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Continue =

Batteriminne =

intendo Spelguide ~ t

I varje rnta för de elilea leassetterna finns en hel del inferrnatian, sa för att göra det enklare
dig att första, har vi gjert denna nyckel. Eftersern manga av spelen ar svara att satta in nnder en
viss kategori finns ett register alla spel pa den sista sidan. Det gör det lattare för dig att hitta
ett spel sern dn söker.
Du leentiner eclesa att se att vi tagit med spel sam lternrner under 1992. Vi flte reservera ess
eventuella andringar, nar det galler leaintnande titlar.
Lycka till rned ditt Nintendaspelandel

L

Konstruktör: Nintendo H
Antal spelare 1 2 “
Continue. Nej _ gg
Lösenord: Nej 1'
Chipskont: 128K)<64K
Mario och Luigi rensar underjordiska
avlopp frän allehanda kryp, allt för att fä
guldmynt och poäng.

Power

Innebär att du kan fortsätta
spelet på senast avslutat
ställe. Ûbs! Att spelet ej får
stängas av.

Innebär att spelet har ett
batteri som gör att minnet
aldrig tappar ström ooh
därmed alltid kommer ihäg
var du spelade senast och
vilka saker du har hittat.
Spel som Zelda och
Shadowgate har batteri
minne. (Batteribaekup)

 lf wßßrel
eter

1 l

Lösenord = Innebär att du kan stänga av spelet
ooh sedan fortsätta senare på det
ställe du avslutade pä, med hjälp av
koder som finns i spelet.

§l'!iP5"
konfiguration: Ûlika typer av chips, som ger ett spel EI=12Û“ï54“ïl"'MÜl

dess olika möjligheter. T en att du
kan rulla bildskärmen bade vertikalt
och horisontellt, att du kan se
ansiktsuttrvek pä de olika fiurerna, Efšäïïägïïfnmh' anger kapameten på
bäflffl fäfgflpplüfifliflg ITI H1.. ändra sittorkomb. anger
Lä; mer på sid 5_ tigurkapaoiteten.

Ev. lllllllllï an er vilken tv av ohi s9 P P
kassetten har.
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im iNintendo spelguiae L :

I den har broschyren kommer vi att presentera samtliga titlar som utkommit till Nintendo Videospel i
Sverige.
Vill du ta reda pa lite fakta om ett spel innan du köper det, eller se vilka spel som finns, vilken
bedömning spelen fatt osv ar den har broschyren det perfekta hjalpmedlet.

Power to the player
De flesta NESspelare brukar kika pa Power Meters att jamföra favoritspelen vilka som har bast
grafik ör, ljud, vilka som ger störst utmaning osv. Vi pa Bergsala AB har slumpmassigt valt ut ett
antal Nintendomedlemmar i aldern 6 50 ar, bade killar och tjejer jamt fördelade. Dessa testpiloter
testar och betygsatter spelen at oss sa att vi pa det sattet far en klar bild av vad den genomsnittlige
konsumenten önskar.
Du kanske inte har tankt pa att Power Meters faktiskt ar ett slags verktyg dig, inte som du kan
snickra med, men för att lara dig en massa om olika spel. Nintendo utnyttjar Power Meters som en
del av den mycket omfattande spelutvecklingen och kvalitetskontrollen.
Power Meters anvands att jamföra olika spel och för att bestamma vilka som ska recenseras i
Nintendo Magasinet och spelarna kan utnyttja dem att hitta det perfekta spelet.
En Power Meter ser kanske enkel ut, bara fyra staplar och nagra siffror, men var kommer siffrorna
ifran, vad betyder de egentligen och hur kan man anvanda dem? Nagra av svaren gör dig kanske
förvanad.

Att mäta framgång
En Power Meter ger besked pa fyra viktiga punkter som ar av vital betydelse spelupplevelsen allt
pa en skala fran 1 till 5, dar 5 ar högsta betyg. Betyg 3 ar godkant, 3.5 ar bra, 4.0 ar mycket bra och
allt fran 4.5 och uppat ar fantastiskt?

Grafik sf Ljud
Grafiken ska vara tydlig och latt att första och passa spelets tema eller ide' . Castlevania IH far högt
grafik ac ljud betyg för sin superdetaljerade, medryckande grafik.

Spelkontroll
Vare sig du kör, slar pa en boll eller kampar mot monster bör spelkontrollerna svara bra pa dina
kommandon och vara latta att första sig pa precis som i Mega Man HI.

Utmaning
Shadowgate tröttnar du inte pa i första taget. Spelet ar en verklig utrrraning som staller höga krav pa
dig som spelare.

Underhållning
Är spelet roligt? Verkar det genomtankt? Tyckte du om det? Super Mario Bros 3 far genomgaende
högt betyg eftersom det motsvarar högt stallda krav fran alla Super Mario Bros alskare.

.;.lee vr (1: eaiil
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írríí ri intendo Spelguide im vi i

Alla Power eters görs inte på samma sätt
Det finns inte tva Power Meters som betyder samma sak. Spelkontroll ar tex viktigt i de flesta actionspel,
men oftast inte högintressant i ett familjespel som Anticipation. Lar dig att tolka de olika Power Meter
kategorierna olika slags spel.

Sport
Spelkontroll och utmaning tillfredsstaller de flesta sportintresserade. Grafik ac ljud kan ge ökad realism.

Äventyr
Spelidö och underhallning ar mycket viktigt i de flesta bra aventyrsspel. Narkamp kraver dessutom bra
spelkontroll.

Rollspel
För ilrollspel ar utmaning, bestaende spelintresse, spelida och underhallning viktigt. Fin grafik ar dessutom
ett p us.

Utbildning/Hiärngymnastik
Spšl av typ Tetris maste vara en verklig utmaning. Grafik 81: ljud och spelkontroll ar oftast inte lika
vi tigt.

Actlonspel
Utmarkt spelkontroll ar mycket viktigt i ett actionspel. Bra grafik ön ljud och utmaning gör att spelet blir
populärt.

Fam|I|espel
Ett familjespel ar ett*spel som hela familjen kan ha roligt med. Har alltid ett högt spelvarde.

l

"13 ._. ltëf' .l.»__f“=~å
flí

*Éí

Nintendo agasinet
Nar det galler att bestamma vilka spel som tidningen ska skriva om i nasta nummer, sneglar redaktören
och Nintendo klubben pa de spel som du troligtvis kommer att tycka bast om. Men med tanke pa alla nya
spel som kommer, kan det vara tufft att valja ibland. En Power Meter hjalper redaktören att veta vilka
spel som ska fa mest utrymme i tidningen.

