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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.
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Detforstariktigarollspelet
till Nintendo64 - om man placerar Zelda64 i dventyrskategorin
- blir som vi tidigareavslojat
Mother3, som nu alltsAhar fAtt sin officiella,fullstdndiga
titel.SpeletsproducentShigesatoltoi berattadenyligenatt
han anseratt alltformAngarollspeldr for likavarandraoch
hoppasatt kunnadndrapA det faktumeti och med Mother
3. Blandannatkommerhansteam att utnyttja64DD:sskrivmojlighettill att forandravissasakerunderspeletsgAng.
Ndgot releasedatum
for spelet existerarfortfarande
inte,men det berdknasvara klartnAgramAnaderefterden
japanskalanseringen
av 64DD,senarei 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 SuperMaio RPG 2 ska
ftirhoppningsvis tysta alla
dem som hiivdar att det
aldrig kommer nigra rollspeltill Nintendo64, medan Sim Ctty 64 tar det
populiira konceptet till en
hel t n y dimensio n i o ch
med 64DD:s liis- och skrivmdjligheter.
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Trotsatt denltirstadagensbesiikarebaravarspecielltinbiudnagaster,vardet intelett att ta sigframtill W-apparaterna

Att det kommer nAgon
64DD till EuroPa innan
vAren1999 har jag viildigt
svert att tro. De spel och
tillbehdr som presenteras
pi SpaceWorld iir utveckl ad e fbr den jap an ska
marknaden,i hopp om .rtt
de ska fA intresset ftir Nintendo 64 att vaxa. I Europaoch kanske dnnu
mer i USA, behitvs nAgonting betydligt mer
amerikaniserat.Visserligeniir uppfdljaren
till Super Mario 64 under utveckling till
64DD.men det rdcker inte. Si vi liir fi viinta. )

kanmangiiranastanprecisvadmanvill.
MedMarioAftist-serien

Gralikeni SuperMarioBPG2 lill 64DDnal
medoriginalspelets'
intemycketgemensamt

av SuperNEs-spelet
utveckling
SimCity64fuen intressant

MotDer3
Rollspelet
troligtvis
kommer
att diipasomtill
64i Etfiopa
Earthbound
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