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Ook •sx-Fan erlcent •sx- En11lne 

Nauwelijks bekomen van het feit dat we de MSX-Magazine 
gehaald hadden zien we tot onze grote verbazing dat ook MSX
Fan in haar rubriek Fan Clip aandacht aan ons heeft besteed (zie 
achterkant van dit nummer). Zo langzamerhand zijn we er wat 
nuchterder onder geworden: er zijn op het moment veel meer 
dingen aan de gang. maar we willen er nog niets over loslaten 
zolang het één en ander nog niet 100% zeker is. 

Dan zijn we al diverse malen gebeld door zeer boze Engine
leden die maanden geleden apparatuur hebben besteld bij 
Sunrise, resultaat van een fusie tussen MSX -club Alphen aan de 
Rijn en Genie. Over Genie was onlangs een~:TV-reportage op Tros 
kieskeurig, alweer over slechte levering: ieder moet er maar zijn 
eigen konklusies uittrekken. maar wij vinden het een beetje te 
toevallig dat diverse mensen ons met dezelfde klacht gebeld 
hebben. Van de hoofdredakteur van een gerenommeerd MSX
blad hoorde ik net zo 'toevallig' hetzelfde verhaal. Een kleine 
waarschuwing is dus wel op . zijn plaats. vinden wij. Ook over een 
·vertaling' van het artikel over ons uit de MSX -Magazine op het 
Sunrise-magazine zijn wij absoluut niet te spreken: prima als je 
vertaalt maar dan wel goed graag en de waarheid. 

Engine wil hier niet het heilig boontje gaan uithangen: onze 
magazines mogen in verband met eindexamens de laatste tijd niet 
op tijd zijn verschenen. maar ,/éveren doen we. misschien te duur 
(wat de import betreft). maar wel goed en wat de soreen- shots in 
de Engine betreft. we maken ze inderdaad niet zeil maar het 
schijnt dat de Fan en de Magazine dit ook niet doen. aangezien de 
dia's van deze foto's opgestuurd zouden worden door de 
sóftwarehuïzen."voor algemeen gebruik. Geloof de geruchten dus 
niet. want daar gonst het van in MSX-land. 

, Onze exkuses voor het feit dqt deze e_n de vorig_e ~ngine niet op 
· iijd zijn verschenen. maar als de voltalhge redaktte m examens zit 
dan ·wordt dat ook wel erg moeilijk. Het volgende nummer 
verschijnt niét in Augustus. mRRr in September: omdat ikzelf de 
hele maand Augustus zal verkeren in Japan. bij mijn Japanse 
vriendin. Dat interesseert niemand wat maar wat jullie 
waarschijnlijk wel interesseert is · hèt feit dat er in de volgende 
Engine een grote.reportage (met toto's) zal komen over het wel en 
wee van MSX daar Tevens zal ik daar een gesprek hebben met 
onze exporteur en wie weet. slepen we er misschien we/ 
goedkopere importprijzen voor jullie uit. We doen ons best. Nee ik 
zal jullie niet vertellen hoe lekker mijn bed wel niet was en hoe 
leuk het vliegtuig ... 'Waar il:< wel over ~al schrijven is MSX O ja, en 
deze reis wordt dus NIET door MSX -Engine vergoed voordat 
daar weer geruchten over komen. .. 

Loek van Kooten. 



et is alweer hvee jaar geleden dat hr,t eerste öeE}l van 
Bural werd uitgebracht iedereen herinnert zich fiat spel 
nofJ wal, met diE1 enorme introdemo ciie veei deed beloveri. 
Echter. het tegendeel was waar en bijna niemand lui<te het 

orrt ook n-iaar ;ets van dit abso!uut onspeelbare spel te snappen. 
VVas het eerste deel ,c1an Burn.1 nauwehiks te spelen voor ons 
Europeanen, tl1e last \/oiume belooft heel wa'H 

Het verhaal gaat verder waar het stq1t 
bij het eerste deel de Oorlog van de 
Toekomst en de Duisternis. De Zeven 
Bevelhebbers van het Beest uit de hel 
deden de Goodelijke Keizer van de 
Duisternis. Darl docx manpulatie weer 
herleven. na een slaap van 6.000 jaar. 
Om zijn doel te bereiken wilde hij het 
Koningshuis van Kiplos en Bedor 
vernietigen en de aanval van de Krijgers 
van de Acht Juwelen breidde zich als 
een tornado uit. De7e 
Krijgers van de Acht 
Juwelen zagen het als hun 
taak Darl met geijke kracht 
aan te valen. omdat zij Risk 
als de Goodelijke Keiler van 
de Toekomst hadden 
verkozen en zo 
beschem1den zij de nog zeer 
jonge prins Risk van het 
kaiingshuis Kiplos. 

e Zeven 
Bevelheb
bers van· 
het Beest 

uit de hel deden 
de Goddelijke 
Keizer van de 
Duisternis, Darl, door 
manipulatie herleven, 
na een slaap van 6.000 
jaar. 

Hoewel Dart zag dat de aktie van <ie 

Krijgers van de Acht Juween de 
samenzwering tegen Bedcx had 
verscheurd. wilde hij Bedor nog steeds 
yernietigen. al wist hij riet wanneer en 
op welke plaats. 

Wel. dat k6nkt alemaal heel mooi en 
spannend: de screenshots beloven heel 

erg veel maar. laten we [nog) niet 
teveel verwachten. iedereen 
herinnert zich ongetwijfek:1 ons 
enthoosiasme voor het spel Dunbine 

nog. nadat we de screenshots gezien 
haddert Zo. wat viel dat tegen! Dus. 
laten we nu maar geen voorbarige 
konklusies trekken en nog maar 
eventjes rustig afwachten. .. 

Dan gaan de genJChten (zoals 1k al 1ei in 
het voorwoa ci geloof 1e niet1 dat 

niemand dit spel kan everen. Je snapt 
wel waar we heen wilen. want wij 
kunnen Burai the Last Volume natuurlijk 
wel leveren. Burai wcxdt uitgebracht 
docx Brother Industries. die we kennen 
van de Japanse Takeru-automaten. die 
machines waar je software urt haalt als 
ware het een btikje cola. Geen 
exporteur is zo gek om voor elk simpel 
speletje naar Tokio op en neer te gaan. 
behalve die van ons: omdat MSX
Engine zo·n speciae band met MSX -
Gen. onze leverancier. heeft weten op 
te boowen wil Gen vocx ons graag een 
uitzondering maken. Een applausje is 
het wel waard! 't Wcxdt geen gewoonte. 
maar als de software echt heel erg 
veelbelovend is. ach" 

De prijs weten we nog niet. maar veel 
erger dan die van Princess Maker kan 
die niet zi11. Zodra we rem bimen 
rebben. schrijven we erover. maar. dat 
had je natuurlijk zelf al kunnen 
bedenken. 
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Eindelijk is er een 
MSX-versie 
gereleased 
Campaign Version 
Big Strategy Il !! Je 
voert het bevel 
over vele militaire 
eenheden 
(squadrons) en je kunt 
veldslagen gaan 
beginnen die, 
afhankelijk van je 
intelligentie, goed Of 
slecht kunnen aflopen. 
Welnu, laat de lull'lonnen 
bulderen! 
Als speler van Big Strategy (de verre 

PltEVIEWl 

vocrlop3r van Big Strategy ll. in 1986 
uitgebracht) werd je opperbevelhebber 
en stonden alle troepen van de natie 
onder jouw toe1icht terv.iijl een totale 
oorlog zich als een tornado uitbreidde. 
De · moderne oorlogsvoering stord 
model in dit soel Al rret al mct:!en we 
hier te maken rret een echt COOl)Uter 
War Garre. Big Strategies die populair 
waren op andere soorten machnes 
werden overgezet op de MSX. En 

pq>Ulair waren ze zeker. de serieuze 
sirrulatie-spelen trokken veel fans 

je niet 
voa

er 
moest 
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Als 't blauwe bloed in d'aadren stroo111t, 
schrijdt dan toe, onverschroomd ..• 

Ko'ei is een van de meest produktieve 
softwaremakers op IISX, al slaan hun releases niet 
echt aan hier in Europa, om begrijpelijke redenen. De 
simulatie- en strategiespellen, waarin dit 
softwarehuis zich heeft gespeciali-rd, zijn nu 
eenmaal moeilijk speelbaar voor de doorsnee 
Europeaan. Toch hebben we eens een produkt van 
Ko'ei op de testbank gelegd: Royal Bloocl. En als het 
even meezit kun Je in deze Englne ook een uitleg 
vinden om het spel wat speelbaarder te maken ...• 
Koei presenteert Royal Blood als een 
fantasy sirrulation game en koppelt, 
zoals deze naam al aangeeft sirruatie
elementen aan een wereld van elven 
draken en dappere hek1en zools we die 
kennen uit diverse RPG's. 

Lokatie is ditrraal het eiland lshmeria 
dat al eeuwenlang een vredige 
geschiedenis kent en waar mensen. 
monsters en elven in vrede en harmooie 
met elkaar leefc1en. Maar 7C01s altijd 
duikt hier weer een spebederver op 
(QekJl<kig maar. a~s radden ~ niks 
meer te doen). ZÎfl naam IS Zamief. een 
boosaardige tovenaar: . Met . ~ 
machtige spreuk tovert dit genepige 

kereltje een grote vuurs~~e ctra~k 
tevoorschti. waarrree hq u stig lshrrena 
begint te terroriseren en pat te branden. 

De goden van lshrreria volgden dit alles 
met argusogen en besloten dat er rraar 

eens· iets moest gebeuren, anders 
hielden ze straks geen aartlidders meer 
over. Dus stuurden ze de heiige 
waterdraak Pastha (wat overigens riets 
met Italiaanse kookkunst te rraken 
heeft) erq> af om eens even af te 
rekenen met het gecrocht 

De 2 draken leverden een titarische 
strijd en leken aan elkaar gewaagd. 
Maar toen verschenen er 6 gedaantes 
die Pastha te turi schoten. De7e 6 
rragiërs, elk in bezit van een eigen 
kracht. wisten Zamiel te verslaan en de 
draak op te sluiten in een rooo juweel. 
Hieruit zou de draak echter nog altip 
kumen ontsnappen, dus sloten ook de 
6 zich op in gekleurde ~welen en de 7 
jJwelen werden in een machtige 
rragische krooo geplaatst. die gedragen 
ka, waden door de krning van 
lshmeria. De naam van deze kroon was 
Royal Blood. 

Vele jaren zi,i inmiddels voabij ge~ 
en lshmeria 1--eef t een vreedzame tijd 
achter de rug. De regerende kmingen 
hebben de kracht van Royal Btood altijd 
ten goede weten te gebruiken .... 

Totdat de gierige en wrede koning 
EserW aan de rracht komt. Deze 
diktatcr gebruikt de macht van de krocn 
om zijn oncterdaren uit te zuigen en elke 
vorm van opstand te onderdrukk~. 
Nierrand is moedig genoeg om ZIJ1 

schrikbewinrl te beëindigen. Behalve de 
dochter van de koning. de schone 
prinses Abail Met beh.Jp van Pastha 
weet ze Royal Btood uit raar vaders 
kamer weg te roven. Ze v~jdert de 
;.iwelen uit de krocn en g001t . ze het 
raam uit. één vocr één. De p..1welen 
viegen QJ rragische wijze weg. naar 
onbekende bestemrringen. Helaas 
wordt de prinses. net vocr ze het laatste 
rode ;.iwee1 kan weggooien be~apt 
docr haar vader. die raar laat opsluiten 
in de hoogste toren van het kasteel 

Maar de 6 juwelen vliegen . naar 
verschillende deen van lshmena en 
korren daar bij diverse ede.lieden 
terecht. die uit naam van rle konnq de 
gewesten regeren. En zo krijgen. 6 
edelieden uit lshmeria er een rmcht1ge 
bondgenoot b~ een Jewetmage. zoals 
de magiërs ru genoemd worden. M~t 
diens h~ zullen ze misschien machtig 
genoeg zijn om de koning uit te dagen, 
zijn regering te beëindigen, Royal Blood 



Snelt heen dan ruyter, 't doel in 't vizier, 
scherp uw zwaard, wees koen en fier ... 
te herenigen en de prinses Ie bevrijden. 
Maar Eserled is niet helemaal 
machteloos. Buiten zijn leger heeft hij 
nog altijd het rode juweel en daarmee 
kan hij Zamiels vuurspuwende draak 
kootroleren. 

De strijd om Royal Blood is begonnen! 

Maar voordat we er inderdaad mee 
beginnen bekijken we eerst eens de 
luxe verpakking van dit spel. Zoals de 
meeste Ko'eïs wordt Royal Blood in 
twee versies geleverd. een 
rompackversie en een diskversie. Beide 
versies zitten in een grote. luxe doos 

rret twee rnndleidingen; een start-up 
marual en een subrral'l.Jal. Verder zit bij 
het spel ook een grote kaart van 
lshmeria met op de achterkant een 
overzicht v~n alle moosters uit het spel 
met. grappig genoog, Engelse namen 
erbii 

~t voordeel van de romversie, die ik 
heb getest. boven de diskversie is. 
behalve de snelle toogangstijd, ook het 
feit dat er een SAAM ingebOUWd zit. 

wäarin de spe1S1tuaties kunnen wcrden 
opgeslagen. Vreemd genoeg ootbreekt 
bij deze romversie een disk-save optie: 
je kunt alleen op de ingebouwde SRAM 
saven of op de PAC. Als net SRAM
bezitter vond ik het wel een beetje eng 
om mijn gesavede situaties hieraan toe 
te moeten vertrouwen. en nijn vrees 
bleek gegrord: m een dag waren 3 van 
rri,-i 4 save-data's al niet meer aan te 
roepen. Een fcrs minpunt dus. zeker als 
je geen PAC hebt... 

