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Bäste medlem!
Du har nog redan förstått att det utlovade
första numret av Nintendo Magasinet är lite
försenat. Du skulle ha fått det första numret
gratis denna månad. Taok vare problem
med material ooh annat från USA blir den
tidningen försenad till Augusti. Så vi i klub
ben fiok ta fram papper ooh penna ooh
skriva ihop ytterligare ett nummer av klubb
tidningen.
Det har säkert inte undgått dig att Game
Boy, det portabla videospelet med utbytba
ra kassetter och stereoljud, är på gång. På
första sidan i denna tidning kan du läsa om
allt kul som händer i butikerna redan i Ma]
månad.
Snart är det sommar ooh då gör vi som
vanligt ett uppehåll.

I augusti kommer det 32 sidiga Nintendo
Magasinet, vars första nummer skickas ut
gratis till alla medlemmar!
Ha en skön sommar till dess ooh försök att
orka vänta på Super Mario 3. Vi räknar med
att den släpps i Oktober November.
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Snart kommer Game Boy
det portabla videospelet med utbytbara kassetter
och stereoljud.
Vill du vara säker på att bli
bland de första som kommer
över ett Game Boy?
En mängd aktiviteter sker redan i Maj i
butikerna. Vi vet att efterfrågan redan nu är
enorm. Vi får samtal varje dag från medlem
mar som undrar när Gam'e..Boy kommer.
Game Boy finns l butikerni'i"i'rilein .__ 2_._8_.ffF_.ït._

Det här händer till dessi
Hos din Nintendo nsom en vecka
möjlighet att förhan förett Game
Boy. Hinner du köptvång
naturligtvis) innan lištaih är full, får du en
häftig kampanjknapp ooh dekal samt ett
tävlingsformulär. Notera att bara de som
tecknar sig får vara medgoljrtävla. Tävling
en går i tre etapper rn.e.d:1f:ina| 118 .25 st
Game Boy ligger i potten.
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Vill du bli utsedd till en av 25
testpiloter på Game Boy?
Den UG skall du definitivt rusa ner till din
Nintendohandlare. Han har då fått exakt 25
stkupongertöransökantilltestpilotpå Game
Boy. Üm du hinnerfå en kupong innan de är
slut deltar du i en utlottning av ytterligare 25
st Game Boy. Den chansen får du bara inte
missa.

Eller vill du rent av vara med
och tävla och kanske vinna ett
Game Boy?
I Augusti kan du tävla med ett känt ohoklad
märke och vinna Game Boy. Tävlings
for'rr1ulär__fin_qs hos din Nintendohandlare
oolrfi alI agläigysmedelsbutiker runt om i landet.

1_ IE. ._ l l

Helavvärldell vill iha Game Boy.
Blir du först i Sverige?

28/9 finns Game Boy i affärerna.



Simon's Quest Castlevania II
Hur kommer jag till Brahm's Mansion (hus)?
Var finns dolkarna?

Färjkarlentar dig till Brahm's hus, men bara
om du har Dracu|a's hjärta. Gm pilen i
tillbehörsrutan pekar på hjärtat hjälper färj
karlen dig. Har du inte hjärtat tar han dig
över Döda Floden till staden Alba. Grevens
hjärta är gömt någonstans i Lauber's hus.

Simon's Quest
Castlevania II.
Vi har listat ut att den rörliga plattformen i
början på Berkely's hus är alltid å lats,F' F'
men den är bara synlig om Simon har en
kristall. Om du ej sätter pilen vid kristallen
kan du ej se plattformen.
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Dolkarna är användbara vapen, som du har
nytta av i hela spelet.
Du har möjlighet att köpadenförsta i staden
Veros. Silverdolken ges till dig av en främlig
på Camilla kyrkogård om du lämnar ifrån
dig vitlök. Gulddolken blir din om du beseg
rar Grim Fieaper.