Och du
En Power Meter betyder mest den spelare som vill ha sa mycket information som mtífiiligt om ett spel i
förvag innan han köper det. I Nintendo Magasinet kan du lasa informativa artiklar om de basta spelen,
men dar förekommer knappast nagon direkt utvardering eller betygsattning. Men det ar just vad en
Power Meter ar till Nintendos egna toppexperter hjalper dig att göra ratt val sa satt igang och
utnyttja dem!

5



 

MMC 1

Nintendo Spelguideí~ ri

Det första MMC chipet som togs fram till NES ar fortfarande det popularaste. Manga av de klassiska spelen
som The Legend ofZelda och Metroid blev möjliga först efter att man tagit fram MMC 1. I Metroid
kommer t ex mycket av spelets utmaning och spanning fran det faktum att man kan rulla bildskarmen bade
horisontellt och vertikalt. Den typen av omvaxling gör att ett spel kanns frascht och spannande anda till
slutet. Extraminne kan ocksa anvandas till fler varldar och motstandare.

ha kv
I ___av_@ stl « .
1 Zlïllefiè

H__š__L._,_, _;_,l,,,.... ll I = I If """"' _ .__

MNIC 2
Hittills har bara ett spel gjorts MMC 2 och det ar Punch Out, en av de största succéerna genom tiderna.
Spelet ar unikt pa flera satt. Först och framst ar figurerna valdigt stora och man kan se ansiktsuttrycken,
eller de sma rörelser med en hand eller en fot som ofta annonserar ett slag. För det andra ar spelet mycket

Nagra av de klassiska MMC I spelen ar sa omvaxlande att de legat pa Top 10 listan i flera ar.

variationsrikt, vilket kraver extra mycket minne.

š
.

MC3
Utöver mera minne ger MMC 3 ytterligare finesser som t en delad skarmrullning i Super Mario Bros 3.
Resultatskarmen langst ned ar i sjalva verket en andra skarm som ligger kvar aven om Mario springer
ivag till vanster eller höger. Tekniken ar möjlig tack vare en speciell timer funktion som byggts in i
MMC 3. Med MMC 3 kan man ocksa rulla bilden diagonalt.

..
. I In..
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HOID
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MMC 3 ar narvarande ett populart chip, bade bland programmerare och spelare. Super Mario Bros 3 ar
den största NES succén nagonsin.

MMC 5
MMC 5 möjliggör de senaste framstegen som förbattrat batteriminne, battre fargupplösning och delad
skarmrullning. Nagra av förbattringarna beror pa en specialtillverkad matematikmodul som fristaller
spelenhetens CPUfran vissa standigt aterkommande funktioner som att halla ratt pa internklockan. Den
möjliggör ocksa vertikalt delad bildrullning, vilket betyder att du kan ha en fast informationsskarm i
kanten samtidigt som du rullar spelskarmen. Minnesstorleken MMC 5 ar anda upp till 8 Mega Byte och
det ar ett ganska stort minne eftersom varje Meg motsvarar 1.048.576 bits. Dessutom behöver du inte
trycka pa RESET samtidigt med POWER pa spelenheten nar du avslutar ett spel med MMC 5.



 fl 3 | l I Ii | I _% intendo Spelguidemmm

I ett actionspel kan du rakna med att det gar undanl Du maste vara snabb i bade fingrar och
hjarna för att .klara av de manga spelnivaerna i den har typen av spel. Men dar upphör alla
likheter. Ingen spelkategori bjuder pa en sadan variationsrikedom, bade nar det galler
spelfigurer och spelmiljöer. Under spelets gang hittar du antagligen bade 'power ups", extraliv,
bonuspoang och specialföremal.

Konstruktör: Trade West
Antal spelare: 1 2
Continue: .Ja
Lösenord: I' lej
Chipskonf: Elvl
Elin uppdrag i detta heleoola spel

är att styra de tva "Bal1letoadeen“ Eli: : och Flash
mot deras ende mal; att befria sina tva kompisar
frän The Dark Eiueen och ge henne en rejäl
orngäng pä köpet.

Power Meter
Ü  "_

Kommer under 92

Konstruktör: Hi Tech
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Hej
Ühipskont: llvliillvl {lvlMC 3]
Styr din atom ubäi mot befrielse.
Diff uppdrag är att försöka utpläna
fiende ubätar ooh fä fred under
ytan.

Power Meter
MM  .

I

Kommer under 92

I tonstruktör: Aeolaim
Antal spelare: f
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskonf: {lvllvlC 1)
Hoppa rakt in i Tv' serien och
spela hjälten Michael Knight.
Bilspel med hög svärighefsgrad.

Power Meter

Ü

Konstruktör: Talto
Antal spelare: 1
Continue: .Ja
Lösenord: Nej _
Chipskont: 1lvl1=t1lvl (MMC 3)
Ara ar ense enn en galning enn
USA's största stad. Du ska styra
en Ninja som ska befria staden.

Power Meter
' | I | I í M | 

Konstruktör: SHK
Antal spelare: 1 2
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chlpskonf: llvli i64ltS
Följ de tva djungelkrigarna Paul
och vinoe i deras uppdrag mot det
onda som lagt deras land under
sig.

Power Meter

W lï S li Ml

Konstruktör: Hal
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chlpskonf: llvlitllvl (lvli. 1C aj
Hjälp den modiga krigaren som
blivit omstrukturerad i en dator att
bekämpa det virus som hela
världens Försvarsdator har fatt.

Power Meter
I | | I

I

Kommer den 20/2 92
7

Konstruktör: ltonami
Antal spelare: 'lel 2
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chlpskont: 25ölC {25öl< {lvIlvlC 1)
Klassiskt rvmdäventyr. Den

fredliga planeten Gradius har attackerats av
varelser frän planeten Eiasferion. Total förinteise
hotar och du mäste med hjälp av din attack fighter,
vvarp Flaftler, rädda planeten.

Power Meter

Ü Ü

Konstruktör: Sunsoil:
Antal spelare: 1
Continue: .Ja
Lösenord: Nej

__ Chlpskont: iMMC 1]
Hjälp Jay att hindra terrorister frän
alt förstöra planeringen av en ny
rymdkoloni. Terroristerna har
eliminerat grundaren för
rvmdkolonin, days far.

Power Meter
|_Ií 

š3,s 3 ll 3 ha

' Konstruktör: lf Ionami
Antal spelare: 1 2
Continue: .Ja
Lösenord: Nej
Chlpskonf: llvlitöelt tlvll»flC 1)
Efieriöljaren till Gradius. Mer
världar, mer fiender. nya vapen
och dessutom ännu bättre. En
klassiker.

Power Meter

1 Iïl riliï ii
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1 2
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: 12ElK.l is4K
Mario och Luigi rensar

underjordiska avlopp frän
allehanda kryp, allt för att fä
guldmynl och poäng.

