse ! !  ;-) 

Serrriøst: Jeg tror jeg har 
mange med meg når jeg sier 
at musikkonkurransene dere 
har vært en enorm suksess. 
Dommerne var svært fl inke i 
sine avgjørelser, men jeg syn
tes det var l itt for mange del
takere som tenkte : " Yes - kon
kurranse! Jeg mekkeI' min før
ste låt. Den vinner nok . . .  ». På 
den annen side var det mye 

som var skremmende bra også. 
Jeg l ikte spesielt The Yalla Pm
ject!! 

Håper dere vurderer det, 
for m usikk er grunnen Ul at 
jeg kjøper bladet. 

Vennlig hilsen 
149 Erlend K. Schjelderup 

aka Spoonman 

Hva sier dere andre lesere? Er 
dere interessert i en ny musik
konkurranse i TEKNO GAMES? 
Er interessen stor nok, er det 
ikke umulig at vi fortsetter med 
vårt årlige musikkjippo. Send 
oss en mail om hva dere synes 
om dette! 

For det andre har dere be
gynt å teste seriøse spil l  som 
Half-Life, istedenfor småspill 
som Wallacc & Grommit. 

Tove Haga 

Speller 
Check Olctlonary Insert 
�ord: lmuS l kkonkurransene 

m i s sekonkurransen .... 
I-

I l'-_l_oo_k....;Up ......... l .L 
,-_A_d_d_..JJ .A 

[QuickCorrect] 
( Skip Always J .1< 

I-• 
Skip Once ) .s 

[�!.�����:�:�����:::���::�:;::���:��:::::::::.�::] ij Replace I 



Ikke ETT stygt ord om Wallace 
& Grom mit. Vi ELSKER dem. 
på video. altså! PC-versjonen 
var riktignok en skuffelsc . . .  

SMS-MELDINGER 
Dere skriver at man kan sende 
gratis meldinger til mobiltele
foner. Til Netcom-kunder kan 
det gjøres enda enklere: Bare 
send en mail ti l  +47telefon
nummer@sms.netcom . 

Geir Raness 

NORGES BESTE 
DATABLAD 
Jeg vil gjerne takke For et su
pert blad. TEKNO GAMES er 
absolutt NOf'ges beste data
blad . Da jeg så den nye utga
ven der dere legger enda mer 
vekt på spi l l .  syntes jeg dere 
hevet dere et par hakk. 

Frode Arebrot 

IBM-MASKIN 
Jeg har en IBM Aptiva-mas
kin med 30 MB RAM. Med 
denne maskinen er det mas
sevis av spill jeg i kke får 
kjørt. som bl .a .  Test Drive 
Off-Road 2, Test Drive 4. 
Worms 2 (demo) og mange 
flere. Hva er det maskinen 
mangler??? Håper på svar. 

Andreas Langeland 
anla @iname.com 

Umulig å svare på så lenge 
vi ikkc Ilar fått oversikt over 
Ilva maskinen din el' utstyrt 
med. Men vi Ilar selv ofte 
opplevd problemer med å 
kjøre spill på IBM-maskiner. 
blant annet fordi maskine
ne i utgangspunktet /Jar 
vært utstyrt med bl.a. in
kompatible lydkort. Sjekk 
konfigurasjonen på maski
nen din, og sammenlign med 
systemkravene som står på 
spil/eskene. 

FLERE JUKSEKODER 
Først skal jeg takke dere for 
et glimrende datablad. Det var 
bra at dere endelig fikk mer 
stoff om spi l l .  og enda flere 
spill på CDene. Kan dere i kke 
ofre 2-3 sider ti l  j uks. el ler leg
ge med noen j u ksekoder på 

C Dene?  Hva med  en egen 
«Cheat Machine» 

Tips til Tommy Anderberg: 
Hvorfor bruke en haug med 
HTML-koding. når man kan las
te ned Front Page Express fra 
nettet? 

Hilsen Anders Slåtten 

Til dct siste: Noen ELSKER ko
ding. Andre vil Ile1st slippe -
og for dem er nok Front Page 
Express og lignende program
mer meget nyttige verktøy. Nål' 
det gjelder juksekoder, så el' 
det meget mulig at vi vil brin
ge mel' av det fremover, muli
gens på CDene våre (slik at 
alle kodene ikke tal' opp for 
mye verdifull plass i selve bla
det). 

GJØR SUSEN 
Jeg må gi dere mye skryt for 
hva dere har gjort med bladet. 
Det var utrolig mange rå de

moer på CDene.  Et 
l ite ti ps til hjemme
s iden deres er at 
dere burde ha et ar-
kiv med shareware. 
demoer. utils osv. 