Track & Field II.
Här har du tre värdefulla lösenord till den
sista tåvlingsdagen med 3 olika lag:
USSR: ZM1 SPZJWS

USA: 54HLF 'HJNI

FHG: 5ZHDPZJ2S

Punch Out!
Hur du slår ut Glas Joe med ett enda
Slag:
När det har gått 41 sek. av den första
ronden kommer Glas Joe att backa bakåt
och göra en grimas. När han sedan gårfram
mot dig slår du ett slag mot magen eller
ansiktet. Gör du detta med rätt timing blir
Glas Joe uträknad på ett enda slag.

Ghost'n Goblins.
Detta tips hade vi för några nummer sedan,
men tydligen var det många som inte lycka
des få till det ordentligt.
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Du mäste finns att En spestertr roremar
annat sätt att komma hjälper dig en komma
till den högra sidan. över denna se rr*er.

Det finns en del platser som ser ut som
återvändsgränder men inte är det. Det här
är plattformen på högra sidan om Camilla
kyrkogård. Du kan inte nå plattformen från
kyrkogården.

Gör så här:
När titelbilden syns håller du kryssknappen
nedtryckt åt höger på handkontroll 1 samti
digt som du trycker på B knappen 3 gånger.
Släpp därefter kryssknappen och tryck den
uppåt, släpp den och tryck ned B knappen
3 gånger. Tryck på kryssknappen åt vänster
och släpp, tryck B knappen 3 gånger. Tryck
på kryssknappen åt vänster och släpp. Tryck
sedan B knappen 3 gånger. Tryck nu på
Start och sedan väljer du bana med Aoch B
knappen.

Legend of Zelda.
Var hittar jag de fem första grottorna
(levels) på andra varvet?
Level 1: Samma som första varvet.
Leve|2:

varvet.

Blås iflöjten där level 2 fanns på
första varvet.

Level3:

Leve|4:

'v'El|"VEil.

Level5:
på första vawet.

Där den blå ringen fanns på första

Använd kraftarmbandet en ruta
under där level 5 fanns på första

Ta flotten ut till level 4's placering
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Tillhör du en av dem som har gått “Gröna Konst"
kursen, med som ännu inte lyckats bli medlem i
någon golfklubb och därför inte fått komma ut på
någon golfbana? Varför gräma sig över detta när
du kan spela på de finaste golfbanorna i världen
utan att vara medlem, att betala en spänn i rese
kostnader och greenfee avgifter.
Om du nämner detta och ditt handicap för dina
golfkompisar så kan du räkna med ett antal frågvi
sa personer. Så för att slippa allt prat, bjud hem
dem och visa ditt senaste golfspel till Nintendo och
jag lovar dig att du får göra om ditt hus till en sk.
Country Club.
Vad är det då som gör att man gillar Lee Trevino*s
Fighting Golf så mycket?
Man kan välja mellan två olika golfbanor med
varierande svårigheter och fyra olika spelare (3 st
killaroch 1 st. tjej) med olika egenskaper. Om man
t. ett. är dålig på att putta kan man välja den
spelaren som har lite bättre bollkontroll än de
andra etc. Man fårväljasinaklubbor, sikta beroen
de på hur det blåser och man kan även slå en
“hook“ eller “s|ice'. Man kan också hamna i olika
typer av gräs som innebär större eller mindre
motstånd för bollen.
Spelet är mycket bra och är precis lagom krångligt
att komma underfund med. Det är aldrig några
problem med att se var bollen ligger eller hur hålet
ser ut längre fram. Man kan nämligen se banan
(hålet) från flera olika håll och detta gäller även
greenen som man iförväg kan se lutningen på och
på så sätt planera sitt inspel på green. Grafik och
ljud är bra.Spelet är för 1 4 spelare.
C:a pris 419: Kommer 1315
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Grafik Spel Ut Spol
& Ljud kontroll mening glädje
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Nu får vi genom spelet Adventure of Lolo bekanta
oss med ännu en ny specialtillverkare till Nintendo.
Lolo är ett s. k. äventyrsspel, men med lite extra
huvudbhy.
Min första tanke var i början att detta spel löser
(klarar) jag enkelt, men ack vad jag bedrog mig. Från
att i början ha dansat igenom de första delarna utan
problem fick jag desto mer problem längre fram.
Ditt uppdrag i spelet är att föra en liten söt figur vid
namn Lolo igenom ett stort slott som är uppbyggt av
många labyrinter och som innehåller mångafiender
av varierande utseende och styrka. Om du lyckas
med detta och sen hittar prinsessan Lala som hålls
fången i slottet så har du fullföljt ditt uppdrag.
Speletinnehålleren delklurighetersomgördetextra
svårt, men observera att dessa klurigheter också
kan bli väl tuffa ibland. Då är det bra att stänga av
spelet och lugna ner sig lite. Eftersom sparfunktio
nen gör att du kan starta från samma ställe, behöver
du aldrig spela om de avsnitt du redan klarat.
Lolo är ett väldigt roligt spel med bra grafik och ljud.

