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Atarii de wereldtopper van de elektronische spelen is reeds
Belgische markt verkrijgbaar met zijn computer en 50 kassetten

2 jaar op de

Via de "Atari'News", wilt Atari ook het
groot spel van de kommunkatie zijn:
kennis maken met zijn fans, overal
rondsnuffelen, en met alles op de
hoogte zijn: wie won de Pac Man
kampioenschap? Wat is uw beste score
op de Space lnvaders? Welk zijn deze
maand de meest succesvolle kassetten?

Kortom, een klein trimestrieel verslag die op de hoogte houdt van alle Atari
aktiviteiten.
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Hier hebt u de l0 n'oiti" *"""t'"n u'n ni"'i' de "star" van de kleine

scherm. 6. Missile Command'
1' Pac Man"' 7' suPtt Breakout
2' Defender' 8' circus Atart^'
's' "s;";" lnvader' 6' rvr"'" c'l'l:-''" "

+' R'steroio ' 10' Football "t'ete
5. Yar's Revenge



Pariis 18 september 1982

.. De individuele computer, Atari 4OO is de eerste computer
die speciaal voor het huis werd uitgerust. Met hem gaat u de
wereld binnen van de XXI eeuwse informatie.

U zult alvast snel en gemakkelijk de ABC van de informatie
leren kennen; van programma tot programma zal de Atari 4OO u
alle domestieke gegevens brengen waarvan u zeker nut zult
hebben: studie der talen, school- en
u n iversiteitsprog ramma's, beheer van
budgetten, financien en zelfs een reeks
programma's voor uw vermaak en genot
zoals Star Baiders. Pac Man,
Centripede,...

Kortom, met Atari 400 staat u op uw
ri.ld.
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Atari 400 Welcome home

O^htu,at.ry

De promotie van de Atari 400 aan 23.950 F wordt
verlengt tot 10 nov., dit voor alle eigenaars von Atari
News.

ATARI HUIS COMPUTER
open voor de computertijdperk.
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succes van de zomer. De Atari
karavaan was gedurende deze 2
vakantiemaanden aan de kust,
stoppende in 54 verschillende steden.
ledereen mocht meesPelen: van de
meest ervaren speler tot de
beginneling, gaande van de Pac Man
tot de Missile Command. Maar de
karavaan is niet in een garage
gebleven.

We zullen haar terug zien
gedurende expos, fancY-fairs,
laarbeursen, regionale braderijen
enz...

I";,iri'r's

Verkiezingen
Unaniem werd pac Man

.y::r,?:91 ats 
_,,de elektronische many::-l"t iaar 82". Men denkt aan him
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Biibel
Atari Benelux geeft eenspeciate pac Man boek"uit. gen Loef<om 's avonds te lezen, vol mei ---'.xunstgreepjes die al ziin fans zal

I?ll_rlkgn: De NeOerranOse uitgave isat verkrijgbaar.
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Yar's Revenge'"
De Yar's zijn in nood en

u alleen kan ze redden.

ts**

Mat Gran Prix "'

Achter het stuur van
een ru imtesh ip kunt u

alleen maar vooru itgaan
door het beantwoorden
van en ke le "wisku nd ige
strikraagjes".

Berzer("
U wordt bedreigt door

roboten, en door Otto,
een waanzinn ig geest die
op elk moment op je kan
s prin gen.

Star Raiders'"
U zijt aan boord van de

Star Fighter, belast met
de vern iet ig ing van de
Zylon Dreig ing.

Def ender-
U zijt belast met

bescherming van de
humanoiden tegen de
extra-terrest ren.

Demons to '"

Diamonds
Met zijn tweeen,

probeert u zich te
verded igen tegen de
monsters die u aanvallen.

8*"w
Als een lopend vuurtje

Deze rubriek is voor u
uw kunst greepjes voor de
ideen hebt, schrijf ons, we

open. Vertel ons uw resultaten un
verschillende spelen en als u geen
zullen dolblij met u kennis maken.