Power Meter

1 j ,

Konstruktör. Kemcotseika
Antal spelare: 1
Continue: Ja

,| g Lösenord: Nej
Ä J cnipakani: iivuzu. 1 iniuc :j

Ditt uppdrag är att planera och
utföra fritagningen av gisslan som
häiis fängen pä en ambassad.

Power Meter

Ülàl TW

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1 2
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: ilviitfil =iK
Dina hemliga order är att ta dig
in bakom fiendens linjer och befria
amerikanska krigsfangar. Kämpa
dig igenom ö olika niväer.

Power Meter

2,5 l 3 1 3 j 2

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: ilvilvi C 1)
Uppföljaren till Metal Gear. Den här
gängen ska du förstöra det vapen
som fanns i första spelet och
dessutom nämnas dina tva vänner
som fick sälta livet till.

Power Meter

Kommer den 26/3 92

Konstruktör Kemcoiåeika
Antal spelare: 1 2

n Continue: Nej
| Lösenord: Nej

r _______j Chipskont: (lvilt iC 3)
I detta strategispel ska du flytta

runt dina armeer och se till att vinna slaget mellan
Nord och Sydstaierna. 'v'aka över ditt guld som
transporteras med järnväg. det behöver du för att
dina armeer ska vä: :a.

Power Meter

Kommer den 23/1 92

Konstruktör: Data East
Antal spelare: 1
Continue: Ja. limited
Lösenord: Nej
Chipskont: (ivlivlC sj
Framtidens polis, Fiobooop, möter
ranare, kidnappare och andra
brottslingar i jakten pä rättvisa.

Power Meter

l W I

Konstruktör: Capcom
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: ilviliis 4KS

' ' Dra pa dig din stridsrymddräkt och
försvara jorden fran en utomjord
isk invasion. Jordens e: :istens
hänger pa om du ska klara att ta
dig igenom Section Z.

Power Meter
| |

I .

3 FT
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Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1 2
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: tivli lö =lK (MMC 1)
2533 e Kr försöker en

utomjording utrota hela mänskligheten. För att
skydda jorden byggdes tva stycken
stridsrobofar. din uppgift är att styra robofarna
och rädda mänskligheten fran utrofning.

Power Meter

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: (MMC aj
Dra pa dig rullskridskorna och ge
dig ut pa stadens gator i jakten pa
dina ledare som är försvunna. Ett
actionspel i samma härliga anda
som Probotector.

Power Meter

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1 2
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: (lviivlC li
Följ de helknasiga ormarna Hattie
och Floli pä deras äventyr, som inte
har sitt like nagonsfans.

Power Meter

Konstruktör: Tecmo
Antal spelare: 1
Continue: .la
Lösenord: Nej
Chipskont: 25öKK25öK
Styr ditt rymdskepp genom manga
olika banor för att till sist rädda en
hel gaia: i.

Power Meter
_.

Üll 2 FW

8

Konstruktör: Lucasfilm Games
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: {MivlC 3)
Frän filmen med samma namn.

Alla favoriter som Luke Skywalker, Han Solo och
prinsessan Leia är med. Üveriisfa och utmanövrera
de intergalakiiska skurkarna. Har du turen med dig...
förstör dödsstjärnan och rädda rebellalliansen fran
den onda Darth Vader.
Power Meter

l .
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Konstruktör: ltonami
Antal spelare: 1
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: flvlll tEi4l*t
Frän filmen med samma namn.
Du är pä uppdrag i Persiska viken.
Din skioklighet sätts pä prov när
du ska landa eller tanka i luften.
Till din hjälp har du ett avanoerat
dator ooh navigationssvstem.

NES axm
Tvähands jovstiok med 360” roterande styrplatta ooh
autofire.

intendo Spelguide

Double Playerm
Nu kan 2 spelare samtidigt spela trädlöst. Douole
Player ger ma: rimal rörelsefrihet. Bada kontrollerna är
utrustade med aufofire ooh slovvmotion.

*_ 1. Super Controllerm
.lovstiok med styrspak som enkelt monteras pä
handkontrollerna. Säljes parvis.

Konstruktör: Itionami
Antal spelare: 1 E
Continue: Hej
Lösenord: Nej
Chipskont: flvllvlß 3)
Efterföljaren till Top Gun. Nu med
mera flvgmöjligheter. men det
nästa är ända att tva spelare kan
utföra flygräder tillsammans.

Power Meter
 

I

Kassetter som ut ått I denna kate orl bet sätts e '
Plnball
Balloon Fight
Mach Rider
Kung Fu
Devil World
Wrecking Crew
Rad Racer
Metroid
Kid lcarus
Gunsmoke
Castlevania
Goonles ll
Popeye
Donkey Kong IR
Cobra Trlangle
Xevious

Cleaning l(itTM
Fiena kontaktvtor i hasenhet ooh kassett är en
förutsättning för problemfritt användande. När o: rid ooh
smuts samlas pa kontaktytorne är det dags att använda
Cleaning Hit. Den rengör kassett ooh tiasenhet effektivt
ooh skonsamt.

_ ' .I I1. _
“ ..__H Ph,

in I. , '

* .
Ü

I
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Advantage Power
loystickm
Professionell iovstiok med eitakt stvrspak steglds
autofire slowmotion samt svvitoh fört eller 2 spelare

Remote Controllerm
Tradlos iovstiok med tvästegs aufofire Det perfekta
verlttvget for dig som lever med i spelet ooh tyoker att
sladdar ar föräldrat

Zingerm
Prisvard jovstiok i klassiskt utforande Dubbla A ooh B

""l knappar gor det lätt oavsett om du är höger eller
vansterhant Autofire funktion
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I äoentyrsspelen finns ingen gemensam nämnare annat än att det nästan alltid handlar otn att
fullgöra ett uppdrag av nägot slag. Uppdragen är lika varierande sont den tnänskliga fantasin,
men gär oftast at pä att ta sig an nägon speciellt färskräcklig rnotständare eller att rndta
oräkneliga faror. Äoentyrsspelen är ett tnellanting tnellan action och rollspel, nted rnera rollspel
än i actionspelen och rnera action än i rollspelen. Precis som i de klassiska litterära
äeentyrsirärldarna kan da befinna dig i en värld färtnärkad ao djupaste ondska, eller i en
trantrettig fantasiträrld ntan nare sig sans eller rnätta. Du kan stanna upp och släss eller fly och ta
app striden trid ett senare tillfälle.

konstruktör: Sunsoft
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: {lvllvtC il)
Detta äventyr slar filmen med rage.
Följ Läderlappen pä sin väg genom
Gotham Cltv mot den onde Jokern.