För 1 spelare (men du behöver all hjälp du kan få.)
C:a pris 364:
Kommer Brß
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Grafik Spel Ut Spel
dr. Ljud kontroll rnani.ng glädje

_ 



r
l

l
l

SuperMario 3 och 1990 års Ninrendo USA toppen
Blades of Steel
...finns inte i butikerna ännu. Många med
lem mar har ringt oss och besökt butiker och
trott att den har kommit. Vi vet inte riktigt
varifrån nifått den uppgiften, men för närva
rande ser det ut som de kommer i Oktober
November båda två. Närmare information
följer när vi vet exakt datum.

Nintendo överlägset störst l USA
(liksom i Sverige).

l USA finns det statistik på allting. Vi harfått
in siffror på försäljningen mellan 88 99 för
de olika TV spelen på marknaden.
Procentsiffrorna visar med all tydlighet att
Nintendo behåller greppet även efter det
att Sega och N EC släppt sina 16 bit maski
ner.

Nov. BB Juni 99 Okt. 89
Nintendo 97.2 95.4 92.9
Atari 6.6 1.8 2.9
Sega 8 bit 5.2 2.7 1.9
Sega 16 bit 1.0
NEC 16 bit 0.7

Action Set
det nya baspaketet.

broschyr finns nu ute.
Antligen har alla Nintendohandlare fått jät
tebuntar av den 9 sidiga Nintendobroschy
ren. Här kan du läsa om alla nya titlar som
kommer under året och även bekanta dig
med en hel del nya spännande tillbehör.
Har du inte redan hämtat den så gör det i
dag!

Ma Om Game Boy..
När du ändå springer till din Nintendobutik
för att hämta 1 990 års broschyr så glömmer
du väl inte att samtidigt hämta Game Boy
broschyren? l den står allt du behöver veta
om Game Boy.

Och du! Glöm inte att Game Boy släpps 29!
9 och kommer att kosta 795: (inkl. kasset
ten Tetris, 4 batterier, stereolurar och mel
lankabel.) Det du!
Nintendo ger som vanligt gigs; för pengar
na!

Du har väl en hel del kompisar som ännu inte skaffat sig ett Ninten
dospel. Alla dom har nu chansen att göra ett bra klipp.
Det nya baspaketet med kontrolldäck innehåller nämligen numera
också ljuspistolen Zapper och spelet Duck Hu ntfSuper Mario Bros.! ,
Och det till oförändrat pris, c:a 1.495: _ . “_
Det in nbär att baspaketet innehåller grejor för 609: extra.
Det nya baspaketet finns i din Nintendobutik NU!
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Plac. Föreg. Plac.
1. Teenage mutant hero turtles. .....(5)
2. Mega Man ll ............................. ..('l)
3. Super Mario 2 .......................... _. (2)
4. Zelda ll ........(3)
5. Dragon Warrior ......................... .. (7)
6. The Legend of Zelda ................ .. (9)
7. Super mario 3 ........................ ..(Ny)
8. Ninja Gaiden ............................ ..(4)
9. Duck Tales ............................. ..(Ny)
io. teams saw! ........................... ..(Ny)

Teenage mutant hero turtles fortsätter från
5:e direkt till 1:a platsen. Den tecknade
serien med samma namn har säkert bidra
git till den stora succén. Kassetten kommer
till Sverige i höst.
Att Super Mario 3 inte orkar direkt upp på
1:a platsen sägs bero på den begränsade
kvantiteten som finns tillgänglig i handeln.
Det är bland annat en av orsakerna till att vi
får vänta ett tag till på 3:an.
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Nu blir olet C 3 oirne Boy för helci sloinfenl
Jätte succé över hela världen.
Över 1 miljon sålda under julhandeln i Amerika
Slutsålt, Slutsålt, Slutsålt.

