


,NYAS'E YAN BU'IENAARDSE WEZENS?
Z'n collego's op hef postkonlrcor hodden de hele

dog nk btvonders gemerh oon Wim de Yries (35)
een doodgewone huis voder mel een zoon
(Moorlen,ll) en een dochler (Moriike,9).
Misschien qing hii wel erg snel noor hus om 5 uur,
moor het "iel niel echt op dof hijgeen tid hod
voor een /oohle bobbe/tl'e.

No het eten hod h4 A nnelien (z'n vrouw) nog
geholpen mel de ofwos, om vervolgens z'n spiiker-
broek oon fe schieien.

Tien minuten loter wos Wim de Vries een ondet
mens. Opiettend tuurd e hij noor het oplichtende
fV-scherm voor zich. ln ziin linkerhond hield hiieen
geheimzinnig zworl doosie, ziin duim op een fel'
rode knop.

Wof hel TV-scherm le zien gol wos indruk-
wekkend. Aon de onderkonl wos een dee/ von de
oordbol le zien, mel doorboven hel inktzwoie
heelol. Dooruil doolden felgele vreemde wezens
lonozoom moar zeker neer noor de oorde. Dol
,.-g.., ur.edro . bedoe/ingen hodden, bleek
uit de lichlflitsen von hon lose*ononnen.

Wos de oorde nog le redden? Door wie?

Met z'n rechterhond bewoogWm de stuurknuppel
die uil hel zwode doosle stok Op /ret scherm
bewoog een mobie/ /o serkonon over hel oord-
oppervlok. Mef toegeknepen ogen toxeerde Wim

W'E YERDED'GT DE IT'EREI.DIEGEN EEN

. .. Spoce lnvdde6. E6n von de meestPoPU/one sPe/cosse,tes

zijn konsen. . . mel krochf drulde z'n duim op de
felrcde knop. Het mobiele loserkonon spuwde vuur,

in seconden spoffe het ene gele wezen no hel
ondere uileen, met precisie gelroffen door oordse
iqserrokeffen.

Wim de Vries glimlochte even noor z'n zoon,
die een tweede sh.rur- en vuurcehfrum in hohden
hod om z'n vqder of te /ossen. Somen verdedigen
ze deze oorde tegen een buibnoordse invosie. . .

en niemond die hef wsi De geur vqn versgezelle
ko[fie zweefde de komer binnen.

WEER N'KS OP N
YANAVOND? DOE DAAR
WAIAAN.

Mef een Aiori speico mpuler bepoolt 0 of er
wol leuks op de TV komt. En w6t er koml.
Even oons/uilen op de ontenne'ingong von uw TV,

een spe/cosseffe kiezen en . . . spe/en moor.

Wie heef hef sneiste re oklievermogen mel
Poc-Mon, Arcus Atori of Super Breokoul?

Een {oscinerend ruimtevoortspel ois Spoce
Invoders of Miss/e Cornmond Sponnende sporfen
ols Eoskelbo/l of Pele S occer (voelbol).
Ofde educotieve cosselleg zools Bosisrekenen en
de Progrommeer cosselfe.

SPEEI,IEGEN EI.KAAR OF

Stuk voor stuk spe/len die het hele gezin
prochtig zol vinden. Woorbri ie legen e/koor of
tegen de compuier kunt spe/en.

Nel o/s vroeger biieen elechische mode/trein
koop ie een Atori spe lcompvter voor '1e kinderen,
moor zelf heb je er nog wel hel meeste plezier von.

Hoewel, Atori denh wel degeliik oon de kn-
deren. De meesle Afori cossefles hebben wel een

ofmeer specio/e spe/vorionlen voor [rnderen.

N'EI IE YERGEI.'JKEN A4ET
D'E OUDERWEISE'TENN's"
ry.SPEI.I.EIJES.

Wie nu nog denkl oon de eenvoudige oppo-
roolies woormee een joor of l0 geleden in zwort/
wil een spe//ette lennis op de TV kon worden
gespeeld /oopl v6r ochfer:

Een Alori spelcomputer mookt gebruik von ge-IEGEN DECO/I4PUIER.



I. DE SPEICO'}IPI'IER
Eenvoudig oon le slullen op de onfenne-ingong
von de fV. Gevoed vio de biigeleverde lihtnet-
odopfor.

2. SPELCASSETIE
Met verschillende spelvor'nnten. Wilt u een onder
spef schokei don de c ompoler uil en vewissel de
cosselfe.

3. JOvSrrC'G
ln goed Neder/onds, stuurknuppels. Hiermee
bedienen de spe/ers de spelcompuler.

4.PADDLES
Sommr'ge spe/cosseffes hebben een ondere
,commando-posf" nodig, l.p,v, sluurknuppels
bedienf u don deze drooiknoppeo.

5.UWN
Mog zwadlwit zin, mqor ldeur r:r he, mooisfe.
No hel oqns/urten hoeft u olleen het iuiste konool
op le zoeken.

6.
Ahijd vitzetten bii verwisselen von spelcossefle.





ovonceerde micro-techniek. Elke Atori spel-
cosselte bevol een c/r ip met een dermote groof

"geheugen" 
dot brlno olles moge/r'jl< is.

Iolsoms meer don 100 spe/vorionfen op e6n
cosseffe.

[EVENSECHIE 
'CEUREN.I.EVENSEC'{IE GEI.U'DEN.