Power Meter
¶ ___.. __

| I

I

4 j'3,5 4 '

lllonstruktör: Talto
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: tlvlktlvl i[lvllvlC tt
Ellaok lvlanta har blivit kallad att
undersöka en massa barns
underliga försvinnande. Manta
mäste hitta dem. Ett Ninja äventyr
av hög klass.

Power Meter

= li =“Ti= Ä

Konstruktör: Elite
Antal spelare: 1 el 2
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: (MMC 3)
Den onde trollkarlen häller

prinsessan Daphne fangen i de djupa häloma under
slottet lvfordroo. Du är riddaren Cirk som maste gä in
i slottet ooh bekämpa trolikarlens husdjur, den eld
sprutande draken Singel Nu är det tid för hjältedäd
prinsessan maste räddas!
Power Meter

Kommer den 3/1 92

konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Continue: .Ja

^ Lösenord: .Ja
. Chipskonf: lMIllS4l<S {i'vl|'vlC 1)

Landet Aroadia har lätt besök av
mvstiska inkräktare. Det är upp till
dig att hitta magiska föremäl för att
kunna rädda landet. Ett spel mvoket
likt Zelda ll The Adventure of Link.

Power Meter

,4 13,5 ¿4,s l4l

konstruktör: Sunsoit
Antal spelare: 1
Continue: Ja

_,__.:j;;;:.,;. Lösenord: Nej
oriipsi rent: ilviivio 11
En värld av radioaktivt päverkade
varelser väntar i detta äventyr
genom E världar. Förbättra din
Flover med speoialvapen ooh ta dig
an missfostren.

Power Meter

Konstruktör: Capoom
Antal spelare: 1
Continue: Ja

« Lösenord: Nej
jjretrrrfrrrrrr _ f .j oiiipsieii ii; ir riitssk riviivio it

Följ Faroror Joakim ooh ltínattarna
l deras jakt pä ännu mer rikedom
över olika kontinenter.

Power Meter

10

konstruktör: Capcom
Antal spelare: t
Continue: Je
Lösenord: Nej
Chipskont: (lvllvlC 1]i
Din gamle vän, Super Joe, har
blivit tillfengatagen bakom
fiendens linjer. Sök upp honom
ooh avslöja mvsterierna bakom
fiendens hemliga plan.

Power Meter

Il

konstruktör: kionami
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: .Ja
Chipskont: {l~.llvlC 5)
Du ska spela Simon Selmonts

farfar, Trevor. Det Trevor kan som inte Simon kan.
är att omvandla sig själv till tre andra själar, Grant
DaNastv, Svpha ooh Aiuoard. Dessa maste du
använda för att kunna besegra den ultimata
ondskan.
Power Meter

ii
| | '
' 'I

.í I I _

4,5 i 4 14.54,5

0l'TllTiëi" Uf? ll'

I llonstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Continue: .Ja
Lösenord: .Ja
Chipskont: 2lvll=te =ll~tS ilv1lv1C 1)
världsträdet. som ger liv till den lilla
syn älv har oiivii oeiruoersi av ones
makter ooh du mäste ta tillbaka det.
Äveritvr i Zelda klass.

Power Meter
i
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Konstruktör: Sunsoft konstruktör: Taito Iïflfifilfflliiüf MIHÜSÛEPE,¿._¿,¿. .ri _; _ _

Antal spelare: 1 Antal spelare: 1 "all" P flifll F Pläläfläï 1 4
Contlnue: .Ja Continue: Nej .t _..,.¿¿_ _ ÜUHÜHUEI JH
Lösenord: Nej Lösenord: Nej 'r I tåri '_, _iš=I ;:il,t§ Lüeeflflfül l'~|E *i
oinipairantr iiviuo it gt oiiipairantr iiveteu riviivio si Gltint lti=nf= lliiiiilri till lü Bi
Farnrnr Faaiar fran Tv annan Hjelp Fran Fiintatnna att ta iiiioaita Det förste äreiiirfsi som filialer
Familjen riddarna er nte na ae aina nnaojnr oino enn Henny. oa var till 4 spelets teitiiidiei med
svärlöst äveritjrr mot utomjordingar. är tilllängatagria av den elake Dr liilbebüffll N55 5ë1iEil|ilE~ EFI

Turner ooh hälls fangna pa ett zoo. iilfläfilltflf ffåii alla Elïiëlliëlliflf

Power Meter Power Meter Power Meter

| 3,5 3,5 41. 4* jaj 3 3|3l
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$p'E'| EIIEI 1 5 palaffi: 1 Ånta| spE|a|I'E.: '1

Continue: Ja Continue: Ja çnnjinua; ._j_ 5,
I.Ü5Hl'IDI'lCII JH I.Ü5EI'IÛI'CII ~.IÉl. Lfigengfdj Ja

Chipskont: {lvllvlC Sj Chipskont: tlvDtS4l'lS Qhipgtrgnf; 2|i.rt;i te. :ll ti [lvllvlC tj
Följ hjälten Gizmo frän filmen med Dmväitlande ooh underhallande Ffigjggngg Uppfgjjarg gjj wjggrdg 5,
EHITIITIEI I' IH.lTlI"l. Fäfdäfl gär gÉI'lÜlTI EFIÉI, ITIÉÜ två. ÉII5ÛI|:|III|"I'ElI". DI. I 'IIYQEF Warfiürsl |ac|c|_aj:| mad än | 'I| |E.| '

det farotvllda laboratoriet. ett rjfmdskepp ooh letar i gängar Sp; m ni, ,g1 Utmaning mh
t om i totlsi Enl Iis nnnarnaiinina.

Power Meter Power Meter Power Meter

_ I

245 35 3 3 35lr" lf. ut il"ut lit'in J." vi B J*vi
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Konstruktör: Nintendo Konstruktör: Dapoom Konstruktör: Capcom
Antal spelare: 1 Antal spelare: 1 Antal spelare: 1

I Continue: Eiatteribaokup Continue: Ja Continue: Ja
Lösenord: Lösenord: Nej Lösenord: Nej
Chipskont: tlvli ttlv1{lv1llilC 1) Chipskont: tlvllle lkS Chipskont: tlvliitllvl [lvllvtC 3)
Den gyllene triangeln är stulen Du är den sköna sjöjungfrun Tänk dig att du hamnar i en

frän landet Hvrule ooh prinsessan har blivit Ariel som ska rädda det stora havet, som är pä drömvärld där du är lika liten som en fluga, där
kidnappad. Din uppgift som hjälten Link är att väg att tas över av här tan Llrsula. Du mäste ge du mäste akta dig för sniglar. fäglar ooh grodor
befria Prinsessan ooh ta tillbaka triforoen upp din onans att bli människa för ett klara mm, för det är just vad du gör i detta äventvr

denna uppgift. som inte liknar näit annat.