Fledan nu går ryktet i det yngre Sverige om det nya spelet från
Nintendo.
Ftedan nu ringer Nintendofreaks till oss och frågar var de kan köpa
Game Boy.

Fledan nu vet vi att Sveriges andel av Game Boy blir för liten...
Game Boy är ett bärbart videospel med utbytbara kassetter och
digitalt stereoljud. Levande fig u rer och naturtrogenbakgrundsg ra
fik tack vare den nyutvecklade El bits processorn.
Spelskärmen är 51 15 om stor.

Game Boy drivs med 4 st standard LFt 6 pennbatterier. De räcker
för ca 15 timmars spel.
Det digitala stereoljudet är mycket naturtroget och kan avlyssnas
i de medföljande hörlurarna eller direkt från Game Boy's inbygg
da högtalare.
Game Boy kan även kopplas ihoptvå och två med den medföljan
de videokabeln. Två personer kan då spela mot varandra.
Game Boy bygger på ett system av lösa spelkassetter av högsta
klass. Många spel finns redan och världens ledande speltillverka
re jobbar nu för högtryck med att tillverka unika spel exklusivt för
Game Boy.

Nya spel kommer varje månad och redan nu finns spel på upp till
3 m egabyte med inbyggda lösenord och batteribackup.
Med Game Boy följer på köpet det världsberömda spelet Tetris.
Till Game Boy finns såväl bärväska som batterieliminatorfbatteri
laddare.
Ingen kommer att gå säker för Game Boy.

Allt i ett pris.
I c:a priset ?95: ingår allt man behöverför att kunna börja spela.

Detta ingår:

Spelkassetter
Vid forsaljningsstarten finns foljande spel tillgangliga i Sverige

Tennis 1 el 2 spelare
Go 1 el 2 spelare Batteribackup
Solar Striker 1 spelare Ftymdspel
Super Mario Land 1 spelare

:ii 1 el 2 spelare Strategispel
Alleyway 1 spelare

duk
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Game Boy Spelkassetten Tetris Stereolurar flbatterier Kabelforhopkoppling av2stGame Boy Svensk bruksanvisning
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Mciriofröjor: Sporlbcig. . Pt
Collegetröjor i 50% bomull, Bagikraftigoch vatt
50% polyester. Pris 169: Stort. cntätnylon.Storficka ._
lÜÛ Cl rs. Mi L. XL påkortsida;n,vätficka ___...F:
T shirt i ioofl/Ü bomuii. Pris 99: “Ch “P '“l“dfß fi°"°°"
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L_f'I.__ _ . .
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stor 1. 160 c1..S, M, L, XL på lângsidm gör att *
den rymmer allt du lf
behöver ha med dig.

NYÅ Pris. 149:
1.... Keps:

I 2' SUPGI' lVlClI'l0 BIOS! i Succeprylen No 1.! Storleken
l_..Cr.tiiegeir rijriir 1 sort. bsmuii. l“Si“f°í.“'d“_m“d fi“'°““ k'

50% polyester. Pris 169: Storl. . . I en' Pm 39"Hi. I _ _'In
JI å iso ci..s, M, L, XL.. ~

T sim ii1oo%i:>@muii.Pas99: Nyckelring: få
Slüfl. IÖÛ Cl.,.S, M, L, XL. super Mario 3: '

Nyheten är succé! Stor Mario
,_,_______ to figurihårdplast med nyckelring

.. TP i och kedja. Pris 25:Ryggscick j
Materialet är kraftig, vatten _
tät nylon. Reglerbara spänn Kçlssefibox
remmar och tre extra fickor _ Ü 2 i Nln IÛ CCISGI
gör att den passar för alla _ _;'_:_' ._.. iï.
storlekar och andamål. Pris ' I Bärbar mad plats för 10 ' 20 St
115:

I _ ..

|" :I kassetter. Hård Plast. Pris 159:

r li_~_'*~%___ vw?