Maar goed. nadat de cartridge in mijn 
slotje zit. start Royal Blood netjes op 
rret de introdemo. De plaatjes zijn gaaf. 

heeft enkele gebiedjes van lshrreria 
(niet te veel mtuurijk. anders zou het te 
gemakkelijk wcrden) en het grootste 
deel wordt bezet door de konng. 

Goudstukken kun je of 
weg roven bij een 
buurland of krijgen door 
het verkopen van 
gewassen. 

~t is nu zaak om je zo snel mogelijk uit 
te hreiden naar andere gebieden. 

22 2_0§11. waarvoor je echter soldaten 
nodig rebt. want dit alles gaat 
niet zonder slag of stoot 
natuurlijk. Soldaten kun je 
inhuren. wat goodstukken 
kost. Goudstukken kun je of 
wegroven bij een buurland of 
krijgen door het verkopen van 
gewassen. Gewassen grooien 
natuurlijk net zomaar. dus je 
hebt genoeg landbouwgrond 
nodig, die je ook weer kunt 
kopen. De oogst valt maar 
himen te haen in hepaat1e 
tijden van het jaar. dus de rest 
van ret jaar zul je het ermee 
moeten deen Vooral in het 

maar bij de muziek worden enkele rot
instrumenten gebruikt. waardoor 
sommige passages heel zeurderig 
kinken. 

voor het speen kun je kiezen uit een 
aantal scenario's, met elk een andere 
situatie . ...e kunt daarna een partij kiezen 
en tevens een raadgever die je tijdens 
het spelen zal vocrzien van de nodige 
tips (helaas wel in het Japans). Ook het 
aantal spelers is in te stellen. Elke partij 

begin is ret zaak je 
goudstukken goed te 
besteden. Je kunt je goud ook 
uitgeven aan het versterken 
van je grensverdedigingen 
(dat maakt het viF3nden weer 
moeilijker iets bij jou weg te 
jatten) of aan het inhuren van 
monsters om je leger te 
versterken. 

Op een gegeven moment zul 
je dan toch een fatsoenfijk k:lger op de 
been hebben (hoqJ je). waannee je dus 
kunt gaan vechten. Dit vechten is weer 
een verhaal apart. ...e krijgt een 
gedetaiieerd scherm te zien van het 
slagveld. waarbij de verdedigende partij 
vaak een fo1 heeft om zich in terug te 
trekken. ...e leger bestaat uit vi~ 
onderdelen: 

1. kavalerie. so~aten te paard. 



2. infanterie. voetvolk. Deze ktXnen 
buiten vechten ook versperringen 
aanleggen. 

3. boogschUtters. deze kunnen van 
afstand aanvallen zoocter zett geraakt te 
worden. 
4. Ridders. ook voetvolk, maar sterker 
als infanterie. 

5. S~iaal. dit kan een jewelmage zi;,. 
een patrouile mmsters. een draak of 
vechtspecialisten 

Als er een gevecht plaats vindt zie je 
de partijen van de zij(ant en wordt ales 
in mooie animaties weergegeven. 
Vooral de Jewelmages komen 
indrukwekkend over met hun magische 
spreuken. En ook de diverse monsters 
worden schitterend weergegeven. 

Bij dit vechten hoeven we ons troowens 
nu eens niet druk te maken over de 
bediening. Je kunt in het begin kiezen 
vocr automatisch vechten. en dan kun 
je lui achterover tiggend zien hoe de 

computer jouw werk doet. De rest van 
het spel rroet je natuurijk wel zelf doen. 
dat spreekt voor zich. Om ales wat te 
verlevendigen vmen er regelrmtig 
natuurrafll)en plaats 
(vulkaanuitbarstingen. pestepdemieën, 
overstromingen enzovoort) die je oogst 
of soldaten kumen kosten. Deze 
natuurrarrpen vinden echter meestal in 
vaste gebieden paats en op 
regelmatige tijden. Als in een land een 
vulkaan staat die jaarlijks in april uitbarst. 
kun je er het beste voor zcrgen dat alle 
troepen en oogst in april daar weg zijn. 

Om alles wat te 
verlevendigen vinden er 
regelmatig 
natuurrampen plaats 
lvulkaanuitbarstingen, 
pestepidemieën, 
overstromingen, 

enzovoort 1. 

Minder 
voorspeh::Jar 1ijn rle 
·events·. toevallige 
gebeurtenissen. 
Deze zi,i het gevolg 
van lucky monsters 

.· of evil monsters. en 
,: zijn rreestel de 
beloning of 
afstraffing voor het 
goed of slecht 
regeren van de 
heerser in een land. 
In het eerste geval 
gebeurt er iets 
leuks (kabootertjes 
bijvoobeeld 
verhogen de 
waarde van je 
g-ond). maar in het 
tweede geval is ret 
iets minder leuks 
(een barshee 
moordt mensen 'uit 
of iets t.!c~; c.r:~s). En 
ook ingehuurde 
monsters kunnen 

aan het rruiten slaan. Dit ales maakt het 
spel er niet gemakkelijker. maar wel 
leuker op. Minder is de besturing. helaas. 
Om één of andere krankzinnge reden 
werkt Royal Blood niet met 
curscrtoetsen. maar met het numerieke 
toetsenbord! In het begin is dit echt 
even wemen maar na een tipje spelen 
valt het wel mee. Natuurijk kijk je weer 
tegen een behoorlijke hoeveeheid 
Japans op, rraar dat is toch 
onvermikJeüjk bij dit socrt spelen. Ik 
hoop dat mijn uitleg in deze Engine 
duidelijk genoeg is om het geheel wat 
s~baarder te maken. maar er is 
sowieso een flinke portie 
doazettingsvermogen nodig. 

Royal Blood heeft mooie graphics. 
redelijk tot goede muziek en leuke 
anirraties. Als je het hele spel een 
beetje door hebt is het echt leuk om te 
spelen. en zeWs iets te gemakkelijk ... Hoe 
groter je veroverde gebied wordt. hoe 
machtiger je wordt. want bij het verslaan 
van een tegenstanrler krijg je rliens 
kroonjuweel. en daarmee ook een 
Jewelmage om je leger te versterken. 
Toch ben je met viff scenario's wel even 
zoet en gelukkig kun je ook met meer 
rran (rraximaal vier) tegen elkaar 
spelen. Ik vind dit een van de mooiste 
Ko'ei's tpt ru toe. redelijk speelbaar en 
best de moeite waàrd! 

. . 
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. NAAM Royal Blood 

MERK Ko'ei 

SOUNDS 7 

GRAPHICS 8.5 
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SCQ~~ 59 
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VANAF 

OPTIES 

PRIJS 

... 
MSX2 

FM-Pac 

SRAM 

R800 
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Zowel de wetten als het syat-m en de autoriteiten 
werden nog op poten gezet en het ·geweld aan het 
oorlogsfront was nog steeds zeer hevig. De 
wetenschap verkeerde nog in een beginstadium en 
bloeide daarom enorm op. · Tevens hlelclen de 
wetenschappera zich bezig met magïe-,·-11oewel cht 
toekomst zichzelf nog steeds kreiierde, was de 
mens bezig om langzamerhand zelf het heft In 
handen te nemen. Het llcht was nog zeer zwak en IJl, 
maar met het schlJn-1 dat de vooruitgang op de 
toekomst wierp begon toch een nieuwe periode. 
Maar. zoo.Is altip kon de mensheö de worden en in derkerde mensen 
krachten van de dustemis met al die veraroeren. Ik moest de loop der 
kemis niet uitbannen. gebeurtenissen een halt toeroepen en 
Zij kwamen varuit het diepste van de hun stoppen en door de duisternis die 
duisternis. Ze verpletterden de iedereen omgaf te verdrijven hun 
vooruitgang en de hoop. ze plarnen veripelen Maar met de haat 
verduisterden de zoo. de bron van alles. kw'.'lm ook de jaloezie en de angst 
om de were~ in duisterris te skJiten. De Deze emoties ervaarde Satan vru de 
hron van ale kwaad was c1e Konng der eerste keer en hij raakte in paniek. 
Demonen. Hj had een leger van 30.000 Doordat zijn demooen zoals ze dat 
eenrecJen. Zij werden door iedereen hadden gewtj. gevoelens en emoties 
gehaat Hoewel de demooeri in de hel kregen. kregen ze tegeijkert'1 een 
wel in leven waren. wilden ze machtiger eigen 'Nil en Satan was ooogst ootstekt 

!-et bloedvergieten hulde de wereld in 
duisternis. We twijfelden CNer de 
overwinning. Maar Yushi de Dappere 
diende zch aan. 
De aarde was als een stuk vlees. de 
rivieren als van bloed. Een herrelse 
schreeuw van angst was hoorbaar en 
een bliksemf its doorkfiefde als het 
Laatste Oordeel de ucht. Op het 
slagveld heerste"·doc:X1 en verderf. Waar 
het zwaard geraakt had. waren de lijken 
rood gekleurd. Het zwaard was bind. de 
chaa:.enam. 
Aan dit ales moest een einde korren 
Om het lot te veranderen moesten er 
nieuwe grenzen gesteti worden en 
nieuwe gevechten gek:werd. Het 
dodental was hoog. Mentaal werden 
mensen verscheurd. fysiek moest er 
stri~ geleverd waden. f\11aar als het 
huidige vernietigd zoo wcrden. zru er 
wel WeeI een nieuwe dUistere kracht 
opkomen en Yushi de Dappere vreesde 
voor de toekomst. Om de toekomst 
veilig te steHen moest er bloed stromen. 
Ter'Ni- de duisternis rees was er één 
ding dat icht deed sctTien op de 



toekomst: Hoop. Yushi vreesde dat de 
duisternis zoo overwinnen. Het Vlees 
baadde in bloed. de Geest was 
krankziming. Er was viktorie. 

Yushi riep ci::ippere personen hij 7Ch. 
omdat dapperen per slot van rekening 
het land gered hadden en zij gelokt 
werden door eventueel te vergaren 
oorlogstrofeeën. veroverd 0fld. good en 
onsterfelijke roem. Hoewel. Yushi was 
zett ook niet geheel ongevoeig voor dat 
soort dingen en bij elke oorlog 
vergaarde hij meer. Zijn wil was wet. Hij 
was de Hoop van de toekomst. Zett 
was hij dat. omdat de toekomst hem 
mooie trofeeën in het voruitzicht stelde. 
Toch was hij droevig. want hij gaf om 
zichzet Wat moest hij doen? Hij kreeg 
antwoord. Ik droeg het kommando over 
aan hem. · die de toekomst moest 
bewaren en deze overdracht dwong 
hem de zaak serieus te rernen. 
'Belangrijker dan de konng. ben ik ru de 
Hoop van de toekomst. ik denk. dat ik 
de zorg voor het nageslacht moet 
dragen: 

En daar kwam jij. terwijl je de trap afging. 
Huiverig stond je in het 
mdden van de ingang van 
de hal helemaal alleen en 
verlaten. Moe hoodt je een 
pluche konijntje stevig aan 
je borst vast. Je schooders 
schudden heen en weer. 

'!-allo. dag: 

'Goe ... goodemirld::ig. p::ip8 
Yushi. aan ... aangenaam.' 

je haalt je schouders op, 
bang. gefnteresseerd. 
afwachtend. nu weer bleek. 
d::in weer hl()7end. 

· Je staat wel ver van me 
weg. Ben je soms moe?' 

'Ne ... nee. dat is niet waar. 
Dank u wel dat ik dichterbij 
mag komen.' 

'Mijn keel veelt zo droog. 
Melk is wel lekker. wat ~j?' 

'Ja. zo lekker! Maar .. .' 

tf ,~ 
,,. .. ~}-. ., --- ~~. 

het 111éézingsyndroon1! 
'Vanmorgen is er drank in de eetzaal aller tijden van Mtrocabin: Princess 
aangekomen. Gek.ik dat het er is.' Maker: Met dit spel heeft Microcabin 

'Dank ... dank u wel papa Yusli.' zichzen weer eens overtroffen. maar 
bovendien laten we er maar niet 
ormeen draaien waarscti11ij< ook alle 
Europeanen want dit spel is zo 
ontzettend complex en uitgebreid dat 
het ons nu wel ontzetterd moeiij< 
gemaakt wordt om her nog iets van te 
begripen zonder gelijk met grote 
stapels kariHijsten en woorderooeken 
aan te korren slepen. Princess Maker is. 
kort samengevat. ongelooflijk moeilijk en 
vreseij< uitgebreid. 

'Geen dank. Dat is nergens voor nodig.' 
'?' 

Je bent de kk.Jts kwi~ en zet een 
dreigende blik op. · 

·weldra is papa Yushi er niet meer: 
Morgen gaat je vader weg.' 

Vanaf nu zal je gezichtje vrolijk moeten 
blijven lachen. Jij bent het licht van de 
hoop en zul je ook altijd zijn. 

'Wel nu ben ik er tenrrinste nog.' 

'Ja. papa.' 

Nu. we zi,-i nog niet van elkaar 
gescheiden. Nu is het nog jij en ik. Dit 
paleis is als een koud hart zonder 
warmte. hoe goed zoo het zi;i als het 
ook hier een beetje warm zoo mogen 
worden ... 

Het spel 
Ja. dat WdS het encrme introverhaal van 
de allemieuwste en grootste produktie 

Dit paleis is als een 
koud hart zonder 
warmte, hoe goed zou 
het zijn als het ook hier 
een beetje warm zou 
mogen worden ... 

