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BRPVOebbenons
oeschranen. Om ons uw rekorden
i-rede te delen, zoals die ran l%trick

Buda. I%trick haalt 84.500 Punten
oo de wriante I \an SPace Inw-
a'en. OP Missile Command, met de
rariante l, bereikt hU 380.000
ounten. Gefeliciteerd !' Hii is de enige niet. Anderen
hebben 

-ons 
trucs en handige tiPs

toegezonden . Zg zullen ze dra

oubliceren.
Bericht aan de Pro's: het

l9B3 Atari kamPioenschaP is in

v'oorbereiding.TOPSECRET
Het komt binnenkort' Vers

cebakken uit de Atari labo's'
frLt nieuwe stuurdek Atari 5200'

Hetzal oP hetzelfde ogen-
blik uitkomen als een reeK sPott-
iassettes. Rqrolutionair in grafsm-e

en t<tant. Echt en realistisch' Alsof
U er zelf waart'

Geen Paniek aan boord'
De 5200 zal de 2600 n iet ienrangen'
Met een adaPtator zult U de cas-

settes \an de 2600 kunnen
oebruiken.- 

l%s aangekomen, laat het
reeds ran zichhoren. Maar"'chtt"'
nieB aan niemand zeggen' Het is
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\X/ELDRA
OPHETSCHERM:

PHOENX'-
Redde zich wie kan!

En verdedig uw teffein tegen
vjjanden die niet zullen
aarzelen alles in het werk te
stellen om U te \€rdelgen.

VANGIIARD'
Opgelet rcor uw llcofdl

Aan het stuur \an een
ruimtB/aartschip zult U zich
in het midden \En galeruen
en tunnels rnoeten bevr/egen.
U moet de Geheime Stad
bereiken zonder te boBen...

FIREWORLD -
Wrborgen schatten. 9e-

heinzinnige atmosfeer en zij
op uw lpede. Er zitten
ci€ral \a lstrikken. die U
moet ontduiken.

MISS PAC MAN *
Het is de verloofde van

de andere. Maat zlj zal zich
niet laten doen. Spoken.
Vtamines. Het principe is
hetzelfde, alleen plezanter

CENTIPEDE*
Stuk \oor stuk de rups

\,erdelgen. Opgelet \/oor de
kwaaie diertjes die haar
beschermen.

EARTH\X/ORLD'"
ls het \€n^3lg \6n Fire-

$,c,dd. Zetfde prirrcipe, zelfde
doel. Maar fet decor is
anders, de ralstrikken zrn
ook dezelfde niet.
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