I .__________.ïí 'E Il .

Defto finns öiven i vóiroif sortiment.
Priserna finner du på beställningstalongen pä baksidan.

Muggar med Mariotryck i 2 pack./Plånbok med Mariotryck/Pärrn förjnstmktionsböckema med Maiiotryck./lvlario
armbansldockaflüubbtidningspärm./Väckarklocka med Mariotryck./Annu fler stickers med Nintendofigurerjfin fin
sparbössai form av en Mariogubbc./Nitendo Power joggirigbyira. REA: Årskalondem med jättefina bilder för varje
månad och en tävling erbjuds nu för 39: =pangpris.
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Msdlcmsbrascher 10 /st (1 nalurlrg suurlak)
Rmga ln ds braschar du auskar Tutalt antal Summa kr

Bergsala Promonon AB ¿¿fi¿§dg¿
SVARSPOST 'ïågiïïråä
Kundnummar 707 110 07
s 434 01 KUNGSBACKA
SVERIGB

Der har v||| Jag |oesTo|||c|
Art. nr.

NPS 110
NPS 111
NPS 112
NFS 113
NFS 114
NPSJ15
NPS 117

NPS 118
NPS 119
NPS 212
NPS 213
NPSQ17
NPS 218
NPS 219
NPS 220
NPS 221
NPS 222
NPS 140
NPS 141
NPS 142
NPS 143
NPS 144

Artikel Antal Summa

Ma.r1afLu1g1 muggar 2 pack
Nmtanda ryggsäck
Super Mana Kaps
Super Mana 3 nyakalnng
Super Mana plånbok
Nmtanda sporlbag

Mana Parm (mstr hackar)

Mana arrnbandsklaaka
Nmtanda klubbudnuïgsparnl
Vaakarklaakajradla
Parmsat med 5 perrnar
Stlakars (sats am 3 st ark )
Nya stuskars (sats ara 3 sl: ark )
Sparbassa, Manaflgur
Kassattbos Nmlücasa
Brasahar/unga 1n (sa bakslda) 10 /st

Kalarldar 90/'REA
Iaggmgbyïsa slarl Pawar Play

T shut Starl Mana
Callaga star] Mana
T sh1rtstar1 S Ivlana Bras
Callaga star] S Mana Brus

Sfarlakar 160 al S M L XL Summa

Minirnipasïallnnag ?5
Namn: _.
Aarass: ._
Pasïnr.
Unaarskrifi
Om au ar unaar la ar raasfa mamma eller pappa skriva unaar



MASSBREV
Begränsad eftersändninng

Om adressaten begärt eftersändning pà
grund av del in itiv avi Iyttning, skall försän
delsen àtersändas med uppgifi am den
nya adressen.

Hsj!
En dag köpte jag en
engelsk datatidning
där en Nintendasida
fanns med Tidningen
hette “Camputer +
Videagames".

Jag skickade in mina
prestatianer i de alika Ãí
spelen ash i numret
efter blev jag urval till
ENGLANDS BASTE
NINTENDO SPELARE.

““'~.___|___ _

Kul att veta att Englands bäste Nintendas \'è
pelare kamrnertràn Sverige! Tjena!
xifläflflhlm Cflflååüfi från AIÄVHH. Mfidlfim nf. Jag är en sümmaren

_ Jag saker Iivsglada brevfajtare födda
Nrntendaklubben lyfter på hatten för Samma år Enar tidigafg
Jaaahirn. Att bli' utsedd till Englands bäste _. __ _ _ _ _ _ _
Nrsrssssrr. sfs vrssr ssfs Wass rfrsss ds: Af du En hafva kills alla nar? Skriv då till
är på medlemmarna iklubben. Vi granar 11119!
Jaaehim ach skickar en Nintenda Pawer " .. _nål. Ar du aaksà ett dalafreak ach har humar Avsandal s_ __

så E" det bra' Nintendo Videospelklubb
Pernilla Bergwall B03 10204
Tattvägen 1 1
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