Det vil gjøre susen ' ! !  
Hilsen en meget 

fornøyd leser! 

FLOTT CD-BOKS 
Takk-takk-takk for TEKNO GA
MES, Norges suverent beste 
PC-blad. Og takk-takk-takk for 
at dere gir oss CDene i en or
dentlig boks! 

Mikke 

PROGRAMMERING:  Jeg ønsker å komme i 
kontakt med C++-programmerere. Jeg er 
nybegynner! Mai l :  columbus@onl ine.no. 

MAIL MEG: Jeg ønsker mai l-venner! 
Mail :  ingolfzp@hotmai l .com. 

JAVA: Finnes det noen JAVA-programmere
re der ute som vi l  mai le med meg? 
Mai l :  lars_m@hotmai l .com. 

JAVA: Jeg søker kontakt med gutter og jen
ter som driver med Java-programmering. 
Alder 13-16 år. 
Mai l :  rune.aamodt@riksnett.no. 

HJEMMESIDE: Sjekk hjemmesiden min på: 
http://home.sol .no/-oeglaand/. Skriv i gjes
teboken !  Christian Øglænd, Ålgård.  
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PENTIUM I I I  KOMMER L T @ Det nye navnet på den neste generasio

"�1IAt nen Pentium-prosessorer fra Intel er, tro 
.ft)I""� det el ler ei, Pentium I l l .  Prosessoren har 

pentlum411 tidligere figurert under navnet 'Katmai', og 
vil  komme påmarkedet i mars, understøttet av en gi
gantisk reklamekampanie ti l en pris av flere mil l ioner 
dollar_ 

Pentium I I I  vil ha innebygde multimediaforbedrin
ger og en raskere systembus på 133 MHz. Dere som 
tenker « ny MMX-flopp» bør berol iges av at Intel har 
tenkt på akkurat dette før dere. Selskapet har samar
beidet med programutvi klere i over et år for å sikre 
støtte for chi pen, og de hevder at det vil eksistere 
flere ti lpassede titler på markedet på sl ippdatoen enn 
for noen annen CPU noensinne. Vi får se_ 

Pentium I I I  er på mange måter en oppfølger ti l Pen
tium Il, bygget rundt dens kierne og supplert med en 
masse ekstra stæsi. Prosessoren kommer blant annet 
med 70 nye mulitmediainstruksioner som skal forbe
dre grafikkhåodteringen. Dette betyr at for eksempel 
video vil  kiøre mykere fordi Pentium III klarer å be
handle flere bi lder per sekund enn forgiengerne. 

Hastighet? Den l i l le si l ikonbrikken leveres ti l å be
gynne med som 450 MHz og 500 M Hz, men mot slutten 
av '99 vil den ifølge Intel passere 600 MHz-grensen. 

Den vil heller ikke være så dyr, 560 amerikanske 
dol lar, e l ler rundt 4000 kroner. Når den nye prosess
oren kommer i butikkhyl lene, vil Pentium I l-serien bl i  
avviklet. Synd for  oss som akkurat har punget ut  for en 
450 MHz Pli .  Men veien går bare i en retning - frem-
over. 

SPENNING FOR 
MYKE MENN 
«Under en sort so/» Innledes 
ved at USA og Sovj et går 
sammen om å forske på delfI
ner. Man forsøker å skape blo
mater; en krysning mellom dyr 
og robot. For å få dette til, 
eksperimenteres det med å 
operere inn en datamaskin i 
hjernen på delfinene. Men noe 
går galt. For å redde mil lioner 
av mennesker fra å dØ, må den 
norske forskeren John la seg 
operere til også å bli en bio
mat. 

Men etter å ha reddet ver
denen forsvinner han sporløst, 
antatt død - helt til datteren 
hans slår seg sammen med en 
israelsk agent og begynner å 
lete etter John. «Under en sort 
sol» er h istorien om deres le
ting og hva de fant. 

Forfatteren Lasse Efskind 
er lege og vet mye om biologi. 
På det området får vi også lære 
mye om utfordringene vi har 
for å skape biomater. Dessver
re følger ikke forfatteren like 
godt opp når det gjelder data
teknologi. Vi lærer ikke noe 
mer om biomatene enn at de 
har en eller annen form for da
tamaskin i hodet. 

Språket er til tider meget 
tungvint og vanskelig, og hand
l ingen er langdryg og tidvis kje
delig. Dette er med andre ord 
mest en bok for de som er in
teressert i de biologiske og 
etiske perspektivene rundt bio
mater - som f.eks. RObocop og 
John. 