!-et spel staat op 7 diskettes. de achtste 
moet je zen aanmaken en kan fungeren 
als data-disk. f-1::lt aantal diskettes. daar 



Machtig, 
111oeilijk, 
kijken we natuurlijk al eng niet rreer van 
op. Princess fllaker wcrdt geleverd 
voor de belacheij< hoge prijs van Hfl 
289.= en dit wcrdt zelfs ~. Jap- en 
MSX-freaks. te gek. Wel moeten we 
zeggen dat de verpakking er mag zi,i. 
Een kartomen doc,s met daarin een 
kunstleren doosje, met daarin de disks, 
twee handleidilgen waarvan één in fuU
colcr en de gebruikeijke erq.iête
prullm en gebrui<ers-foorulieren .. Fin< 
geschrokken door dit ales heb ik me er 
toch maar aangezet dit is tenslotte een 
Microcahin, hetgeen staat voor perf ekte 
kwruteit. !\ll. daar gaat 'ie dan ... 

Ga als Je prln-Je 
fluwelen handjes heeft 
niet gelijk een heel bos 
omhakken, want dan is 

ze binnen de 
keren uitgeteld. 

kortste 

De bedoeing van het spel is. om het 
tie,iarige meisje dat aaeen achter bi~t 
nu haar vader ter vek1e trekt. op te 
voeden en een echte pmses van haar 
te rraken. En dat is niet zo rna.kkeij< als 
het i~. 

De eerste twee bijzCJlderheden van het 
spel zi,i snel ontdekt: regematg horen 
we samples, ofwel op PSG. de 
standaard geuK18--chip van de MSX. 
ofwel op de PCM--chip, hetgeen veel 
beter krikt. ma.ar daar moet je dan 
natuuijk wel een MSXtu'boR voor 
hebben. De tweede bijzondertm is nog 
bijzonderder: het hele spel is werkt met 
interlace. hetgeen wil zeggen dat alles 

grafisch in dubbele 
resoutie zchtbaar 
gerraakt kan worden. 
Geloof me. dat ziet er 
fantastisch uit en aan het 
ietwat trillende scherm 
raak je gauw gewend. 
Toch niet? Makke~k 
genoeg, gewoon even 
het System-menu 
induiken en daar 
G(rapl'lcs) aan klikken en 
vervolgens de onderste 
q1tie (lnterace On/off). 

Bijna het hele spel werkt 
ikoongestuurd, een 
voordeel voor 
analfabeten (in dit geval 
zijn we dat dus alemaal). 
In het midden van het 
scherm zien we ons 
prinsesje verlegen 
kijkend staan voor een 
raam. waardoor we een 
landschap kunnen zien 
dat verandert met het 
wisselen van de 
seizoenen. Dit wisselen 
wordt aangegeven door 
een klein boodschapje 

~-esterlijk, 

en het is dan zaak het prinsesje snel in 
andere kledij te steken voordat ze ziek 
wordt; ook op het scherm veranderen 
haar kleren hier heeft veel tekenwerk in 
gezeten! Linksboven zien we een 
kalender. die de datum. dag en het jaar 
aangeeft. Rechtsboven vilden we de 
belang-ijkste (!) nfcrrmtie over het 
prinsesje zei. waaronder haar leeftijd, 
haar level het aantal gwdstukken en 
haar lichaamskracht. Verder nog haar 
titel en haar waardering. waar we het 
straks over zulen hebben 
Rechtsmidc1en staan niverse ikoontjes. 
óe we even stuk voor stuk engs zulen 
gaan (want een mni- tendleidinkje is bij 
dit spel wel nodig!) 

De Agenda 
t-et bovenste en grootste ikoontje -
schedule- dient ervoor om een agenda 
op te stellen vou de prinses (die we 
varaf nu voor het gemak Greet zullen 
noemerf. We kumen dan weer kiezen 
uit een heleboel andere moge~kheden. 
Linksonder verschijnt de agenda vocr 
de eerstkomende maand, die verdeeld 
is in drie periodes van 8 à 9 dagen. 
Voor elke pericxle kunnen we iets 
invulen in het agendaatje van Greet. 
waarna het de bedoeing is om haar 
deze dingen ook daadwerkeijk te laten 
uitvoeren. Dit doet ze altijd. hehalve als 
ze niet naar buiten wil gaan hetgeen het 
geval is als haar vermoeidheid (dit is één 
van de 19 (!) eigenschappen van Greet 
die je in de gaten moet hooden) buiten 
de perkjes gaat. 

De tweede 
bijzonderheid hs nog 
bijzonderder: het hele 
spel werkt met 
interlace! 

Ons prinsesje köf"l ,.,cin aNes doen om 
deze agenda te vullen: alereerst kunnen 
we haar laten werken om geld te 
verdienen en bepaalde eigenschappen 
te veranderen • ..e hebt dan de keuze uit 
diverse baantjes. zcals bijvoorbeek:1 



schrijfster. dienstmeisje, hoothakster en 
nog een paa[ Naarmate het prinsesje 
ouder wcrdt. komen er ook meer 
baantjes bij. Let op, ga als je prinsesje 
fluwelen hardjes reeft niet gelijk een 
reel bos ormakken, want dan is ze 
birvien de kcrtste keren urtgeteld en 
veel bomen zullen er niet gehakt 
worden omdat ze dan nauwelijks weet 
hoe ze een zaag moet vasthooden 
onder het mom van "Zaag? Kun je dat 
eten?·_ 

Greet kan af en toe wat 
klunzig te werk gaan. 
Zo kan ze bij het 
schrijven de pot inkt 
over de brieven laten 
vallen. 

Je zoo dan beter een tijdje schrijfwerk 
kunnen gaan doen, mts haar 
inteligentie niet te laag is. Behalve 
vverken kumen vve, als Greet niet al te 
kleine spierballetjes heeft (haar naam 
kinkt er in ieder geval niet naar!) met 
haar naar buiten toe om mmstertjes te 
verslaan en items te vinden. In Princess 
Maker is dus nog een korll)lect Role 
Playing Game verpakt ook! We kunren 
Greet ook nog bijscholen: bij een tiran 
die haar een grote betonren rol laat 
vocrttrekken. hier wordt ze sterk van 
(als haar terrperament er tenminste een 
beetje naar staat). Ook kan ze terug 
naar de schoobanken. maar zorg er 
dan vvel vocr dat ze haar hersentjes bij 
elkaar reeft. Als derde en laatste optie 
kan Greet nog op dansles (grafisch 
grappig weergegeven: Greet met een 
stapel boeken en een beetJje op d'r 
kq1!) Let e.p. al dit bijscholen is zeker 

niet gratis! Als . je geld op is op de 
zoveelste dag dan zal de 
leermeest~) verbaasd uitroepen: 
"Wààt? Geen getl!?". Eventueel kun je 
nog extra bijzondere dingen. zools 
bijvoorbeeld rragische spreuken leren 
als ales je wel reel goed is vergaan 
Komen VJe op een rieuw prooleempje 
terecht; rret altijd gaat ales even goed. 
Greet kan af en tee wat kunzig te VJerk 
gaan: zo kan ze bij het schrijven de pot 
inkt over de brieven laten valen. 
speltooten maken awel vul maar aan. 
ret vervelende hiervan is dat je haas/ 
bazin dan gewoon ijskcoo zegt dat er 
die dag geen centjes uitbetaatl zullen 
worden wegens slochte verdiensten en 
je dan dus een dag voor niets geVJerkt 
hebt. Of je goed of slocht geVJefkt hebt 
is te zien aan ret gezichtje van Greet 
dat elke dag op ret screrm verschijnt: 
kijkt ze triest. dan is 1·iet foute boel en 



Wie zei elit:::::::,::, .. , ........... ::::,:t::::ttti\ûfati::::::t-r 

dood 1Aras? 

eenvoudig vindt rrng even een briefje 
schrijven: In de spettps dit keer een 
vollect~ -:~ertafing van ale rreru·s. 

---all!ll!l!I-.-•.,,,•._ -~-,,..._ - .... ,,, ··-: P~~; ... ! . is .J•t 
Wie dit -~. . , -----~-, . ., __.... __ ttWî":/ë ~ -"·. ,_ .1· · 

~ - ·~ . -,~ < ., ' ' IR" , . • 

eenv~~ vinc$i<' · lllli!ij ":':~ ..... , --• jêfje ~ 
het schdiifen. 1 ~ ;, · ~ erf .,..r",- 4tveft: tn•_,{ en 

: ·~: • j -- .. ,_. .. , •=.J'.}h: • -...__., .• ~·~ . :••x-, .. ~ .,, . . ~-<··-··-- · . \~ 4; 1/ ., •• ~< _,. Js,~...-- , _ _ ., ~~ /w ë<,. (",Y -v.:..-: .~~· ~ ~ 

We radden met: 'rerrat?;~n oveF·• ·.: E~,>:,_ " ,.,. i,.: ~>:de 
eigenschap~ ,- we zulen ze even belangrijkste dingen 
noemen: ~ ion. attack. attack vertaald te zien! 
(tech,K:juej. "'áttack (face). defence. 
attack (reinfcrcement ofwel 
1NOOeropbouw). Htt Points. Magk; Points. 
!evel. bod'; power. physcal strength 
(k;raamskracht). inteligence. knowledge 
(kennis). perseverance 
(doorzettingsvermogen), endurance 
(uithot.dingsvermogenj. passm 
(hartstocht.). maal (moraaO en 
judgment (beoadeing). Wre dit spel nog 

Good, dat klinkt allemaal heel negatief in 
de trend van 'onspeebaar', maar het 
tegendeel is waar! Priocess Maker is 
jJist ontzettend good te spelen, als je je 
tanden er maar even inzet en lid bent 
van MSX- Engine, om de belangrijkste 
dingen vertaak1 te 7ien! 

dat MSX 

Andere opties 
Beratve de agenda vullen kunnen we 
het prinsesje nog rreer laten doen Zo 
kan ze proberen de koning te 
ontmoeten, rrnar dit is tamelijk moeilijk: 
~r wachtpost en arnbtenaar.· qie je 

,,,~,,_-~ omt :l;J3etf.,: ._'~I ,,-~ ,, 9t 
.: .r '-~~ 'NE,a· de t<. g lièu:1t 
~ > 1'nie'")'an· ~ · · --:· • Jè.~; - r:·~ _,,., 
'"'·- · -~·x· s~~- -~ {F~~ 
.' -J,·_~ ' êigensdfsl'lfjèrt.'~ten~i:iáiaig ·~ 

-.<,1 '7ifn om ,gê.<k~g W~ ,;ien. Mi~$ 
: tiet.niedêK~,:t~) ~~~·Wh~ 

(',f!.de hoogte'Qètilwden wcid~ ~'làr'l'ae 
ontwikkelilgen van de eigensch3ppen 
van het prinsesje dan kun je haar status 
oproepen en alle eigenschappen 
worden (in de hierboven genremde 
volgcrde) dan getOOld. Of ze het goed 
doet valt te zien in de beoadeling. die 
trouwens ook te vinden is in het 
hoofdstatusschermpje rechtsboven 
onder de leeftijd. Ook kun je naar de 
nieuwste roddels h.Jisteren die de rcroe 
doen in de stad (van deze stad is een 
prachtige futt-colcr kaart afgedrukt in 



llll 

1. Medicinal ltedJJ/ 
Hrt Points gaan 41;:if f 
2. Stuffed Toy =I\f'U\ 

;~s:: ~:::;:i\lllliii!!i!i/:j: 
Perseverarce gaat •. 

4.Book 
·.·,::·· 

lnteUigence gaat ootloog. 

5. Collection of 
Poems 
Knowledge gaat ootioog. 

8.Teaoup 
Ek3gant wit porseleinen kcpje. 

7.D ..... 
De vrruwelijke crarmes 
komen ,n topvoon ... 

• • 
4. 

2. :;::.:'.·.:'. -'.•'.·.3 ·"':·:'.;'.:'.:.·.-": '.·'.: . 

::.·.·.· .. ·. ·-:s ,;;;··,.: ... ·.·.· '.· '.·'. .·'. ·'.::·-:·e~·--,--· .. ,.::·· 

Constellation( Hit Points 

Blood Group >'i llagic Points 
Date of Birth :lloclypower 

Schedule = Agenda 
1. Koning ontmoeten 
2. Status 
3. Nieuws horen 
4. llen•n ontmoeten 
5.llarkt 
6. Item display 

• Height \ Phyaical 
:/Strength 

Opgewekt zijn 
Afkatten 
Preken 

Weight ·::: 

Proportion i lntelligence 
Experience ( Knowledge 
Rate i Persev_..nce 
Battle 
Technique 

Nimbleneu 

.Armour 
lntensity 

Attack 

-:·= 

/ Enclurance 

•·•• Panion 
,.,• lloral 

··• J•--111ent .::. ·:~ ·-.-:,·:.:,:--.·::>..'.-:-·· :·:-··· ···. 

Reinforcement 
.• ,,,,.,,, ,,.,.,_,,,,,,., ,. Rate 

1. 4. 

6. 

1. Items kopen 

,~---~kopen 
;r:m= 

5. 

7. 

...... ~""~,....~ ....... ?/''{:f;;Ï: z:::-.:open 
r.:-, .·'. 
L...:...J 

ITEM= Items 

1. llerldeden 
2 ......... 

:-; 

.;@1fät1@t14;fii&11'.i'.r---3.. Helmen r.-, 4. Armours 
4. ~ 5. Hoofdmenu 



1. 3. 

4. 

1 ...,__ 5___.· 18 
1. Bijscholen 
2. Dorp uit (RPG) 
3. Vakantie 
4. Werken 

5. Lichaamsverzorging 
8. Hoofdmenu 
de hardleiding): aan deze q)tie hebben 
wij gewoon weinig. Hetzeltde geldt voor 
het ontmoeten van mensen die je tips 
geven over wat je aan je 
eigenschappen zru kunnen veranderen. 

Zo gaat je hartstocht 
omhoog als je een 
knuffelkonijntje koopt 
(daar leven die 
gefrustreerde 
Japanners zich dus op 
uit!) 