Power Meter Power Meter Power Meter
I | 

| _ 1 _'l |. '

4,5 3,5j 4,5 ji 4,5 1 4,5j 3,5l ll 4 l3,5ll C

orrimer un er 92

Hgnalrulttür; Gaprçgm Hbnslruklüfl Üapoem I{DI'l5lrl.lklÜr: Üapeöltl
Antal apelarat '| Åfllal spelare: 1 Antal spelare: 1
eentinua; .Ja Continue: ..la Continue: Ja
Laaanefri; tva] Lösenord: Ja Lösenord: Ja
Chipskont: llrllleritte I Chipskont: Elvll tl5Ei4llS (MMS li Chipskonf:2lvDt1lvl {lillvlC Sj
lvlonsteropolis ar i ett kaos. Den ÜF Wlllr' är iilllflëiltfi flflli lïlëflflfi eåflšl Du är Mega lvlan ooh ska bekämpa
galne Dr vvlly stvr med hjälp av sin annu värre. Atta nve robelkridefs en massa undersätar till Dr Wilv
robotarme. lvlega lvlan, du är van ooh ett slott fullt av överraskningar. ooh hans kusin. Ett underbart spel
enda hopp. Sätt i gäng med Mega lvlan. som har allt ett bra spel ska ha!

Power Meter Power Meter Powetj_Meter
ii "ii íà i

I l l
I I I

. 4,55 5 4 4,5 I I j 4,5 5 4,5 4,5

Kommer den 20/2 ~92
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Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: tM>tS4K (MMS tj
Flappcrterna säger att Metal lfšlear
är en stor stridsvagn med en otrolig
kraft. Solid Snake mäste se till sä
att den inte lämnar högkvarteret.
Ett spel för alla Zelda fans.

Power Meter

4 3,5 4,

Konstruktör: Activision
Arital spelare: 1
Continue: .Ja
Lösenord: .Ja
Chipskont: 1M.l<1M [MMC tj
lö olika planeter väntar vär hjälte
Fiad i kampen för att äterupprätta
den skingrade rymdunicnen. Ett
svärlöst spel som ibland är helt upp
ooh ned.

Power Meter

_h_ l
I. .

I

Konstruktör: .Iaieoo
Antal spelare: 1
Continue: ..la
Lösenord: Nej
Chipskont: 1M.iItEl4KS
lnkräktare frän Kantho imperiet har
ookuperat jordens systerplanet ooh
den siste av rymdkrigarna Zed. är
pä väg för an rädda planeten.

Power Meter

i 3,5: 3,5 4 3,5 I

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1
Continue: ..ia
Lösenord: Ja
Chipskont: (MMC tj
Elteriöljaren till Castlevania. Annu
mer utmanande. Ett spel för alla er
Zelda älskare.

Power Meter

intendo Spelguide

: Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1
Continue: ..ia
Lösenord: Ja
Chipskont: 1 Mi t1M {MMC Sj
Direkt frän T'v' serien till ditt
I* .lintendo spel. Följ agenterna i
kampen mot brottsligheten. Vägar
du fullfölja uppdraget?

Power Meter

; 3,5 3,5l 3,5l

| Konstruktör. Capcom
Antal spelare: 1 E
Continue: .ia

| Lösenord: Nej
Chipskont: 1MK1lvl [MMC 'll
F'ifi och Puff ska hjälpa Mandy att

fä tillbaka sin kattunge som "Fat Cat" har tagit.
Ett höjdarspel som mycket väl även lämpar sig
för storebror och storasyster. Grafik och innehäll
av toppklass.

Power Meter

l

Konstruktör: Tecmo _
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: 1MKE lk
Ett flygande slott fyllt med onda
varelser har dykt upp i landet
Argool. Den modige krigaren
mäste ta sig in i slottet ooh ta sig
an de hemska varelserna.

Power Meter

| 

I

Konstruktör: Acclaim
Antal spelare: 1
Continue: .la
Lösenord: Nej
Chipskont: {MMC 1)
Vem har kunnat undgä den
helsköna Bart? l' lu har även han
lätt sitt eget T'v' spel. Hjälp Salt
rädda staden frän en hel hög
utomjordingar och du kan ju bara
gissa vilket galet äventyr det blir!

Power Meter
m 

I

Konstruktör: Taito
Antal spelare: 1
Continue: .ia
Lösenord: ..ia
Chipskont: 1M.lt1 M {MMC dj
Jordens huvuddator är

attackerad av utomjordingar och bara en sak
kan rädda jorden, ND'v'A, mästaren pä Potver
Slade. Sia dig igenom till Kontrolioentrat och
rädda Databasen frän förintelse.

Power Meter

¿.;l3,:lï l
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Konstruktör: Arcadia Sys
Antal spelare: 1
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: tMKtM {MMC tj

"A Släng dig rätt in i filmen Ftobin
Hood. För dig som sett filmen vet
du att här väntar mycket spänning.
Skillnaden är att här är du hjälten.

Power Meter

ommer un er 92

Konstruktör: Tecmo
Antal spelare: 1
Continue: .Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: 1Mll1M {MiviC tj
Mystik, ondska ooh konspiration
präglar Flyn's uppdrag.

Power Meter
I I ._

I
I.

Konstruktör: Trade West
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: .Je
Chipskont: 2M.llE4KS
I en rymdkapsel bland främmande
planeter är din uppgift att samla
de värdelöremäl som
moderskeppet behöver.
Toppbetyg i LISA.

Power Meter

ti"in
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Konstruktör: ii iintendo
Antal spelare: 1
Continue: .Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: tivlka lit
Shadait, endast utrustad med nägra
magiska drycker och en karta.
mäste passera E51] n.im i slottet
Kästieröck för att hitta de sek
delarna till Stemnos spira.

Power Meter
l I

5 4,5* 4

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: tel 2
Continue: .ia
Lösenord: Nej

, Chipskont: EMK1 M {MMC S)
Kan en spel bli mycket battrel?
Mario är tillbaka med massor av
nya överraskningar. Ett mäste för
alla Nintendospelare.

Power Meter

5 4,51 4,5

Konstruktör: Capcom
Antal spelare: 2
Continue: .la
Lösenord: Nej
Chipskont: 1MKe lKS
Det är din uppgift att styra Trojan
genom olika faser och med hjälp av
svärd och sköld bekämpa
fiendernas grymme konung och
hans undersätar.

Power Meter

3,5 1 3 3,5 3,5 j

Konstruktör: Acclaim
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: 1MKE4K
Kuros. en svärdsvingande krigare,
är ute för att bekämpa Malkil, den
onde trollkarlen. Samla mat,
juveler, och vapen i detta
actionäventyr.