Een Alori spelcompuler kun ie op elke fV oon-
sluilen. Kleur of zworllwit. Wie een kleuren-fV
heefl, sp66h ddn ook in kleur. Bii voetbol dus op
groen gros. En b4 een doelpunt iuichl hel publiek en
knollen de vuurpiilen. Bii ondere spe/cosseties
h66r ie het geronk von rocewogens of klinkt er
vrolijke muziek ols je punlen hebt verdiend.

voL,(orvrEN wLrG yooR
DEry.

Atori heefl het potent op een vinding, woordoor
het gebruik von de Atori spelcompuler volkomen
onschode/iift is voor de beeldbuis vqn uw fV. Zelfs
ols u hem dog en nochl odn zou loten stoon, zorgen
speciole schoke/ingen er voor dol inbronden
onmogeliik is.

NU A[I,EREN KNDERENOP
scHoot ruEr co 4Pl,rrERs
OA4GAAN.

ln mei 1982 is hel Minislerie von Onderwijs een
proef op scho/en beg onnen, om kinderen te leren
mel compulers ie we *en. Loter zullen de meesten
von hen dot nodig hebben. Iol in het huishouden
oon foq, hoe onge/ooflijk dot misschien klinkf.

Een Afori spelcompuler bereid ze spelenderwijs
op die toekomst voor

Moor ook leren
ze met Atori om een
goede verliezer le
zijn, on zichllonger le I

concenlreren, om
hun reoktievermogen
te froinen.

Hoewel een Alori
voorol een
foniosfr'sche vnletiids
besleding voor hel
hele gezin is en bliih

DEZE ATANSPELI,ENZIJN
REGEIJT4AI'G OP DE SIER IE

C'RCUS ATAR'
Met een wip scheten lw dowhs elkdot onhoos oh de bolhnneh in d.

nak ,on het cn.us doot te ptikken. Hoe heet ballonnen, hoe neet
punten- U zorst dot de wip kloat noot an ze op te vongen. . . moor woo4

U stuld Po. Mon daot .en d.olhof. Hii eet dlles op wot hi tesenkoh|
Dot leved punten ap- Moot Poc Mon watdt d.hteNolgt doot de Spoken, . .

,ttlSS,IE COil 4AND
Ah cohnohdoat von 6nedenopdeploreet Zordohno., u bliks.hsnel

.eoseren op een n,et ollotende Gsen |on viiond.liike roketten- Po. op
dot !|| eigen rcketten niet aprcken.



AI.I.EEN AIA R' BEAI ZOVEEL KEUS

Supet Breokout Sunolid Vdeo Pinboll
G. ihs.- 4. nos-c- On. ,rs"/ u- ,"s-n.pe/". U" r! n o. dr e,n ", A, "f^hr.o.1,.ed 6144r A-, -1 .), t-dA-oa.,, o" ,ppe.,o.a"5ovdde
ol.rolrnop .on, ,or Moo, re, o-gaiee,de bat\",lo.sr. )" -a.'
dndel. kon ooll ,? Vorionten. 4vonanten

%et6oi tegen uw teger-

lo,bstuch de 5econden
tikken *eg'54Vononte.

W;;;56e/r he, ben,

Omrpee/ uw ,egenJpele.

Be\las
Ak z. ollendolnog noan
tikt 6et nakkehk no \|G

Roce o,er een beroemde
.o.ebood. Oppossen wonr

9p!
t holer op de IY de.om-

Breek de geheime.ode in zet de symboler, nuziek
naten al ciife3 in de i!6te

sy;noniek lgvdhonten

Ki.d d en le r,n spet. nd e.
wrjs rcre,en. Pos ohde son
eoed n gddt ie ro.ewogen
vaotrit. gspelta ont.n.

lgtsog!
ouderwerr Go/sie rp.len
en seiiik uw Ensel5 teren



I

SPETCASSEIIES. EEN PAAR YOORBEEI,DEN:

Uw ru;mtes.hP gevonge.

Asteoide. Mo.ourrcet af

!pese-!4@
Bestuut lw tuintes.hip met

Lith.eker wn het heelol.

Deie.der ro6'Re'€,s!
Bunenodtdse -ezens an Oev€ndefure Yor

oerond Ped,uEprdneeren 6edre,qd door ,,pemde

"p 
mcn<ar a;c er *onen weze"r A4.Pn-lun'her

v.dr ze ontvoetd rcrdea. he/pen.
2Avotiohten 7 Votionten.

Ed.lodmmon Cosino video Che.ke^ vd6o e&5:c*",i-,.#--, 
ru' r"., wi.:r r..r 

". 
or,rpo-, D;-.*napdet\ M"tin S;[;I.i,"o- d'.o" -

.;;", .;;* .;;.";." ;.. Bro.( ro. r 6, oor;. Mod- * eeen oI or,e"" ,.s.n d. DU,.t. I "e, 
\tt,tt"nd' ho".

a Vorionten Cdtlo thln .anpute' i[ ie'dsgrod"
4 Votionteh 19 Ydtidnte.

(wordt vervolgd)

G6en entel Derl Siedt zoveel tpeLo$etiei Atori brensr elle moond wei een n,euwe ! Elle o vohd dus w.l wot leuld oP uw N
als u tenDinste een Atori speicomPuter hebr'