Waar je wel degeijk wat aan hebt is de 
markt. waar je leuke nieuwe spuletjes 
kunt kopen die je eigenschappen 
kumen befnvlreden. Zo gaat je 
hartstocht ormoog als je een 
knuf fefkooijntje koopt (daar leven die 
gefrusteerde Japanners zich dus op uit!) 
en wordt je kennis hoger als je een 
boek koopt (en dat kfinkt toch logischer). 

Eens in het jaar is er het zogenaarrde 
f-lerf stoogstfestival. waarbij er twee 
grote wedstrijden gehooden wcrden: 
een vechtwedstrijd en een Miss 
Universe verkiezing. Als je deze v.,int 
kan dat de gebeurtenissen dat jaar 

Krachttraining 
Leertraining 
Behendigheidstraining 

Herberg 
Café 
Vanaf 14 jaar 

Wapenwinkel 
Kerk 
Hotel 
Vanaf 12 jaar 

Ziekenhuis 
Vanaf 11 jaar 

Bordeel 
Vanaf 16 jaar 

Nachtclub 
Vanaf 15 jaar 

Bibliotheek 
Jagen 
Vanaf 13 jaar 

Houthakken 
Mijnen 
Vanaf 12 jaar 

positief of negatief hei'nvloecten. al naar 
gelang je verloren of gewoonen hebt 
Dit alles is grafisch weer prachtig 
weergegeven. 

Mijn prinses is nu 13 jaar en met heel 
veel moeite probeer ik haar allerlei 
dingen te leren. maar dat is echt 
moeilijker dan het op het eerste gezicht 
lijkt. omdat er zo ontzettend veel 
faktcren meespelen in dit spel. Aan de 
algemeen gehocrde klacht 1k w~ nu wel 
eens wat anders dan een gewooo Role 
Playing Game· heeft Microcabin in ieder 
geval gehoor gegeven docr met zo'n 
leuk en origineel spel als dit op de markt 
te komen. Persoonlijk vind ik het 
spelidee wel een beetje ver gezocht 

(spelk1Naüteit dus iets ninder hoog, 
maar nog steeds voortreffelijk) en wat 
dat betreft heeft Microcabin beter 
gescoord met Xak Gazzel en llk.Jsion 
City. De graphics zi,i enorm en de 
mooiste tot nu toe ooit gerraakt op 
MSX en dan bedoel ik graphics tijdens 
het spel zelf. Wel weinig anirraties. 
behalve in de RPG- rnode dan. maar dat 
is bij Princess Maker ook niet echt 
nodig. De rruziek is als vanruds perfekt 
in orde. al kinkt ze mij iets te lief in de 
oren. de echte heavy Microcabin drums 

zijn helaas 
afwezig. Maar. 
wie weet 
verandert dat 
nog wel 
tijdens het 

.- ,; spel (zo ver 
fgz; ben ik nog 
·""' niet) en 

eigenlijk past 
dat Soa1 

ook 
'f~ niet zo goed 
1g b" kle' ·"fi': 11 een 1n 
· prinsesje. Al 
,...,. met al een 

tamelijk prijzig doch perfekt spel van 
Microcabin. maar ja, daar waren we 
inmiddels wel aan gewend. 

TESTOORDEEL 

NAAM Princess 
Maker 

MERK Microcabin 

SOUNDS 10 

GRAPHICS 9 

SPELKW. 8.5 

SCORE 73 

MEDIUM 7x2DD 

VANAF MSX2 

JIS 

OPTIES FM-Pac 

PCM 

PRIJS Hfl. 289,= 



PELTIP 
• GLENN WILLINK 

- IWAN VAN RAAIJ 
Een ooderneming. genaamd SIVA. 
bestuurt Hang Koog. De crganisatie van 
hun informatienetwerk strekt zich uit 
over de hele wereld. In lei.te wordt de 
regering van Hong Kong gevamd docr 
de organisatie van SIVA. De struktuur 
kan worden weergegeven volgens het 
ooderstaande diagram 

ORGANISATIESTRUKTUUR SIVA 
~w::::::::::::.-::::;!;~:?~~~?i?-:~;~ix:::-,.'::».<:~L-:::r.::~~::x~ ~:y.::;.;-;::::::::~-;~:;,;-;;:::-.:-;~;.;,::;.,;:~~;~:::::::~:.x.~~q'/.J;:'h>. :.•7.'.·.x ......... )_;,;._ , ..• ~_ .. _,..,_:~:::.~::::~:~~--=~===-~~~===fr;>-~~~~».:~:~:r.-::_!( ~Z: ......... -.,.,,....... . . ,.·.v.··:"'···-· .... ,.......... "i; ., .. -., ......... -...... , ....................... v.·.-.-......... ·.••••··• ...... , ...... , .... , ... .:,,..-x. :. ·~- • •• .. ••• 

r.f <Inner Pohce) w. control filÎ SIVA f_j_:\_: project f:t Information \t 
f#. Hig~~· Class g .., _____ % Main Office •.. ·. l} Network Sender il 

fl,wt.t;?{f:f.l"!~{:i:~%.$:TuJ ri~ëi:%1.Kffä}fäI__J~ ~ 

l'""'·~;:.=-1.1 
.:::~: .. 

reward 

company personnel ~ 

(Inner Workers> 
Higher Class 

Citizen 

All Kinds 
of Equipment 

labeur 

<Outer Police) protect l! (Out~r Work~rs)h ;,::;: 
L Cl ·····• Lower Class !t ower ass ;:;;:.---------------':/? , ... 

:/!:.,.,.,.~·:,,i,·,~.;gR:/::.~e.,~:~-~i~~~=~·Lû,};1 ·:·\ .... : ... \ .. '. :8:i~'.:~~'~' -- .·,,,.r.rn 



SPELTIPS 

,c = Body 

~= Stairs 

,,, 
.,,,, 



SPELUITLEG 
DE BEDIENING 
f-let spel werkt met het numerieke 
toetsenbord. maar kan ook met de 
normale cijfertoetsen worden gespeeld. 
hoewel het dan heel moeilijk wordt. 

8: omhoog 
4: links 
6: rechts 
2: omlaag 
0: verlaat rneru 
+: kiezen menu-optie/ 'Backspace· 
ESC: systeem menu (aider andere 
saven) 

HET SPEL 
lshrneria is opgedeek1 in 30 gewesten. 
rreestal dou een ederm.n bestuurd. Je 
herkent jouw gewesten aan het 
wapenschild. Bij elk gewest staan er 
plaatjes die het volgende aangeven: 

SOLDAATJE: Aantal huursoldaten in je 
gewest 
APPEL: Aantal gewassen 
B(X)M: Hoeveelheid lahdboowgrord 
GOLDSTUK: Hoeveelleid good 
KASTE8-:? 
KASTE8--tMULJHJE: Grensverdediging 

DE MENU'S 
TIJDENS HET SPELEN 

Hootdrneru 
1.MIUTAIR 
2.REGEREN 
3. BUITENLAND 
4. SP~UAAL 

SPELTIPS 

1. MILITAIR 
1.1 Land bezetten 
hiervoor is nodig: 
A. Troepen 
B. Genoeg gok::1 om de troepen te 
betalen 
C. Genoeg proviand (zie verder) 
Na de keuze van het aan te vallen land 
en het aantal in te zetten manschappen 
kun je je speciale troepeneenheid 
kiezen. als die beschikbaar is. Dit 
kumen Jewelmages zi;, (LET OP! 
Jewelmages hebben na een slag enkele 
maanden de tip nodig om uit te rusten. 
f-let aantal maanden dat ze buiten 
gevecht zijn staat achter de naam 
aangegeven in dit menu) of monsters. 
Bij monsters moeten ze wel op dat 
moment in het aanvallende land 
aanwezig zijn. dus niet ergens aan de 
andere kant van dit eiand. Bij 
Jewelmages maakt het niet uit. 
De laatste keuze is die tussen het 
aantal dagen dat je veldtocht duurt: 

-DRIE 
-VIJF 
-ACHT 
-TIEN 

Hoe enger de vek1tocht. hoe meer 
appels (proviand) er nodig is. Bij het 
verstrijken van deze tip bij het vechten 
trekken je troepen zch terug. maakt 
niet uit hoe je ervoor staat Hetzelfde 
gebeurt troowens als je wcrdt 
aangevallen en je proviand op is. Zorg 
dus altijd dat het aantal gewassen en 
,:;old in een gewest in overeenstemming 

is met het aantal soldaten. 
1.2 Soldaten inhuren 
f-let kopen van soldaten met je gold. Je 
betaalt ze alleen om in je leger 
aanwezig te zi;,. om te vechten moet je 
ze nog eens apart betalen. 
1.3. Verplaatsen. 
Verplaatsen van troepen. gold en 
gewassen naar een AANGRENZEND 
gebied van je. LET OPI VCXJ het 
verplaatsen van troepen is het nodig dat 
je 5 legeronderdelen kofll)leet hebt. Dat 
houdt dus in dat er een speciale 
legereenheid (onder andere monsters) IN 
HET LAND Z8-F aanwezig is! Daar 
komt nog eens bij dat hier Jewelmages 
niet meetellen. het moeten monsters of 
specialisten zi;,. De speciale eenheid 
wordt natuurlijk meegetransporteerd 
naar het doelgebied. Overigens kun je 
het verplaatsen van gold en gewassen 
hanciiger noen via ketJ7e 2.3. 
1.4 Speciaal 
Hierbij kun ~ kiezen tussen: 
-INHUREN 
-WEGSTLREN 
Inhuren: het imuren van een speciale 
vitde legereenheid. Je krijgt hierna een 
menu met een aantal beschikbare 
eenheden (dit verschüt van land tot and). 
Je moet er wel genoeg gold voa 
hebben. 
Wegsturen: een speciale eemeid 
wegsturen. 

2.REGEAEN 
2.1 Bouwen 
- LANDBOUWGROI\O KOPEN 
- GRENSVERDEDIGING KOPEN 
2.2 Aalmoezen geven 
Gewassen aan het volk geven om het 
tevreden te stelen (hogere 
regeervaardigheid). 
2.3 Vervoer 
Keuze tussen 
-EXPORT 
-MPORT 
Dit is het vervoeren van gold en 
gewassen uit of naar één van je 
gewesten. Het gewest hoeft niet aan te 
grenzen. 
2.4Handel 
Keuze tussen 
-VERKOPEN 
-KOPEN 
f-let kopen en verkapen van gewassen. 
De prijs wadt bepaak1 docr de 
grondwaarde in een land. 
DIT KOST GEEN 88JRT 



3. INTERNATIONAAL 
3.1 Verdrag 
- SLUITEN 
-VERBREKEN 
Het slliten van een vredesverdrag met 
een andere partit Je mag ze dan riet 
meer aanvallen en zij jaJ ook niet Je 
kunt maar met één partij tegeijk in vrede 
zijn. Bij het slliten van een verdrag 
wordt het vorige automatisch a,gedaan 
gemaakt. LET OP: Je kunt een verdrag 
alleen afslliten vanuit je hoofdprovincie. 
Dit herkenren is een kwestie van 
uitproberen Als iemand een 
vredesverdrag met je wil afsluiten icht je 
hoofdge-.vest op. dus zo kun je het ook 
zien. 
3.2 Onderhandelen 
-TROEPEN 
-OVERGEVEN 
Troopen: ?? 

Overgeven: Je overgeven aan een 
tegenstander (doe dit nooit!) 
3.3 Taktiek 
Oproer zaaien in andere gewesten? 
3.4 Bevoorrading 
Op roof.tocht gaan bij buurnnden om 
gewassen en gek:! te stelen Lud niet 
altJj. 

4.SPaCIAAL 
4.1 Informatie 
lnfoonatie q:,vragen CNer andere landen 
(KOST GEEN BELAT) 
4.2 Veranderen 
Veranderen van hooldrren en daarmee 
van hoofdgewest (KOST GEEN BEURT) 
4.3 Automatisch 
Gewest door de cOOl)Uter laten 
besturen (niet echt handig) KOST GEEN 
BEURT 
4.4 Onderzoek 
Onderzoek raar samenstelrng van 
legers rt amere gewesten 

HIITftetrrml 
De besel'ikbare rmnschappen wcrden 
altijd geijkrretig CNer de eerste 4 
1egerCJ'lderdelen verdeeld. 

1. Kavalerie 
2. Infanterie 
3. Boogschutters 
4. Ridders 

s. Speciaal :- Jewerrnge/Draak: _ 
Deze sterven nooit. rrnar vluchten b1J 
opraken leven. 

SPELTIPS 

-Moosters 
- Specialisten 

. Je kunt het beste automatisch vechten 
kiezen: 0 in het vechtmenu drukken. 
daarna eerste optie. 
Zcrg wel dat je altijd een meerderhed 
hebt en alt'1 een vijlde legercn:lerdeel 

. ANDIIRI Bm.ANGIIIJKI! 
OPT" 

. V~hten: 0 tijjens vechtmeru, dan 3e 
optie en dan de 2e. Je lult dan het làoo · 
om naar toe te v~hten kiezen Een 
deel van je troepen venes je alti~ bij 
hetvuchten 
Arimaties t.it: O t'1ens vechtmeru. 2e 
optie. 

OVERIGE MENU'S 
TIJDENS HET SPEL 
BELAT OVERSLAAN: 0 bij het 
hoofdmeru. 
VERDRAGEN: Ti~ns het spekm wil 
een tegenstander vaak een verdrag 
rret je afslaiten. Jruw en ZÎJl 
t,x;)ádgewest ~en dan. Liti(se 
optie: afslaan Rechtse optie: aamemen. 
BIJEENAAt>NAL. 
Als een tegenstarder je aanvalt krï:J je 
3 keuzes: 
VERDEDIGEN - Terugvechten, rrits je 
genoeg gek:! en gewassen hebt vocr je 
troepen. 
OJERGEVEN - Je overgeven aan de 
vijaoo 
VLUCHTEN - V~hten. kost een deel 
van je troepen. 