Power Meter

intendo Spelguide

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: tel a
Continue: .Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: Eöüklle lk
Följ Mario och Luigi pä äventyr för
att rädda Prinsessan Tcadstool.
Ett rafflande äventyr som nästan
har allt. Detta spel borde vara
varje Power Players egendom.

Power Meter
_... I. 1 __.

I
.i

4,5 j 4,5 4,5 . 4,5

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1
Continue: da
Lösenord: Nej
Chipskont: 1M.K1M iMMC tj
De fyra orädda sköldpaddcrna ifran
serietidningarna och Tlv" serien ska
ta sig igenom sek världar pa sin
väg för att befria mästare Splinter
fran den onde Shredder.

Power Meter
1 _ ' l |

Konstruktör: DataEast
Antal spelare: 1 2
Continue: .Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: (MMC aj
Du är indianen som med hjälp av
din magiska kratt kan förvandla dig
till en slags varulv. Ditt uppdrag är
att rädda ditt land ifran den onde
Dr Faiyan.

Power Meter

ii f l' I
Uiil Q T... I;

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Continue: Eiatteribaokup
Lösenord

stycken stenar i stenstatyer som ligger i olika
slott och besegra den onde Canon som satt
prinsessan Zelda i djup sömn.

Power Meter

lr l
4,51: 3,5j 4,5 l 4,5
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Continue: .Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: 1Mlt1M {MMC ilj
Följ Mario. Luigi, Prinsessan och
Toad i detta tokiga äventyr genom
drömmarnas värld i deras jakt pa
den onde Wait.

Power Meter

4 4,5l,4,5 4,5

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1 2
Continue: .ia
Lösenord: Nej
Chipskont: [MMC Sj

' Vara fyra gröna hjältar är tillbaka.
Annu bättre. Nagon mer presen
tation behövs ej.

Power Meter
fT:f 

n

Konstruktör: Capcom
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: tMk1M jMMC tj
Dnda trollkarlar, en vis gammal

man. krigare och magiska trollformler är bara
nägra av ingredienserna i detta sagoäventyr.
Sygger pä filmen med samma namn.

Power Meter

l i ' i ;

Kassetter som utgått i denna
kategori (betygsätts ej);
Bayou Billy

onipairpnl; iivnn ivi iiriiiric ij Ghüsth Ü Goblifß
äventyret fortsätter i Hyrule och

din uppgift denna gäng är att sätta tillbaka sett Paperboy
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Rallspel blev farst papnlara sarn rena fantasispel (Drakar 81: Dernaner) Oftast kantrallerar du en
hjalte eller en ledare sant till att börja med har relativt begränsade farrnagar I takt rned att din
erfarenhet akar, akas spelftgttrens skicklighet ach du kan lära dig nya saker ach till ach med
rnagt In langre in t spelet dn katnrner, desta mer inaecklat blir det. I rnanga rnllspel handlar det
arn att ll alga ett uppdrag :nedan dn bygger irnperier eller atktirnpar krtg t andra Oftast mns
det satt sant ar helt fel eller helt rdtt. Strategi är afta nyckeln till framgang

ll Innstruktör llïnnami
Antal spelare 1
Cnntlnue Ne;
Lösennrtl Ne]
Chipsknnt 2lvtkö4l{S llvllvlü 1)
För ett överleva detta rldderllga
aventvr mäste du vara like skarp
sam ditt svard Du har aklat den
sa: nske nddarens mantel inr att
namnas mnrdet pä Fllcharcl
Lejdnhjarta

Power Meter

Hnnstruktör Acclalm
Antal spelare 1 4
Gcntlnue Battennackup
Lösencrö Ja

I . I Chlpsknnf
lnnehäller allt snm ett bra rnllspel
ska pnra Upp till 4 persnner kan
dessutnm spela tillsammans med
nfalp av tlllnencret NES Satellite

Power Meter

Knnstruktör: Jalecc
Antal spelare: 1
Göntinue: Batterlhackup
Lösennrd:
Chipsltnnf: 2lvt'l lfiö ll lr' IS llvllvlß 1}
Hjälp Dave nch hans knmplsar att
rädda flickvännen Sandy frän Dr
Freud nch hans fru E» :lna sam nar
cndaideen

Power Meter
I ' 

 | I
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NES Satellitew
Trådlös knntrcll för upp till 4 jnvsticks. Ilttecl speciella
kassetter kan nu upp till 4 persnner spela tillsammans
samtidigt. Samtliga Nintentlc jcysticlts passar till NES
Satellite, snm ncksä har turnntunkticn nch switch för 2
eller 4 spelare. Även Zapper kan anslutas.

l (nnstruktör l temcntâelka
Antal spelare 1
Cnntlnue Battennackup
Lösennrcl
Ghlpskant tlvllvllíl 3]
kanska det basta rnllspel snm
skapats Üch du. all test pä
skarmen ar pe svenska' Ett spel
far alla aventvrslystna

Power Meter

.e *' *""

Zapperm Liuspistol I 3,..
lngär även i laaspaketet Actidrt Set. Tillsammans med
speciella Zapperspel kan du pröva lyckan l ancljakt,
trickskyftte m m.

'I4
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Med Nintendo sportspel tar dn med dig spelet frän planen eller rinken direkt in i TV apparaten.
Spartspelen är oftast väldigt verklighetstrogna. In verkligare desta bättre! I ntänga sportspel kan
dn välja mellan att spela rnat datorn, :nat en karnpis eller i vissa fall upp till 4 personer
samtidigt. Spartspelen kan acksti sägas räcka längre del varje rnatch är ett helt nytt spel rned nya
färtttsättningar. Med över 15 spel i denna kategori att välja bland finns na"gat alla och envar.

Konstruktör: Acclaim
Antal spelare: 1 2
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: (lv1lvlC 1)
Ta ratten bakom en av
monsterlruckarna i detta spel där
leran verkligen sprutar. Ge järnetl

______ Konstruktör: Konami
ha 'Ii Antal spelare: 1 2

'*“' " Continue: Nej
' Tj, Lösenord: Nej

Chipskont: 1 MKB =lK {lvllv1C 1)
Cm du är ute efter riktig hockey
action med realistisk grafik, sa är
detta spelet för dig. Välj mellan B
NHL lag, varje lag med sina
egenskapen

Power MeterPower Meter
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Konstruktör: SHK
Antal spelare: 1 il
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: llvli !.1hl [MMC 1)

P' Colt när det är som bäst. Du kan
välja mellan fyra spelare, ella med
sina speciella egenskaper.

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1 2
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: 1lvliil':iilK {lv1lvlC 1)
Det törsta nasketspelet till Nintendo
som kanske 'ar det nästa alla
kategorier. Spelet är realistiskt och
har en mycket bra spelkontroll.

