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Gpalilr
Lite "NES"-igare 6n
om man jdmfiir med
Bart pA SNES. Annars mycket likt.

Milnga miljdljud som,
inte helt lyckat, gema
Iigger kvar lite tdr l6nge.

'Ankadhallan istflllet ltin
ldbliga $lott'



Nrrurrruoo . Nrrureruoo 64DD

Det forsta r ikt iga rol lspelet t i l l  Nintendo 64 - om man place-
rar Zelda 64 i dventyrskategorin - blir som vi tidigare avslojat
Mother 3, som nu al l tsA har fAtt sin off iciel la, ful lstdndiga
ti tel.  Spelets producent Shigesato l toi berattade nyl igen att
han anser att al l t for mAnga rol lspel dr for l ika varandra och
hoppas att kunna dndra pA det faktumet i  och med Mother
3. Bland annat kommer hans team att utnyttja 64DD:s skriv-
mojl ighet t i l l  att  forandra vissa saker under spelets gAng.

Ndgot releasedatum for spelet existerar fortfarande
inte, men det berdknas vara klart nAgra mAnader efter den
japanska lanseringen av 64DD, senare i  Ar.
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ungefar som i Mario Paint,
i Polygon Maker skaPar
polygonobjekt, i  Misic
Maker skriver musik och i
Talent Moker kombinerar
allting och ger det liv.

Mer traditionella dr de
tre fiirsta spelen. Mother 3
och Super Maio RPG 2 ska
ftirhoppningsvis tysta alla
dem som hi ivdar att  det
aldrig kommer nigra roll-
spel t i l l  Nintendo 64, med-
an Sim Ctty 64 tar det
populiira konceptet till en
hel t  ny dimension i  och
med 64DD:s liis- och skriv-
mdjligheter.

Att det kommer nAgon
64DD ti l l  EuroPa innan
vAren 1999 har jag vi i ldigt
svert att  tro. De spel och
ti l lbehdr som presenteras
pi Space World iir utveck-
lade fbr den japanska
marknaden, i  hopp om .rt t
de ska fA intresset ftir Nin-
tendo 64 att vaxa. I Europa och kanske dnnu
mer i USA, behitvs nAgonting betydligt mer
amerikaniserat. Visserl igen i i r  uppfdl jaren
ti l l  Super Mario 64 under utveckl ing t i l l
64DD. men det rdcker inte. Si vi liir fi viinta. )

Sim City 64fu en intressant utveckling av Super NEs-spelet

Graliken i Super Mario BPG 2 lill 64DD nal
inte mycket gemensamt med originalspelets'

Rollspelet MotDer 3
kommer troligtvis
att diipas om till
Earthbound 64i Etfiopa

Trots att den ltirsta dagens besiikare bara var speciellt inbiudna gaster, var det inte lett att ta sig fram till W-apparaterna

Med Mario Aftist-serien kan man giira nastan precis vad man vill.
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