NA HET VERSLAAN VAN 

EEN TEGENSTANDER 
Als dit gebeurt (i3 hebt al zi;, gebieden 
bezet). neem je zijn Jewelmage(s) over. 
Wat je met de edelman zelf doot kun i3 
kiezen: 

1. SLAAF MAKEN (hij werkt voor joo. 
k.Jkt net altijd) 
2. VERBANNEN 
3. VRIJ.ATEN 

NATWRRAMPEN 
1. OVERSTROMNG. Dit tast ales aan 
(gewassen. gokt grensverdedigingen 

· . enzovocrt) 
WAAR: gewest 17-22. 28 en 29 
WANNEER: juni 
2. HEVIGE SNEEUWVAL. Tast 
landbouwg-ond. grensverdediging en 
regeervaardigheid aart 
WAAR: Gewest 1-5 
WANNEER: decermer 
3. VU..KAANUITBARSTING. Dooot 
sokJaten en tast regeervaarcïgheK:1. 
grensverdediging en landboUWgrond 
aan. 
~ :Gewest24-27 
V\NINEER: maart 
· 4. BOSBRAf\O. Tast gold. gewassen. 
regeervaardigà:t. 1anc1>ouwgond en 
g-ensverdedigng aan en doodt 
Sddaten. 
'NAAR Gewest 7.9.10. 13-15 
WA.I\NEER: septerrber 
5. EPOEMIE Doodt soldaten en tast 
regeervaardgled, landboowgond en 
grensverdediging aan. 
WAAR: Hele land (at random) 
WANNEER: maart. ~ni. septermer en 
necermer 

EVENTS 
Bij een ege regeervaardigleid krijg ie 
veel evi moosters. bi een hoge veel 



u:ky moosters. 

LUCKY MONSTERS 
FAGORTA (ruwe vent met zwaard): 
Meer gewassen 
ELF (el met gitaar): Hogere 
regeervaardigheid 
LEPRECHAl-"' (gegrepen kabouter): 
Meer geld 
REDCAP (Wkabouters): Hogere 
grondwaarde (je krijgt rreer geld voor je 
gewassefi 
FAY (Darre rret zwaard): Meer soldaten 
UNICORN (eenhoatj: Hogere 
regeervaardigheid en strategisch inzicht 
(voordeel bij vechtefi. 
GURBGU (Darre bij sbper): Charisma 
en faam omhoog. 

EVIL MONSTERS 
BLACK ANISU (Vraiw rret klauwen): 
regeervaardigheid omlaag 
PIXIE (elfjes): Grordwaarde omlaag 
OHSH<I (wolf bij kpperi: Minder 
gewassen 
HOBGOBLIN (monster met zak): Minder 
gold 
SHRIEKER (mensen met oren dicht): 
Minder soldaten 
BANSHEE (Zombie-dame): Een 
bevelhebber sterft 

OVERIGE EVENTS 
ML.nTENDE MONSTERS (Brandende 
stad met monsters) 
Bij een lage faam en charisma (veel 
gevechten verloren of door evil 
monsters) is er een grote kans dat je 
ingehuurde monsters gaan muiten. geld 
stelen en wegtrekken. 
PASTHA (Strand met draak) 
In sommige scenario"s kan deze draak 
ineens op het strand aanspoelen van 
één van je gebieden. Hij voegt zich dan 
bij je leger. 

DE SPECIALE 
TROEPEN 
MONSTERS. IN OPLOPENDE 
STERKTE: 

OGRE 
BUG-BEAR 
ORC 
SKELETON 
URUG-HAI 
FAHAN (CYCLOPEN) 
SALAMANDER 
GARGOYLE 

SPELTIPS 

Deze laatste twee kuTien n een 
gevecht Oler obstakels heen viegen. 

SPECIALISTEN. N OPLOPENDE 
STERKTE: 

PKES 
LANTZKNECHTS 
HLANDERS 
SHOOTERS 
PILLMS 
Gl.Jf\lNERS 

JEWELMAGES + MAGISCHE 
KRACHT 
- SKYBLUE JEWEL: MASHIETY ('Nind) 
- WHITE JEWEL: POISON (g~) 
-· ORANGE JEWEL: FLAME (vuur) 
- PLRPLE JEWEL: CHILL (ijs) 
- GREEN JEWEL: THUNDERAS 
(bliksem) 
- DARKBLUE JEWEL: METEORE 
(rneteoren) 
Deze laatste 2 zi,-i het sterkst. 

DRAKEN 
CROWN DRAGON: Vuurspuwend en in 
het be?it van Eserfeds leger. Is nog 
sterker dan de Jewelmages. 
PASTHA: Even sterk als de 
vuurspuwende draak. Moet via een 
·event" bij je leger komen. 

Nergens anders 
vind je de 
nieuwste 
Japanse 

software zo 
goed vertaald! 

Royal Blood is 
te koop bij 

MSX-Engine 
voor Hfl. 209,= 

ANM~ NOSH 
~ Théarcadeadventure of 1992* ~ 
Eindelijk weer eens een nederlqnds spel dqt 
voor uren speelplezier zorg tl --- , f) 
Dit f qntqstische product wordt i~ , ::#Î 

geleverd, met een duidelijke 
/Jqndleiding, op een enkelz1ïdige disk. 
*Voor élke MSX-2(of hoger)*FM&PSGmuziek. 

Bestel NOSH nu !!! Û 1NrouJu22ss -1s4i{r 

stort f 29.95 op gironr. 56489981.n.v. ANMA. 



-···,.ORLD ,:i::: ":::: ....... 

lnternationaliz-tion's begun! = :.Gek wan Kooten ' . 

Hello to you, all users abroad! We welcome you in the 
newest· column in the MEM which we started 
especially fo.r you! Probably you read the subtitle 
yet: the intemationalization-process started. The 
first letters arrived from abroad; with some of them 
we were very pleased, but, unfortunately, one of 
them didn't please us at all! Well, just start reading, 
you'II find out soon enough ... 
Dear MSX-Engine. appreciate your way of doing 
rm an ltalian boy. my name is Darilo business and eaming money. You 
Danisi. ard l'm under an important ltalian probably never read MEM u7 in 

MSX -Magazine January 1992 and I am 
interested. Thus. 1 subscribe to a 
DRAGON-DISK I sent an lntematicrol 
Postal Money Order of 36Hfl (Postal 
Mrney rrust becorre to sent another 
mail. 1 hasten to crave your pardon lor 
my mistake. and enclosed a certificateJ 
And. 1 think we want to order MSX
Engine trom the Netherands. please_ t~II 
me to 'Fixed price·. What rurrber is 1t 
the newest'. Please manage the matter 
as you think fit. Yours truly. 

Kenji Kitayama. Suita-shi. Japan. 
MSX-cub {the bigger (in ltaly)): which we explained our standpoints. 
FREESOFI CLUB. 1 want to There can possibly not be any Dear Kanji, 
cüfl9ratulate with · you for your MSX- mi~\~_nc1er5ta~di~gs _about our attitude We have replied to you already 
ENGINE disk_s (DRAGON DISKS) a.~.,Joo. ;f. ds d15tributing and selrmg about the subscription ratings and 
Your DIZZY.,' that about me. is l'Yl@.1fl::.,-·:i.l ·t~:~wr..;:{ifl@ffi ,.· .. ,_,,.. the li1.re, so. you should have received · · -:"-:W.-:' ~W/,:~~fY-··=··-(;[~:·.~:,,:.:. ... , /...: .... :0, 

mósf good mind-~m~"''$vet.:.'··" a- ?f4ftJMJ.tfä, ,,.h . ..,,·,·,,, .. vdl that ïttNmation by,f)ow. We got more 
~ f,:w.-- . .zw,w, Zh ·'i.Af'%??:~¾%;:,;f,;,:,$.: ,..,W , t~-- i .... i;:..,,,? MSX users 

But lwoul0 take coot~~ ·withG-and 1"'.,.:ij.1!4°:i';î.#!ttV · ~, rea~~,.uum ~se -

:i~~~-~-~4-:~~~;~ .,l~llfr#iF' '.:;,_.; .;·§~;t;z;~;i~!\@x:~;:;4.;I--~--·;,.,_,.,~--;~! ~-~~;ij§-~ ... , ,.X¾<·"' ··'·.·0·;;;:,;-,,.~.,,,.w,w,.,, ..... z!JW~~.,- ,, .. ¾"' ···-"<'·'"·'· ··· kneW 
SunRisW#yälslf{~~~:A-'-'ll.)~,t~~;:,.,,,c:mWjj, ~-ticJn.00.:d. .. .. ,.. 1·::;;:.:J );2/fff/tflifä\5&~-:. ,/~~ • . , .. : .. ~~: .. )lso ~~'~r MSX nd I wöuld lik 'n;i: /.{,, ,,. , ,.n• ,' .. mJi~,,.. ,', f.' , .-:,,;:""0 '½·;:;;,,).;>'W·;< .. •;,.w,;, 7.,}. , ''f$'_:?.',.-:ai/à y -
als ~ Ie I e ·,,1,;.,,;/:-J~li&.&'¾_..;· :, '~ <~ .,:f, .... ntrJéf./;fWfaf:fF%fh}~~"'\i,,l·K~'.·:::./·WJ.{,h•~ ,,k.,· 300 ooo•> a o a utt progra~.M':~J~Ym ,ir· 4r.11::::%r.}., .. @,?,':f?'1?'(J#.;i·,i.:,";,w'\,·. , . ~ , . . ~ oY;IC'r · · 
~ ,1/.½@'~.i' ;;i'.?,'ffi~,,;,:<'n·>··,:::,·~1/(.<;· .;;.;,,,,,,;;,,:,';··,..',,;:•'ltr ,,;,¾. ,.~ ;;,;;,, ,,.,,.,.,,: ;{. • deed 

:::t~~;:~~1~! ~!;~-~==~= 
autoexec. disk that 1s w-.w..i,~€flèr and ,:i.{{@fk##.t:Jdi\:-<-t,W·,,..,/t:;:,,.q,:: · · ,i .. )'A)lhng. faxmg and wnting 

' '!";:!,,, ':/,j:W ,, ,,,/n/.,(n»:ii.'!;i;t~r···;;.,'',"'"·'• ··;;.;;;,.:,:',!W .. ,,,,,. .• ,,.. ,, ., . . ,. MSX 
SUPERMASTERMIND {L "r{f4]1$!S"'., in \/lif!Jt#J.g:j@!JJ.if,\:;,, ';$_$'' t . ···,w .. ·. : ;-Faf) Magazine. -
Dba lil S I k ·1 ,.:::-,.·w,,~ 1.r:f(@x.1.&!.t::'w.?:?&r.:.?;;?0.'-.>.·. ,.. -~~ d I the MSX-se . o as you I you ëä~i~im . ·:?;f:,@t'M>'\!ffi/J-x;/,?;JJ}fo-:--, . QöL,itJ." an .,.severa o r 
rre your rep1y wïth a your sottw,~'·' 1&2,., ',x;(:::::,;,,,'.';fflflWltJmJJf argan~oo-jj· Japan tor years at a . ~ w~:v.,. ?/.<·,::v.-;····'"/.'//.'"/.' ·' •,•,·S·,·~ MSX E ine 
(the latest) and with your best ""' ,;.,,,· ;,,.J;ffffiml . "%M?i.W#Jt stretch. it, .'.~.,..¼r-flt=:$.'tw1-:, - ng 
(il poss1ble ... ). Oh I remember y~ 0 :ffef.w{,fcopies of legal softw~ 1JiWfever. succeedecf'artd h<>liê°w me. when we 

• '~,0, @fa?,;/, because th b · ., .. ;;:;,..w,,i:?~ ·· ~ - ' MSX l'm a very good graphc des1 · ::if4Wf.J ere O VK> ... ~;, .. ~· saw the .~ élil the -
(modest boy) ard a music COrllP, ·· ' l[ff~7 we'II _expound our point~--,.'.;;: aqiiin: Magazine, W,}.jt.JiJfeat party at 
{ ·th FAC dt k 2 0) s · ..-fff eaming money by selh~ ~are- th d't ri..t'~ Toer.e's one wi . . . soun rac er . . o ;,g~' . · -w~ e e I o • .....,,~~t~.P- , 
want my help cr my colla.boraticrt'Aiiff'r co~105_ is nothing but _ordiiîä piracy, misundersta:ii"ding.·,,bffl. we ''~dy 
some your projects. you can h~ _iny which 15• ~t's be straight, punishable. informed MSX-Ma~ine ~t it by 
colaboration. 1 will be very happy, i 'you As tor being a pr~gramme~. you're writing a a letter in JapanEise: afte,r 
will reply to me ... H ! rathe~ good at makng draw1ngs and having paid Hfl. 36,= you won t 

we hked your grapnics a lot. We receive 1 issue of the Dragon-Disk. 
Danilo Danisi. Naples. ltaly. 

Dear Danilo, 

Thanks tor your congratulations and 
compliments. we really appreciate 
that. lt's always good to hear that 
MSX-users like the MSX Engine 
Products (we'II shorten it to MEP 
henceforth> we made. We played 
5upermastermind which you sent to 
us and we really enjoyed it. at least. 
to a certain extent tor as soon as 
we SBW your software- list we could 
do nothing but just being perplexed. 
Danilo. i'1 spite of all your best 
intentions. we can absolutely not 

would like to have you in our Dragon- but 6! So. one issue doesn't cost you 
Disk graphic team, however, we can't Hfl. 36.=. but only Hfl. 6,=! We hope 
work with someone who's eaming a that MSX-Magazine wiH write ab<)Ut 
living by selling illegal software. this, tor that may result in getting 
Thank you anyway. more Japanese members. Thank you 

tor your letter, we hope to haar mor:e 
Dear MSX-Engine editcrial department. 