Power Meter Power Meter
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1 2
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: Elvllte ilKS {lvllvlC 1)
I detta spel kan du nog göra allt

som du kan göra pa en riktig hane. I spelet finns
tre olika tr anor; Japan, USA och UK. Du kan
ocksa spela turneringar i spelet. Üverträttar alla
tidigare goltspel!

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1 4
Continue: Nej
Lösenord: Ne]
Chipskont: 1lv1KS4K {lvllv1C 1]
En av de nästa goifspelarna i
världen, Jack Nicklaus. inbjuder
dig till att spela pä hans 1S tavorit~
hel fràn de mest kända canorna
världen över.

Power Meter Power Meter
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Kommer under 92
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Konstruktör: lvlindscape
Antal spelare: 1
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: tlvlttelvl (MMC Sj
Bilspelet som har all den action
tiimen saknade. Ett spel för alla oil
älskare.

Power Meter

Ü

E Konstruktör: Nintendo
i *_“_'_ l Antal spelare: 1 2

tf “'_';,,, I _ * f I Continue: Nej
“ " r _ I _'j_ . l Lösenord: Nej

rv fi' Chipskont: ESSKKS =tK
Spela ditt livs hockeymatch mot
olika lag i världen. Du kan även
utmana din kompis på en match
som ni sent glömmer. Ett spel för
alla äldrar.

Power Meter

1 T
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: t 4
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: 1lvl.>lZ1lvl (lvltvlC Sj
Volleysparkar, nickar och

hicvcletas. Inget er omöjligt i detta lothollsspei.
Utmana kompisarna pä en match. Upp till 4
spelare kan spela samtidigt med hjälp av
tillhahöret NES Satellite.

Power Meter
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: tlvll ttlvl (lv1lvlC Ej
Har du styrka och mod att

Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1 El
Continue: Nej '
Lösenord: Nej
Chipskont: tllilktlvl {lv1lvlC 1)

P P Välkommen till Flodneys
Vinterland. Här bjuds vinterspcrt när den är
som bäst, tes Sncviball Blast. Inner Tube
Trash och Acro Aerials. Häll tungan rätt i

besegra “The Gharnp“ i detta
överlägsna bo: iningsspel? Eira
grafik, spelkontroil och mycket
humor. munnen, sä du inte plogar plsten med näsan

före.
Power Meter Power Meter

l M' *_" ___ __
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1 2
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: 12BKkS4K
Spela tennis mot din kompis och

Konstruktör. Nintendo
Antal spelare: 'l 4

“"' Continue: Ja
_l, 'Il T Lösenord: Nej

'~ Chipskont: tlvli ttlvl (lvllvlC Sj
Värm upp med nägra

träningsmatcher och utmana sedan spelare i även mot datorn pä fem olika
Amerikanska Ligan. För den totala nivåer
utmaningen möter du spelare i världscupen.
Du kan ocksa utmana 3 kompisar.

Power MeterPower Meter

Kommer den 23/1 92

Konstniktör: Konami
Antal spelare: 1 2
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: illili ti'5 il K
Höjdhopp, längdhopp, till] m dash

och spjutkastning är bara nägra av
de grenar som detta spel erbjuder.
Du är med i en härd 10 kamp mot
datorn eller mot en kompis.

Konstruktör: Tecrno
Antal spelare: 1 2
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: tlvlktlvl llvllvlC tj
Inga grepp saknas i detta wrestling
spel. Varje brottare har speciella
grepp och slag. En kommentator
kommenterar varje händelse.

Power Meter
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Power Meter

Kommer den 23/1 92

Kassetter som ut att | denna kate ori bet sättse
Exitebike
Golf
Soccer
Pro Wrestling
Slalom
Volleyball
Stadium Events
Pro Am Racing
Skate or Die
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Konstruktör: Nintendo
. Antal spelare: 1 4

Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: 1MKEi4K

" Fotkrace med truckar. Förbättra
din truck med prispengarna du
vinner. Spel för upp till 4 samtidigt
med tillbehöret NES Satellite.

Power Meter
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Konstruktör: Konami
Antal spelare: 1 2
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: {lvllvlC tj
Kanske det bästa sportspeiet som
gjorts. Välj ditt land och ge dig in i
de Clympiska grenarna.

Power Meter



Nintendo Spelguide i ~ :

Dessa spel är en ntrnaning hjärnan. Traditionella strategispel som Schack och Othello finns i
denna kategori, men ocksä labyrintspel och svärlösta gätor rytns här. Klassiker som Tetris och
Dr Mario har väl alla provat pä nägon gäng.

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: E
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: tlv1K25l5K |[lv1lvlC tj
Finns inte mycket att säga mer än
att; Schackspelaie här kommer ett
kanonspefl

Power Meter
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Kommer den 26/3 92

Konstruktör: HAL
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: tlvtlltt lvl {lvllv'lC 1j
Följ Lolo och Lala som nu följs ät i
nya och krångligare labyrinter. Ett
bättre och mer avancerat spel än de
tidigare.

Power Meter
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Kommer under *92

Konstruktör: Tecmo
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: 25öl~C<25l5K
I detta pusselspel med vissa action
inslag ska du hjälpa Dana att lösa
de Stl rummen. Skapa trappor och
fällor eller använd magiska block fö
att undvika fienderna.

Power Meter
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: t el 2
Continue: Ja
Lösenord: Nej
Chipskont: ESSKKESSK (fv'lIvlC tj
lvlario är tillbaka igen och
bekämpar nu bakterier med
olikfärgade medicinkapslar. Ett
mäste för alla Tetris fans.
Helfestligtl

Power Meter
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Konstruktör: Talto
Antal spelare: 'l
Continue: .Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: ESSKKESSK
lvlinns du Tetris? Här är ett lika
roligt som underhällande pussel
spel.

Power Meter
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Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: t
Continue: Nej
Lösenord: Nej

, Chipskont: 25EiK.'>ttl' 3ElK (lvllvlC tj
Lika spännande som schack, men
mycket, mycket snabbare. Passa
in de fallande blocken och häll
utkik pä poängrutan.

Power Meter
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Konstruktör: HAL
Antal spelare: 1
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: ESSKKESSK {MlvlC Sj
Prins Lolo mäste rädda prinsessan
Lala som hälls fängen i ett slott fullt
av labyrinter. Ett spel som kräver
tankemöda.

Power Meter
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Konstruktör: Ultra
Antal spelare: 1
Conflnue:Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: tlvliiöel ti
Lika spännande som schack, men
mycket, mycket snabbare. Passa
in de fallande blocken och häll
utkik pä poängrutan.