UNDER EN SORT SOL 
Lasse Elsk/nd 
Orion Forlag 
ISBN 82-458-0313-8 

Øyvind Segror 
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IKKE HELT 
I BOKS 
Jeg ble glad da 
Boxman kom. 
Platebutikk på 
nettet. Nå kun

ne jeg i ro og mak søke meg 
frem til platene hjemme. Pek, 
klikk og kjøp. Jeg bestilte 
«Tameless» med Savage Rose 
22. november i /jar. Kjapt fikk 
jeg svarmai/ fra Boxmans 
kundeservice, der bestillingen 
ble bekreftet. «Du får platen i 
posten innen 1 0-20 dager.» 

Fem uker senere var CDen 
ennå ikke kommet, og jeg 
mai/et Kundeservice. «Alt el' 
sendt ut,» svarte de. «Men jeg 
har ikke fått den,» svarte jeg. 
«Du er blitt hengende i syste
met,» svarte Boxman. 

«Aha, men nål' får jeg den, 
da?» spurte jeg. Ikke mer svar 
fra Boxman. 

Platen dukket omsider opp: 
13. januar. Neste gang vil jeg 
ha musikken rett inn på hard
disken. 

Nå går jeg for MP3. Hører 
dere? 

ALFRED 
A V  JOHNNY KLAUSEN 

Ga/e Peftel' 

Heh heh, jeg 
VANT Quake
turneringen . . .  
Slå den, du! 

TEKNO GAMES 

PS! PS! PS! PS! 

Civi l ization I l :  The Test of Time 
Mens Sid Meler e r  p å  vei med Al
pha Centaul'i - hans uoFFisielle opp
følger til Civilization, kontrer MIcro
prose med Civilization Il: The Test 
of Time i august. E n  skikkelig tve
kamp tidligere kompanjonger imel
lom som kan bli  Fruktbar for spill
kjøperpublikummet. For å friske opp 
spillet kommer Microprose drass
ende med animerte brikker. Det vil 
si at du kan se enhetene dine beve
ge seg, slåss og dØ, istedenfor stive 
figu l'er som sklir hit og dit. I ti l legg 
er enkelte ressurser animert - fis
ker spretter og elger beiter - og i 
byene skal det visstnok også finnes 
et yrende animert liv. 

En annen av de vesentlige nyhe
tene ved TrOT, er linkede kart. Flere 
kart kan kobles sammen, og det kan 
bygges transportenheter i byene som 
kan transportere enheter mellom kar
tene - en slags \Varp zone. Dette 
medfører nødvendigvis en Økt leve
tid. med enorme kart og endeløse 
spillmuligheter. 

I ti llegg til standard-civil izati
on-opplegget som vi har Fått servert 
i utallige versjoner, fi nnes to helt 
nye settinger - ikke bare små sce
narioer, men faktisk hele verdenel'. 
Den ene av dem - fantasy - el' ba
sel't på det populære Midgard-sce
narioet i en tidligere u tgivelse. Her 

kan du styre alver, gObliner og den 
slags, det er en mengde fantasytek
nologier som kan utvikles, og bøtte
vis med fa ntasysaker du kan bygge i 
byen din. El ler hva synes du om å ha 
Bard's Tavern, Tome of lnspiration, 
Temple of A egir eller Sacred Rune 
of Alteration på torget? Og i beste 
fantasyå nd kan du kyle en fireball 
over havet eller smekke en thunder
bolt på fienden din. Gjerne mens du 
fniser. 

Som om ikke det var nok, kan 
man også kaste seg på Sci-Fi-Civ, 
en hi-tech-versjon av det samme opp
legget, med plasmatl'onics, VTOL 
Teclmology, lntelliraptol's, NutriNet 
og Taniq Planetarium som noe av 
teknologien og m ulige byggverk. Her 
produserer man alskens futuristiske 
tingester som skal gjøre livet surt 
for de andre rasene, som forresten 
har gøyale navn . Noe for enhver 
smak altså, enten du har et Excali
bur fra Franklin Mint eller sier Beam 
me up, Scott y i søvne. 

FØLG MED! 
Dette kan unektelig virke som et 
krampaktig forsøk på å overskyg
ge Sid Meler's Alpha Centauri, men 
tiden vii vise. Noe nytt og Interes
sant er det utvilsomt, men er det 
nok? Det begynner å bli trangt om 
plassen på markedet for kloner, 
oppgraderinger og selvproklamer
te oppfølgere av det engang så 
glimrende Clvllizatlon. Er det plass 
til alle? Les TEKNO GAMES og få 
svar! 

Bjarte Arneson Storbråten 

• • • • • • • • • • • •  

Jeg er kanskje ikke 
så rask med musen, 
men DENNE virker 
da fortsatt . .  ! 

Her kan du tegne abonnement på TEKN O GAMES: http://www.tekno.no. 
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