My name is Kefli Kitayama. l live Osaka 
in .epan ard I use FS-A lWSX 
(Panasrnic MSX2+) lor ward
processer. programing ard other 
objects. MSX is expcrt to Middle East. 
Korea. etc. But I and my freards seldom 
had chances of knowilg MSX in 
Eurq1e. So I knew of MSX-Engine in 

about the activities of MSX-users in 
Japan. 

Send your letters to: 

MSX-Engine 
Wlldenburgstraat 7 4 
3833 HH Leusden-Centrum 
The Nether1ands 

Please write aMSX-Workf' on the 
top-righthand corner of the envelope. 



Rudolf, are 
you real? 
Vertaald uit MSX-Fan 6. Fan Clip, door Loek van Kooten. 

En wij maar wachten op 
deze Nederlandse 
redakteur, tevens de 
kontaktpersoon van 
MSX-Engine ... 
Overdag. ergens tussen 11 en 20 maart. 
ging de telefoon en een meisje van 
Tekupori (die haar redaktie op dezelfde 
verdieping heeft) zei · Jj spreekt toch 
Engels?" terwijl ze mijn kant op keek. 
Omdat ik gevaar voorvoelde 
antwoordde ik eerijk Nee." We zeiden 
dat we bezet waren terwijl ik vroeg "Het 
lijkt erop dat er telefom is vcor MSX
Fan. wie neemt hem?" Toen bestond de 
rectaktie. behalve uit mii uit meerdere 
Personen en ik vroeg wie er zoo 
aannemen. Terwijl de rode lamp aangaf 
dat de li,-, nog steeds bezet was ~n 
Omdat het intematimale telefoootanef 
rees en het alleen verdragen van dit 
alles rrij reeds tot huilen bracht. kwa~ 
ik aan de telefocn "Heiloo." Na dit 
gezegd te hebben. zei de stem a~ d;. 
af'dere kant: ·oo you speak English: 
"Jes. ittul." "lz ur nied iemant andurz die 
En!J.Jlz spreektd?" "Noo." Aan de 
anctere kant was er een Neder1a~ die 
Japans sprak en die tevens in de 
rectaktie van MSX-Engine zat (wel<e 
00k het diskmagaZine ~ 
"Dragcn·-Disk. uitgeeft). Rlddf Pools. Hii 
Wikte graag een interview afnemen rret 
de hoofdredakteur van MSX-Fan (het 
belangijkste MSX-vakblad in Japart 
Kitane. Als hij volgende maand l<Wam. 
zoo hij snel kc:ntakt opnemen 

Toen Rudoff in Japan gearriveerd was. 
7o tussen 21 en 31 rrnart. kwam er een 
telefoontje uit Nerima. Ik uisterde ~ 
goed en hoOrde: ·wan-neer-kan-ik
langs-ko--men?" "Noo. om twee uur. 
Twee uur. ·s Middags."." Op de 
Shirroashi. weet je wel? De zevende 
links." Hoewel de hoofdredakteur uit he~ 
westen kcritinu Japans sprak deed hq 

dit slecht en gebrekkig. Vrijdag 27 maart 
was hij om twee uur ·s .. mdd~gs 
gearriveerd en hij zei dat h1j op ging 
hangen. Echter. toen ik tot elf uur ·s 
avonds gewacht had die dag was 
Rudolf nog steeds riet gekomen. Het 
feit dat hii ondanks zijn slechte Japans. 
toch de hoofdredakteur wilde 
interviewen was wel vreemd. 

De volgende dag kwam er iemand van 
Microcabin met de nieuwste safll)les 
van Princess Maker en toen het 
nieuwste Eurcpese magazire met de 
post was aangekomen vertelde hij dat 
hij met iemand daarvan een gesprek 
had gehad. Uit het antwcord op d8. 
vraag wie Rudolf was bleek dat hij 
dezelfde vertegenwoordiger was van 
MSX - Engine en volgens het .. nieuw 
ontvangen materiaal leek hij ~n 
internationaliseringsprojekt te zin 
gestart. Als Rudolf echt bestaat.. wie is 
hij dan? Waarom hield hij zch die dag 
niet aan zi;, afspraak? En wat hoodt 
het intematiooaiseringsprojekt ru 
precies in? Om andere dingen te horen 
wil ik best met Nederland beien maar 
zo langzamerhand begin ik me af te 
vragen wie de persoon in kwestie is: 
een tijdje geeden heb ik zi;, redaktie 
een paar keer gebeld maar rn even 
gewacht te hebben kwam er geen 
verbiming tot stam. RudoW. are you 
real? 

MSX-Fan over ons: 
"Bovenal, we willen dat 
het zaadje van de tot 
nog toe problematlsche 
lntematlonallserlng 
uitgroeit. We willen een 
goede atmosf-r In de 
MSX-wereld en we 
willen dat het zowel 

MSX-Fan als MSX-
Engine goed gaat, 
omdat ze over hetzelfde 
schrijven. n 

EDITORIAL 
column) 

A: (A-

Een PS-je over het Rudoff-prooleem. 
Door de telefOO'l werd afgesproken 
dat er een vertegenwCXX"diger van 
MSX-Engire zoo komen. Ondanks het 
feit dat Rudolf op het kerkhof igt zijn de 
volgende dingen zeker waar. omdat ik 
die op een een of andere manier te 
horen kreeg in het Engels. l Rudolf 
Pools bestaat in ieder geval 2. Echter. 
we krijgen geen telefonische verbinding 
met hem. En we kregen een ander 
nummer. Hoewel we ook dit nummer 
gedraaid hebben, werd ook nu de 
verbinding na korte tijd verbroken. 
Hoewel we waarschijnlijk wel verbinding 
krijgen, wcrdt er van rrnandag tot 
vrijdag niet opgenaren (nu is het 
zondag, diep in de nacht). Als er snel 
wat betrouwbaardere infcrmatie 
vocrhanden zoo zitl. zooden we een 
introduktie van dit rrngazine en 
diskmagazine geven (hoewel MSX
Magazine eerder in januari- nummer 1 al 
inforrratie gaf CNer hoe te abmrerefl. 
Wij zijn ook niet boos op hem We are 
not angry with Rudolf. Please call us 
again. Bovenal we hopen dat het zaad~ 
van de tot nog toe proolermtische 
interrationalisering uitgroeit. We willen 
een goede atmosfeer in de MSX
werek:1 en we wMlen dat het zowel 
MSX-Fan als MSX-Engine goed gaat 
omdat ze over hetzelfde schrijven 
Wehu. laten we maar eens Engels gaan 
stl.deren. 



Yes, Rudolf 
is real! 

Iedereen denkt: "Zo, 
Engine, leg m-r eens 
uit, wat is hier aan de 
hand?" Een 
begrijpelijke vraag, 
want het verhaal zit 
weer eens tameUjk 
ingewikkeld in elkaar. 
Wel, daar gaat 'ie dan ... 
De naam Rudolf Pools zal menigeen 
bekend in de oren klinken. Rcmom dit 
persoon heeft in het verre verleden een 
grote wolk van negatieve pubiciteit 
gehangen. We hebben het hier niet 
graag over. maar goed. we zulen wel 
rnoeter:i, want we zijn jullie een verkering 
VOCf dit gebeuren wel schuldig. Rudolf 
maakte: toen we nog erg klein. 
oroesu1Sd en awerstandig waren. 
inniddels al weer zo'n twee ~ar 
geleden. deel uit van de zogenaamde 
"Lovako Software Cub·. Veel pocherij, 
opschepperij en verkeerde informatie 
bracht deze club en dit leidde er 
uiteindeijk toe dat de naam Lovako 
Software Club niet langer gerandhaafd 
kon worden en de club tot een fusie 
overging met MSX- Futurist. die heel 
wat beter bekend stond. H eruit 
ontstond MSX -Engine en al snel ging 
het allemaal veel beter: er werd 
betrouwbare informatie overgebracht en 
de arrogantie die Lovako vroeger 
uitstraalde was verdwenen en dat 

merkten we aan het lederaantal. De 
verkeerde informatie was afkomstig van 
Rudott. die destijds een nogal rijkelijke 
fantasie bezat: de arrogantie en pocherij 
was grotendeels aan mijzelf te wijten. 

~t is nu twee ~ar later. april 1992. 
Rudolt. met wie ik zakeijk geen kontakt 
meer had. orrdat gebleken was dat dat 
alleen maar VOCf problemen zcrgfo. 
gaat VOCJr twee weken cp vakantie naar 
Japan en beskJit daar wat MSX-firma·s 
te bezoeken. Dit is ratuurijk dé 
gelegenheid om snel wat Engines en 
Dragon-Disks mee te geven VOCJr een 
publiciteitsstunt in Japali Zo gezegd zo 
gedaan. Er werd besloten dat Rudott als 
tijdelijke vertegenwocrdiger -en niets 
meer- naar MSX-Magazine, MSX-Fan 

en Microcabin zou gaan. 

Wat er verder gebeurde heb je kunnen 
lezen. Maar. zoals Kitane al schreef. 
waarom hield hij zich die dag niet aan 
zijn afspraak? 

Ik heb. nadat ik dit artikel had vertaald. 
deze vraag aan Rudolf zett gesteld. Hij 
antwoordde: 1k kreeg cp die dag te 
horen dat nijn oma WFJ.S overleden. Veel 
zin om te gaan had ik dus niet meer. dus 
ik heb MSX-Fan gezegd dat ik niet zou 
komen: Ik .yertelde hem dat Kitane hier 
niets van af wist en heb hem de 

volgende dag teruggebeld. Rudott 
vertelde: 1k heb MSX -Fan gebeld en 
gevraagd wat er fout is gegaan en ik 
ben erachter gekomen dat nijn 
boodschap wel dOClgekomen is. maar 
is docrgegeven aan de verkeerde 
persoon De zaak is inmiddels 
rechtgezet." 

"Ik heb MSX-Fan gebeld 
en gevraagd wat er fout 
gegaan is en ik ben 
erachter gekomen dat 
mijn boodschap wel 
doorgekomen is, maar is 
doorgegeven aan de 
verkeerde pensoon. De 
zaak is inmiddels 
rechtgezet." 

Om het zekere maar vocr het onzekere 
te nemen is er een brief gestuurd naar 
de reer Kitane: ik heb daarin gevraagd 
of het mogeijk was een nieuwe 
afspraak te maken in Augustus. als ik 
zett naar Japan zal gaan. We 
verwachten bimenkort antwocrd. 

~t is duideijk, hier is stuntelig 
gehandeld -door ons in ieder geval- en 
dit soort dingen mogen gewOCll riet 
meer VOClkomen. Het zal vrxx 
bepaalde cubs in Nederand wel weer 
ideaal zijn om negatief CNer te sclYijven. 
let maar op! 

Wel blijkt uit de Fan c~ dat MSX-Fa~ 
graag kontakt 'Ml en a1er ons wil 
schrijven, een zeer positief gegeven zo 
vinden wii Over één ding waren "'!3 
eigenlijk een beeija verbaasd .. namelqk, 
het feit dat MSX- Fan er van uitgiat dat 
Japans zo'n enorme werek:itaal is dat 
iedere Nederander die vloeierd behOClt 
te kunnen spreken. Wel. de wereldtaal is 
Engels en niet ...apans en z03ls menee~ 
Kitane al schreef. Engels wcrdt er b1J 
MSX-Fan niet gesproken. 

~t bliff t een vreerrd verhaal en ieder 
moet er maar z'n eigen gedachten over 
hebben. Zett weten we niet wat we 
ervan moeten denken. 

Weilu. aten vve maar eens Japans 
gaan studeren. om dit soort 
misverstanden in de toekomst te 
voorkomen. 



~ 
~~ 

D~f1G0ND15K! 

Dragon-Disk ua 
Zo. daar is 'ie weer. de nieuwe Dragon
Disk! Het wachten was weer lang, 
maar. Faco. Ivo en Loek hebben me 
beloofd om in het vervolg wat harder te 
werken aan die disk en dat blaadje. Wat 

rebben we de1e keer? Wel. zet je 
schrap, want het wordt weer echt 
ouderwets genieten! 

De Dragon-Disk wordt geopend met 
een Discstation-logo en Carburcle de 
naaktslak. mijn waarde kollega van 
Comp1~. (Zie het plaatje hierrnast). 
Trek hier geen verkeerde konklusies 
uit. zelf ben ik een grote Discstation-fan 
en mE:t C::~~·-:ncle kan ik heel goed 
opschieten. rrnar sinds Carbuncle met 
zijn disk gestopt is. blijven er weinig 
alternatieven over. Je snapt het al. we 
bedoelen hier rree dat mensen die de 
Discstation leuk vmden maar eens een 
abonnement moeten nemen op de 
Dragon- Disk. 

We openen met een promotie-demo 
van het rieuwe MSX-Engine spel Dix. 
een Tetris-achtig geheel. maar dan 
helemaal anders. Dit is iets wat je 
gewooo zelf moet zien en spelen! Te 
gekke grapi 110v::. tLuwel MSX2+ als 
MSX2). mwijs gave muziek (FM-Pac. 
SIMPL -samples en PSG) rraken het 
spelen van dit spel tot een enorme 
ervaring. Over dat SIMPL gesproken. de 
bedoeting is om deze geluidsprint. die 
viï:aï,gs afgebeek:l stond in MSX
Computer Magazine. tot een nieuwe 
standaard te verheffen. Voor Hfl. 15.= 
kun je hem zelf bouwen voor meer 
informatie. bel ons' In een van de 
volgende Engines een uitgebreide 
recensie van Dix. de nieuVoJe verslaving. 

We kregen een aantal in?endingen uit 
het buitenland: een prachtig Tur tle-spel 

ut Duitslard (aleen vocr MSX2+) 
en met MUSICA. de Japanse 
Studio FM. gemaakte rruziek;as 
die worden weergegeven op 
PSG. FM-Pac en SCC 
tegelijkertijd. Deze inzerding 
komt uit ... Japan! 