Power Meter
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Spelen som hör ihop med ljnspistolen Zapper kräver ett skarpt öga och snabba reflexer. Du deltar
aktivt i spelen, som handlar om allt frän att dra snabbt till att lösa mysterier. I vissa spel
används bäde handkontroll och Zapper. Trickskjntning och andjakt tillhör mängas
favoritsysselsättning.

 nogmfslaiiey   mail simiing
Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: 12SKKö4K
Detta är spelet för dig som gillar Spel till din Zapper, där du ska Fyra _ 5; ,g| pg En ii, 555.511, En |.;|_f_.1, j |5, fj

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: 12SKi lö * tK

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1
Conflnue:Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: 512KItt1lv1 (lv1MC tj

lerduveskytte och ankskjutning. skilja goda och onda människor. fgf dig gem gillar prickskjutning.
Detta är ett spel som du inte klarar i
första taget och kräver stor
precision och träftörmäga.

Det finns tvä olika svärighets
grader plus att det finns en Trick
del i spelet.

Power Meter Power Meter Power Meter
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Kassetter som ut ått i denna kate ori bet sattse
Wild Gunman
Gumshoe

3,5 3,5 4 3,5 3,5 3 3 I 3 4
C trafik si. Spel Utma_n Under Graflks Spel Utrnan Under _ Graflkö Spel Utman Under
Ljud kontroll ing itälining Ljud kontroll ing. hållning |_jgg im. jjj ij;,~|| ing | _|g||, jij lg

'I o I I

I dessa spel, som oftast baseras pä berömda Ti/ program, kan hela familjen vara med. I de flesta
spelen kan flera personer spela mot varandra samtidigt. Det finns lättare sektioner nybörjare
och det finns svärare för proffs. Här gäller det att vara snabbast i hnvndet, inte i fingrarna. Det
är inte helt säkert att barnen alltid vinner över föräldrarna varje gang. _

Konstruktör: Nintendo
Antal spelare: 1 4
Continue: Nej
Lösenord: Nej
Chipskont: (lvllvlC tj
Datorn ritar upp en bild och under
tiden ska du och dina vänner gissa
vad det blir. 3 svärighetsgrsder
sätter bäde snabbhet och fantasi
pä prov för de spelande.

Power Meter
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Konstruktör: Taito
Antal spelare: 1 E
Continue: Ja
Lösenord: Ja
Chipskont: 1lvlit25SK {lv1lvlC 1)
Tvä gamla vänner, Sub och Bob,
bläser magiska bubblor för att bli av
med sina problem pe sin väg mot
Saron von Slubba.

Power Meter
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Advantage Potoer Ioystick __ ._ 9
Anticipation ..................... ._ I B

Batman ............................. _.
Battle of Olympus ............. _.
Battle Toads ....................... ._ 7
Bayou Billy ....................... _. I 3
Big Foot ............................ _. I5
Bionic Commando ............ ._ IÜ
Black Il/Ianta..__..__..___.._...__._ IÜ
Blades ofSteel.......... I5
Blaster Master .................. ._ I Ü
Blue Sh.adotv........
Bubble Bobble ................... ._ IB

B
Ballon Fight ........................ ._9
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I0

C
Castlevania
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D
Days of Thunder_______________ _. I 5
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Dragon "s Lair .................. _. IÛ
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Double Player _____________________ __ 9
Duck Hunt ....................... _. I B

IÛDuck Tales ....................... _.

É
Enitebike ........................... _. I 6

F
Fananadu _________________________ _. IÜ
Fester "s Quest ................... _. I I
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G
Gauntlet II ....................... ._ I I
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I
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Knight Rider ___________________ _.
Kabuki Quantum Fighter
Kung Fu .................. ._ Mmmm

L
Legend ofZelda ________________ ._ I I
Life Force ___________________________ _. 7
Little Mermaid _________________ ._ Il
Little Nemo _______________________ __ II
Lolo .......I7
Lolo III _____________________________ __ I7

Mach Rider ______________________ ._ 9
Maniac Mansion ............ _. I 4
Mario Bros _______________________ ._ B
Mega Man ______________________ __ II
Mega Man II..__.._ ..__...II
Mega Man III ................. __ II
Metal Gear.__..__.._.._ I2
Metroid ............................ ._9
Mission Impossible .......... _. I2

NES Masi: ___________________________ ._ 9
NES Open Golf................. _. I 5
NES Satellite ____________________ ._ I 4
Nintendo World Cup ....... ._ I 5
North ör, South .................... _. 8

P
Paperboy _________________________ _. I3
Pinb all......_.
Popeye _______________________________ __ 9
Po: :ver Blade .................... _. I 2

I 6Pro Am Racing. .............. _.
Probotector ....................... _. B
Pro Wrestling ................. _. IB
Punch Out IB
Puaanic ___________________________ _. I7

Rad Gravity ___________________ ._ I2
Rad Racer ........................ ._ 9
Remote Controller ____________ _. 9
Rescue Mission ................ __ .B
Rescue Rangers ______________ _. I2
Robin I Iood _ ___________________ ._ I2
Robacop ____________________________ _. B
Robo Warrior _________________ ._ I 2
Roller Ga mas .................... _. B
Rush 'ri Attack .................. ._ B
Rygar _ ........................... I2

S
Section Z ___________________________ _. B
Shadouigate ____________________ ._ I 4
Shadout Warriors ........... ._ I 2
Silent Service .................. _. I7
Simon 's Quest Castlevania II I2

'I9

Simpsons _________________________ _ _ I 2
Skate or Die ____________________ ._ IB
Ski or Die _______________________ ._ I6
Slalom............................. _. I 6
Snake Rattle 'n Roll __________ _. B
Snake 's Revenge .............. __ B
Soccer ............................. ._ IB
Solar Ietman __________________ ._ I2
Solomon 's Key ................ ._ I7
Solstice............_..._. I3
Stadium Events .............. ._ IB
Star Force _________________________ __B
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Super Controller___.___.___._.__. 9
Super Mario Bros ........... ._ I3
Super Mario Bros 2 ________ ._ I 3
Super Mario Bros 3 13
Super I6
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Tennis ____________________________ ._ IB
Tetris .............................. _. I7
T_M.H.T_ ........................ ._ I3
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Top Gun ........................... ._9
Top Gun II ....................... ._9
Track Bo Field II ............. ._ I6
Track B13 Field in Barcelona I 6
Trick Shooting ................ ._ I B
Trojan ............................ ._ I 3
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Volleyboll _______________________ _. I 6
Werewolf........................ ._ I3
Wild Gunman ................ ._ IB
Willow ____________________________ _. I 3
Wiaards Bo Warriors ...... _. I3
lrlforld Wrestl ing ............ ._ I B
Wrecking Creut. ............... _. 9

X
Xevious ............................. _. 9

Z
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