HEGEGA. de maker van de 
bedenkeijke Pk.Jto-demo die op 
de vorige Dragon-Disk te vinden 
was. was zelf bi jkbaar ook niet 
tevreden met het vcrige resultaat 
en heeft een nieuwe demo 
ingestuurd. met een wel zeer 

originele equalizer! Fantastisch is het 
nog steeds riet. maar er wordt duidelijk 
vooruitgang geboekt! 

King's Valley 2 liefhebbers. opgelet... 
maar liefst 60 nieuwe velden biedt de 
Dragon-Disk je aan. Een 
enthousiasteling heeft het 
klaargespeeld om deze enorme 
hoeveelheid te ontwerpen en dat is wel 
een applausje waard. vird ik. 

Ook een nieuwe aflevering van de Art 
Gallery (1::t2) deze keer. met prachtige 
plaatjes. (Natuurtijk. denkt iedereen. 
Globey zal z'n eigen diskmagazine eens 
slecht recenseren ... ). 

Al met al hebben we hier te maken met 
een van de beter afleveringen van de 
Dragon-Disk! 

Dit is de eerste editie van deze rubriek. 
bij deze dus een oproep aan alle ck.Jbs 
in Europa (en daarbuiten)... stuur jullie 
diskmagazine naar mj ter recensie! 

This is the first editim of this colurm. so 
we beg all clubs over the wort1 to send 
your discmagazines to me. Globey. the 
Engine-mascot. so that I can review 
them! 

P PRESS ... STOP PRESS ... ST 
FAX VAN 
MSX-FAN! 
We hadden al verteld dat we op een 
reaktie wachtten van MSX-Fan oo de 
brief die we ze gestuurd hadden.· Wel. 
een uur voor de deadline (nu dus) komt 
er een fax bimenrollen van· Kitane 
Noriko. de hoofdredakteur van MSX
Fan. het blad rlat wordt uitgegeven door 
Tokuma Shoten Intermedia lncorporated 
(phew). 

Wel we zullen jullie niet langer in 
spanning houden .. : 

"Bedankt voor uw brief. Het zou 
fantastisch (!) zijn om u in Augustus 
te kunnen ontmoeten. Het maakt niet 
uit wanneer. Vertel ons alstublieft 
waar u logeert en wanneer en waar 
ik u kan ontmoeten. Als het u schikt. 
geef ons dan alstublieft de naam van 
uw hotel. Het lijkt me het beste dat 
we elkaar dan ontmoeten n de lobby 
van het hotel. 

Welnu. tot gauw, 
Kitane Noriko. 

Welnu. da's toch te gek. of niet soms? 
We zulen hier weer netjes op 
terugfaxen en het resultaat horen julie 
nog wel. In de volgende Engine dus een 
interview. .. met de hoofdredakteur van 
MSX- Fan (zeg nu zelf. bi j welke c lub 
vind je dat?). Terreer reden om üd te 
worden' 

ENGINE IS 
REAL TOO! 
P PRESS ... STOP PRESS ... ST 



GAME MACHINE 
HALL OF FAME 
S0FTTOP10 .. 

NQ. TITEL MERK ~QUNDS ~RAPHICS ~El.KW. ~QBEl ~QQBE2 WER~T QP: 

1. PRINCESS MAKER MICROCABIN 10 FPp 9 8.5 73 73 MSX2 
2. ILLUSION CITY MICROCABIN 10 FP/M 8 nc::. 74 72 MSXP. ..., _..., 
3 . TOWER OF GAZZEL MICROCABIN 10 FP 8 9 72 68 MSX2 
4 . GAL HEAO LEGEND BOTHTEC 8 FP 8 8.5 66 62 MSX2 
5. NIKONIKO WOLFTEAM 8 FP 7 8 62 60 MSX2 
6. ROYALBLOOD KO'EI 7 F/P 8.5 7 59 59 MSX2 
7. RUNEMASTER 111 COMPILE 8 F/P 8.5 8 65 57 MSX2 
8 . FRAY MICROCABIN 10 FPp 7.5 8 67 55 MSX2/R 
9. XAKII iviiCROCABIN 9 FP 7.5 8 65 53 MSX2 
10. GORBY'S PIPELINE COMPILE 8 F/P 8 7 60 52 MSX2 

: NO. HUIS SCORE TOPPER De score van een spel komt als volgt tot stand: _:__:._.:__;:__.:_ ______________ ---,1 2xSot.rds+2xGraphics+4xSpe1kwaiteit Elke maard wordt er een 
1. MICROCABIN 32 PRINCESS MAKER ; punt van de score van een spel afgetrokken (score 1 is dus de 
2. BOTHTEC 7 GAL HEAO LEGEND J oorspronkeijke score. score 2 de hlidige) Bij de Housetop ti ,s de 

. 3. WOLFTEAM 6 NIKONIKO I score de som van de "plaats-score· van alle spellen van dat i softwareht.is die in de softtop 10 staan De plaatsscore van een spel 
4. KO'EI 
5. COMPILE 

5 
5 

ROYALBLOOD 
RUNEMASTER 3 

Bij MSX-Engine houden we niet van geintjes; als~ 
je aanmeldt als lid dan krijg ~ je blad ook in de 
bus. iedere t\NOO maanden net~s op tijd. En dat 
blad staat elke twee maanden weer boordevol 
nieuws: interviews. previews en natuurlijk ..... . 
reviews! We brengen je het laatste nieuws het 
eerst en je zult geen ander adres vinden dat beter 
op de hoogte is van de MSX-situatie in Japan. 
want, wij vertalen de folders en magazines uit het 
verre oosten zelf. c1ls het om het nieuwste nieuws 
gaat. Verder beschikt MSX- Engine over 
rechtstreekse kontakten met Japanse bedrijven 
en softwarehuizen... Daarnaast hebben we de 
Dragon-Disk (dubbelzijdig). Dit prachtige disk
magazine brengt je het nieuws uit Europa. dus 
demo's. spellen en pre-releases van dingen die 
nog gaan uitkomen. De Dragon-Disk wcrdt niet 
vocr niets zo positief besproken in de diverse 
magazines' 

ex MSX- ENOIIE + DRAGON-DISK: HFL. 59.50 
1x IISX-ENOIIE + DRAGON-DISK: HFL. 9.95 
ex DRAGON-DISK: HFL. 38.00 
1x DRAGON-DISK: HFL. 8.00 
.ABROAD: ADD HFL. e.oo PLEASE 

1 

plaatsnummer van ~et spel met een rrinnetje ervoor (negatief dus)+11. 
Staat . een spel bi1voorbeeld derde -3+11=8. De afkortingen die 
gebrukt worden in de Softtop 10: F= FM-PAC. P=PSG. S=SCC. 
M=MIDI en p=PCM. (* = HERZIEN) 

OP EEN DAG ... 

... WORD JE LID. 



HB...PUNES: MSX-Engine Magazine en Klantenservce 033-951859 . Dragoo-Oisk/Programmeer 08340-25703 . lfl'l)01 
03444-3269 (Ook bestelilgeii . Speltips 05430-18803 . Ma-vr 19:00-21:00. B8S 05114-2147 22:CXH)7:00 

-HARDWARE-

-COIIPUTERS+ACCl!SSG za-

1 

1 
1 

1·YPE. 

FS-AGT MSX- TlmO-fl PANASOIC 
AOAPTOO 1llll 
(Ampi7 wordt 113!is bi catµJ!EfS uee,ml) 

Hl 2249.= 
Ht.39.= 

-PIIIIITEIIS+ACCESSO"S-

FS-f'Ç1 CO..a:f>R'ffi:R 
FW-RJB HMOFff',l IER 
FW-H-U1 FEEDER 
l-f3P-F-C COl.OfffflITER 
FS-flC1 N<Tt NT 

Hl 1399.: 
Hl.359.= 
Hl 228,= 
Hll 11!9.= 
Hl 3Q,= 

PflNASGC Hl 889.= 
AOCI Hl 679.= 

-MODEIIS+IIITEIIFACES-

FS-cM1 MCOEM 
NT-200 
MSX SERAI.. 232 

MSX CAR 1H 512 KB 

PANASOC 
TI-E LN<S 
AOCI 

Hl 739,= 
Hl.459,= 
Hll 449.= 

-EXTENSIOIIS-

AOCI Hll.679.= 

-SCAIINERS-

FW-RSU1W SCAt,t,.ER+N[ PAN,'l,SO,C Hft. 809.= 

-DIGITIZERS-

HRI- V1 f)G-{' ,ARTROGF Hfl fül9,= 

FG-.Ml-H MOLGE 
FS-JS222 JOYFWJ 
rs-JS220 JOYFWJ 
ELECOM-EGG MOJSE 
JS-303T JOYFWJ 

-ACCl!UOIRBS-

Hll.179.= 
Ht.69,= 
Hfl '19,= 
Hll.149,= 
Hfl 59.= 

-SOFTWARE-

NAAM 

FAMCLE ~RaJC 2 
QUARTH 
FRAY 
FRAY 
SEED OF DRAGOO 
PUYOPUYO 
ALESTE B 
PRO BASEBALL 
FIREHl'WK 
HYOEFCS 
UtvE:ADl.lt 
FANTASM SOU.MER t 
PI AYRAI I n 
!'HYPE 

-acnON GAMES-

8112 
Ka-lAM 
~ 

~ 
RVEFH..L 
Cülvf'I..E 
CCM"I.E 
NAMCO 
GAME ARTS 
HERZ 
T&ESOFT 
TELl:'I\ET 
SONY 

A:M 

Hl 129.= 
Hl 129.= 
Hl 169.= 
Hl 169.~ 
Hl 189.= 
Hl 149= 
Hl 149= 
HL 169: 
HIL 169'
HIL 169: 
Hll 149= 
Hll 189= 
Hl 14!l= 
Hl 15!l= 

! ---- -· ----- -

C~ fTFP 

MSX2 
MSX2 
MSXR 
MSX2 
MSXR 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX? 
MSX2 

f'El'-.Gl.fll'l'V\RSI 
~ 
HCMR..N CO./TEST 
PSYOiO WauJ 
XEVn.5 
MONMONt.«:N;TER 
a-KSEI-EFMT 
B6HO.X) COITROll 
2021 SNOCKY! 

ASCI 
NAMCO 
NAMCO 
riRl 
NAMCO 
1-0TB 
GAMJ 
HNO 
ATOfETAKA 

~ Hll4!l= 
RCM/2CO Hl 14!l= 
an HL79.= 
2DD Hl 149-
~ Hl149= 
f'K:M Hl149= 
2CD Hll 149~ 
2!D Hll49"-
2!D HllJ9= 

-ROLE PI.AYINO OAIIES-

ESTLAJIO srrnv M3)() 21D 
1-E!US U: L»CE P(ffl 2!D 
SOFCEFIAN TAKER.J 2!D 
SOfC W\R.AN)S TAKER..J 2!D 
R.HMASTER I CCM'Lf 2!D 
FUIEMASTER I CO.ff.E 2!D 
DA!fäN:ilAYER 6 FAI..CXM 2!D 
~I XTALSCfl 2!D 
a1MSCJII a XTALSCfl 21D 
XAK ~ 2!D 
XAKI ~ 2!D 
XAK GAZZll tJOlOCAOlll 2!D 
PFH:ESS MAKER ~ ?00 
LLUSICNCITY ~ ?00 
FNAL FANTASY ~ 2!D 
RAfOAR I CCM'l.E 2!D 
RJIE WCRTH T&E sa:T 2!D 
aRAI RVER-LL 200 
~ FR YS FALCCM 2!D 
Q-il\OSAl'l,ELS ASCI 2!D 
SOI.D $11AKE KrnMI RCM 
SJ-SNATCI-ER KO'Wd 2!D 
pJG-!T&MJ!a; BOC)( 1 STAFCRAFT 2!D 
LOOLE All.BCE STAFCRAFT 2!D 
R-tANTASY I BOTHEC 2!D 
SYUAANA FWl< N VO 200 
WIZAl'UlY ASCI 11CM 
WIZAFO'lY I ASCI 2!D 
ARCUS I WO.F TEAM 2!D 
t.ENAM H:RZ 2!D 
Ga.YELLUS CCNF'LE: 2DD 
XZR I TREIIET 2!D 
SI-N<l,GYOKLOEN TECH'IO SOFT 2!D 
Lax>S 61.Al'l) W'\RS t-U,,MG3R) 200 
9-l'IYO SENSEN I VCTOR 2CO 
NNilUIERJ DRAGC)lj KOOAOO 2!D 
L.LTMA I PCM' 2CO 
Ll.TMA I PCM' 2CO 
U.TMA i PON 200 
GO F STFEAM XAN SOFT 2CO 
lR1Ta=fll I XAN ~ I 2DD 
D10S XAN SOFT 200 
llRF AKFR .l f>T ?!lfl 

Hl 149,= 
Hl 169: 
Hl 189= 
Hl lJ9= 
Hl89= 
Hl 149= 
Hl 1119,= 
Hl 169.= 
Hl1119.= 
Hl 1119.= 
Hl 189.= 
Hl 169.= 
HL309.= 
Hl 209.= 
Hl 169,= 
Hl 169,= 
Hl 1!9.= 
Hl 189.= 
Hl 189.= 
Hl 169.= 
Hl 139.= 
Hl209.= 
Hl209.= 
Hl209.
Hl209.= 
Hl 169,= 
Hll <'99.= 
Hl209.= 
Hl 189.: 
Hl 189.= 
Hl 169.= 
Hl 189,= 
1-11. 169.= 
Hl 209.= 
Hl 169.= 
Hl 189.= 
Hl 149.= 
Hl 169,= 
Hl 189,= 
Hl 189.= 
Hl209.= 
Hl 169.= 
Hl 1fül,= 

-STPTEGIC OAIWS ,., ,. ,, ' · ' ' ~ 

flG STRATfGY D 
ROYAL8-0CO 
qOYAI Bl.OCO 
GAL. HERO LEGEN) 
GAL. HEAO DX KJT 

~TYVQ3-6 
OCC~TION3 
\M-lAT'S MCHAFI. 
DOM: 

~.ABIN 
KOEi 
KOB 
BOIHTEC 
BOTHTEC 

200 
2DD 
HOM 
2DD 
;,of) 

Hfl 209.= 
Hl169.= 
Hl209,= 
Hl 209.= 
Hl 109.= 

-ADVENTURE GAIIES-

DATAWEST :>[11) 

FIVER HI_L 2DD 
MCROCAfW'J ?!lf) 

SAC°'1 200 

Hl 109.= 
HL189.= 
1-fl 169,= 
f-!l l 209.= 

- APPLICATION SOF1WARE-

MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 l'EJM 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 111:.VM 
MSXR J\ELW! 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSlO 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX? 

MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 

MSX2 
MSX2/?.• 
MSX2 
MSX2 

~ -SALRUS 
M.J-f'llCK 
MJ-SIOS 

Bn ? 
BIT2 
BIT2 

RC~DD 1-fl 409,= MSX2 
fiQ\ot/200 Hit 409. = MSX2 
HCM/2001-fl 579.= MSXR 

i MSX [ NG/N[ Ptumergaard 24 4~1 Cl 0::hten · Nederard · 03444 3269 (rre vr 19.00 2t00) KVK 13180'}1 .<\..'1N 558118389 (L van Kooter4 · Poslbarl< 614-1001 (M,X [JIG\'I/(_) 



MSX· ,_,, . =" Ml~Glli~~ • '~ 
Sottwa<e Handleidingen · BBS ~ 

KATALOGUS 
HELPLINES: MSX- Engine Magazine en Klantenservc e 033-951859 . Dragon-Disk/Programmeer 08340-25703 . Import 
03444-3269 (Ook bestelingen). Spettips 05430- 18803 . Ma- vr 19:00-21:00 . BBS 05114-2147 22:00- 07:00 

MORA 
SALJRUSll.JICH1 
SAURUS I.Lf\CH 2 
SAURUS I Ll..c:H 3 
SAURUS Ll.JICH 4 
SJ'J.JRUS I Lf\CH 5 
MSX -VFW 
MSX··VEWCALC 
GRJ\PHSAlRJS '2 0 

Sff? 
1311? 
l:llf2 
rllf? 
BIT2 
Bil? 
ASQ 
A::,CI 

l:lH? 

ROM/?CO Hll 950.-
2CO Hl 79.~ 
2CO Hll /9.= 
2[0 HII 79.= 
2CO HII 79.= 
2CO Hll /9, = 
ROW200 Hll 709.= 
R0.1/200 Hll 309.= 
2!Xl Hll 2~.~ 

SCOFESAlRUS BIT? 7.JO Hll 709.= 
SYNTHSAiJR.JS '2.0 Hl ! ? 2CO Hl 169.= 
SYNl HSAURJS 3.0 8112 ?IX.> Hl189.= 
1 AB Lt: TTE.R HAL ;,{).') Hll 79,= 
JAAO.NESE MSX- DOS 2ASCI RCM Hfl 779.= 
MSX-DCG 2 lOOl S ASCD m Hl309.= 
MSX··S BLCi 2 ASCï 11.û Hl 409.~ 
MSX -C VEH l? ASCII OJ Hll409.= 
MSX l l FM ASO OJ H l 309.= 
DAlAPP/.;K ASOI P.(~ Hll 289, = 
DAf~K ASCll ROM H l 289.~ 

DISCS1A10J20 
DISCSTAflq,J 21 
fJSCGlAIO'~?? 
D!SCSTATICN 23 
:)JSCSTAJOJ ?4 
DlSCSTATICN ~, 
DISCS TAI ION '26 
DISCSTAflOII 21 
DlSCSlAT!()II ?8 
DISCSTATICN '29 
DISCS'1AIION30 

' DISCSlAllON 31 
DCSCSTATION 32 

COlUMIE 
GCH3YS PPEL lNf 
TET~ 
Nl<Ol'II<() 

GFN r:o I r-r:TION ;> 
PN<SOCKS1 
PN<SOCKS:? 
PN<SOCKS'.~ 
PN<SOCK$4 
f'N<SOCKS!, 
f'N<80r.KSfi 
PN<SOCKS I 
PN<SûCKS!:! 

- DJSKNAGAZIIIIBS-

CC.:M'lt.~ ?CO HIB9,= 
CCM'LE 2CO H l 69.= 
CO'vA.[ 2!Xl Hl89.= 
CCM=U: 2CO Hll 69.= 
COl,,P,l[ 2!Xl f-1169,= 
Ca.Af'LF 2CO Hll69,= 
C<.M'LE 2(0 t-fl 69.= 
CCM-'l.E 2(0 ~Il 69.= 
COMPl.Ec ;>[l) Hll 69.= 
CCM'LE 2(0 Hl69.= 
Co.Ale 2CO Hl69.= 
CCM"i.E 2CO H169.-
CCM"LE 21D Hll 185.= 

-PUZ:z:LS GAWS-

TEill'l:1 2CO H l 149.= 
CCM'I.E 21D 1-11149.= 
BPS A0.1!2[X) Hll 149.~ 
wa.F rFAM 21D Hl 169.= 

-SOPTPOIIIIO-

~HAIJSIJ 
w~r,ov MAGAZN:' 
WEt>OY MAGAZJ.E 
\N8l(J'( MAGAZN: 
W[t.OY MAGAZNë 
WEt>OY MAGAZN': 
Wf:N)Y MN;AZN: 
WEt>OYMN3AZN'. 
Wl NrJY WG/\ZN': 

H l 1flq.= 
Hll 69.= 
H\69.~ 
r"169.= 
H l 69.= 
Hl 69.~ 
Hl 69,= 
H l 69.= 
Hl6!l= 

MSX? 
MSX2 
MSX2 
MSX? 
MSX2 
MSX? 
MSXR 
MSXH 
MSX? 
M5X2 f'tUW 
MSX2 
MSX2 i'a::UW 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSXR 

MSX2 + CD 
MSX2 
M;X2 ,cc,, 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
ll.1SX2 
MSX2 
MSX2 
MSX? 
MSX:> 
MSX2 •CD 

MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 

~X? 

MSX2 
MSX2 
MSX:> 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 
MSX2 111:UW! 

-IISX BNGINE SOPTWARE-
DRAGOO-ütSI< 1 
lJRAGOHJISK;, 
ORAGOI-DISK 3 
DfU!GOI-DISK 4 
DfU!GOI-DISK !> 
flflN30HJISK 6 
DRAGOI-DISK l 
DfU!GOI-DISK 8 
STlDIOFM 
CtEAIMASlf:R 

MSX~ 20D 
MSX -(1\K,f,E 21D 
MSX~ aD 
MSX~ 2CO 
MSX-OKN. 20J 
MSX- El>l,N· 200 
MSX~ 2IX> 
MSX+N3N- 2CO 
MSX -f.f'GN=. 200 
MSX~ 21D 

H\6.~ 
H l 6.~ 
Hl 6.
Hll 6,= 
Hll 6.~ 
Hl6.= 
Hl 6,= 
Hl 6.= 
Hll 39,= 
Hl 19,= 

MSX2 
MSX:> 
MSX:? 
MSX2 
MSX? 
MSX:? 
MSX2 
MSX:> P>EUW! 
MSX2 
MSX2 r-.EUW. 

l UXf: 1-W,O f:DI\G SOLO SNAKf 
FOlDEFl MSX- IUl3w , : 

-- -- ---- -·-·--- ----i 
18xA4 Hit 20,= , 
12xM GRATIS j 

- IISX- ENGINE LIDMAATSCHAP-
Af!C::Nl!FM[:NT (6x MSX-H.GN::.a=u>GOII-OISK) 
OJlsde l-olard ard BetJurn 
PROEHU,M:R (tx MSX EIOIE •ORN:,CN- ClSK) 
OJlsde 1-blard ard BetJiJrn 
SLBSCFPT0,1 (6x DRAGOII DISK) 
(Orly fa peq>le outside Hdlard ard ~ 
SN.f>t..E 11x DRl'GON-DISKJ 
p,ry fcr peq>1e ru rooe Hdlard ard ~ 

Hll 59.!,0 
Hll fö.!>O 
HH.9.95 
Hit H.95 
Hll 4?.= 

HA. 12.= 

In hel MSX -Engrc Mlg:izrc to.dl MSX- f:ngnc JC cp de t-ooglc var. de 
alemiwwste oolwi<l<ei,gn cp MSX -gebied in Japan en El.l'opa De rreesl 
recente software woldt uilgebred besproken en lJeooo:!eekl en zo weel je c1Js 
allp wek :,pel je absol.AJI wel en wel< ~ je rrnar hela' róel rrocf kopen Hel 
geheel is gerrijdek1 7o·n 35 pagi'l'i's dk en heel1 een lul-coor anscg. MSX -
Frgre ~line beval vem6' l<u'russen inle,vews rrel VO()(aanstaarde 
persmen n de MSX-wPJetl en interessanle achlergcrden 

De Drag:Jn -Disk is oos blad cp disk. waarcp je derrorn~alies en progarrrra·s 
l<ml vi"clen van de rreest gqire2m P'oganmwrs uit E:ircpa Prm:htge galisctc 
toogstarqes. rruLikale korccrten heiige ~ rraar ock seriwze ullities. cil 
alles is te vrden cp de disk van de draak onze rm.q)q)tte 

In lhe MSX" f:ngire M3gazine MSX- Engne keeps yru l4J··to-date abrul !he lalesl 
deleqiments in the MSX-woitl n Japan ard El.l'qie. The neNes1 soltware is 
extensNely reviewoo ard ~ so IIBt )OU kroN wti'.:h games )OU absou1efy 
have lo ard wtrl1 orcs bcttcr ra l In ruy. The lhckness c1 the rm1J17re is abrul 
35 pages ard ifs got 2 lul mu pages. M'n lle Erglish ccum MSX-r.IUle 
contans also crurscs. n terviews witl fl'l)alanl pe,sC71S in lhe MSX - WOltl 'àro 
inlcreslng detals. 

The Ülèt!J.u-~ os ur ti&;,1tgi/i1P. m wtû, Ul'R! l:illl li'll dmul!illalu1s a rt! 
progarnns trom El.rqie's forerrosl wxl largcly celebralw prDlJarmus M'n the 
~ rglish CCUffl Magn:enf ~II:s. nusi:al corca'IS. cool gmes. bul also 
appicam- software. al ttis is to be lruró on the disc ol lhe Ö'a!JY\ cu rre,;rot 

-JAPANS• IIAGAZ11•s-

Levertjd varieferd van hMle dagen lot vier 'M!km Beslefl'gen Lilsllitend oma 
rentxus (achleral betdlerj. lmzij ard6's owmergekorren met MSX -Ergine 8' 
vcauilbdafng onlllang je vanzelsprekend een kwi1Rntiroew"3 en evenlleel een 
lclqlkrntakl ~ bj beslmigen bcNm Hl 1000.=i PrïZm van riel MSX +ngne 
procluke1 '*1 exlwsicl t-11 b.= rentxus (bi vocruilbc!álg 1-11 1Cl.= 
vemnS1oslerj en nkllsiel mw. lrute; m evenude -~ voabEh:l.den 
Cp tudware geelt MSX-Erg'le een jaar garantie Besli*1Q gesc~l lelelorisctl 
ol sctriteljk Cp zoek raar een speciliek preó.Jk1? Wj adviseren u! 

nriödeE heelt MSX-Engine een zeer IJiede rEµt1alre cpgmouwd. IÀJizerden 
rclerenoosl 

Abrood delvely-lir,e roe to >lil< weeks. pie9se pay i1 advarce usirg an 
lnlenmoral Pasta! Ode' {inlorm at yaz local posl-df&;E$. Il g;ies withrul sayirg 
lila! we wl sero l,CtJ a ra;ecit d payrrenl aro. evenuaty a C001racl o1 sae 
~1wlirn1l w,uinl ui Hll 1000.=} Exka i1lemali.Jrlioll lurw&lfi,y-uiarges we rul 
n::uled p.,lsKJe l-bl!rxl ani ~m inlorm aller ltis. il dqJeoos oo 1he wegi1 o1 
lhe prcwct cmered~ rrislakes aro evenkJal rrodii:atms are reservoo. Please 
ruli;e lhal yu. UJSUIIS 11,ay ~ lor WSUIII li.rlies a,ll fax. One ywr \JlWWlloo 
on hardware lo ooler )OU can cal µJl(x:H:als are rol accqiled) ex wrife us. 
Looki19 lor sorre VPIY spei.'OI sor1 ol proru:I? We ran acMse yru 

i 

' / ~ll9X-ENQINB SOUNDWARE- h lhe rreantirre MSX-Ergre has a VPIY IJXld rep.itaoon. Ttwsaros o1 raerecs! 

/ GALBATACH;S MJ7FKKASSFllf t-1119.; 11EUW! 

/ =HANDLEIDINGaN-
iMGx [JION[ Prumer1QB8/Ó ,;_;:-4051[ l Q:hlen - Nedemrd 03444 3269 (rre vr 19.00 ?100) · KVK 6'B001 Al1N !,5f!fl831l9 (l van Koolai Postmrk 61'14001 (MSX IN3!1\C~ 
L'. -·-------·----------- -- ·- --· ------- ---·-- ------------------·---- ·------ _________ _i 
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3J=3c:pËJ0)35QB0)~, ~äi!il::t±:lt.:: 
'r?~') (S1J:ü 7D? l:::~~l'illtJ'35-
Q) 0)"5;!:.0)=f-tl r :!'€äB L, 't-> ~n ~ 9 J: 
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nc=c,, M7tic:M77::,,c{r~@x 
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