


NOG NOOIT
HEEFI U ZOVEET
PTEZIER GEHAD!
De 32 spelcossetles von ATARI stoon borg
voor eindeloos veel plezier...
en het progrommo wordt nog oltiid groter!



welkom bii ATARI! En qeielrcileerd met uw nieuwe spel-
ctmpuiei. irs u oeze al-heetl aangeschaft Nog niel?.itmouter. its u oeze al heetl aangeschaft Nog niel?

vliJ* J"""i Spj""ing en sensale bii u thuts dolle plet op de

[rilli"Jir*.,ittt"r" e"n fvsieke reacties .. met de uitdagende'
IJiin"no" 

"n 
,itgeoreide spelen waarAIARl zo beroemd om is'

'Combal. brivoofoeeld - standaald bij uw spelcomputer
..*"LuLl,o. zz 

"pannende 
spelen en variaties' Fn dat is nog

miiinet oegin. wdnt ATARI heefl de meeste Tv-spelen ter

wereld.
Makkeliiker kan het niet! U verbindl uw spelcompuler -...
eenvoud'iq mel uw W. Wilt u TV kijken? Dal kan gewoon Wrll u

"o"teniS""t 
rit 

"en "assette 
in de computer en slurt de

cbmmandooost aan Schakel hem in ldoe dat pas wanneer oe ..
cassette is qeolaatst). Kles het spel Kies hoe moeilrih u nel uzelr

*iri.ui"n. 6ti.t n"t spel mel GAML RFSLI ' Veel plezierl

i"i"ni"ng pr..i"t g"garandeerd wanl uw spelcomputer rs

oeUouwdjriet het oog op de ioekomsl. Verwisselbare
;ommandooosten en eindeloos veel cassettes geven Ll een' pnorme keus. U maaki het zo moeilijk als u wllt

if"to"ie it"uren op rw kleurentelevisie, en niet
van echite ondersoheiden geluid'
Speciale schakelingen beschermen

uw TV. Dolle Pret, volle
tevredenheid.





BUITENAARDSE
WEZENS
BEDREIGEN
TERRA!
Weet u een grolere dreiging?
Buitenaardse wezens zijn van
plan de aarde te bezetten.

Uw taak: vernietig ze! Met uw
laserkanon houdl u ze van de
aarde weg. Elk vernietigd
ruimtewezen levert u een punt op.
Maarals u ze allemaal heell
vernietagd komen hun
versterkingen... en dichterbii dan
ooit!

En vergeet niet... ook zijzijn
gewapend! Als hun laserbommen
u drie keer tretfen bent u
voorgoed verloren...
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De stenen rollen. U zet. Maar blijf gedekt, ol de computer pakt u!
En dan kunt u opnieuw beginnen.

ATARI's Backgammon biedt u alle mogelijkheden van het
spel... tot en met weddenschappen toe. Speeltegen de
computerol een andere speler... en winl

Op de cassette vindt u bovendien het populaire Acey-Deucy
- waarin de worp 1-2 een grote rol speelt. Een van de oudste- waann oe worp l-z een grole ro
spelen ter wereld... nu op uw W.
Wees wijs, word winnaar - en versla
de computerl

VERSTA
DE COMPUTER!



AttE GOEDE DINGEN
BESTAAN UIT TWEEEN
Ilcrliq dichto kaarlen op uw schernr Ot) de an.lcre kanl ccn
verlrouwd p aatje ol een jokcr Zcck zc b j e kaar on wrn

[Jw tegenstdnder I)robeerl ccn durkboot bt] con v ieqendc
schotelte passen U grinnikl Uw beurl

N,4iljoenon firogel jkhcdcn iggen verscho en a(;hter dc kaarlen
Nlet B paar kaarlcn (spel 1 lol 4) tegen oen ander of tcgcn de
coll]t)uter of met l5 versch lkrnde plaatjcs. Bcwrls nu ma.tr eens
dat u ccn qcheuqen itls cen lizeren
Dol hceftl

A.lvnnced Hunt & Scote"
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...EEN GEUR VAN
SCHROEIEND RUBBER

+

*

+

ln dit spel merkt u ol u werkelijk rijp bent voor de snelweg. Met de
commandopost raast u door 27 spelen en variaties. Race tegen
de klok ol 1 tot 3 andere spelers. Voor uw vrienden is een extra
stel commandoposten verkrijgbaar.
Street Bacen in spel 1 tot 6 scheurl u over de baan - probeer uw
tegenliggers te ontwijkenl
Slitom: op st<i's suist u de heuvel at - door alle poorten heen
(spel 7 tot l2).
Dodgem: in spel 13 tot 16 stuurt u uw wagen langs de
hindernissen heen.
Jet Shooleri u bent piloot in spel 17 tot 20 - en u schiet de
voorwerpen neer die boven u verschijnen. Mist u? Dan heeft u

een lractie van een seconde om het ding te ontwijkenl
Number Cruncher: in spel 21 tot 24 rijdt u met uw motor de
nummers plat - elk nummer geelt het aantal punten aan.
Scoop Ball: met uw bulldozer vangt u de ballen en brengl u ze
naar de verzamelaar van de computer (spel 25-27)



GOOI ZE OMVER!
Neem uw plek in- L4ik zorgvuldig. En rol de bal... raakt u ze?
ATARI Bowling. Een van de meest opwindende manreren om te
bowlen.

Uw stand wordt automatisch op het scherm bijgehouden,
ronde na ronde. lnclusie, trefler, voltreffers en open beurten.

Zes spannende variaties Met een kromme ol een rechte bal.
Maar mik zorqvuldiq - en gool ze alle lien omverlt



BOTER.I(fuAS-EN. EI EREN

KRUIS OF NUt?
Een doordenkertie. U moet alle kanten zien cn dat zijn er drie in
dit geval!

horizontaal ol
gaat niet zomaarr Uw tegenspeler

Op een nrveau ol alle vrer Maar dat

- oI de computer - probeert
hetzellde .. en zal u voortdurend
hinderen!



QUITTE OF DUBBET?
Een rokerig hol - en drie gehaaide spelers: u en twee kornuiten.
Elk met een kas van 200 chips. Doel? De bank laten springen met
Black Jack. Decomputergeeft... als een volleerd croupier uit
Las Vegas.

Faites vos jeux... maximaal 25 chips. Past u? Nee.. . r.l

neemt... dood!
Black Jack. Winst is troefl (Voor drie spelers is een extra

leverbaar stel commandoposten nodig.



DE GROTE
ONTSNAPPING

U hakt uw wcg door eon d kkc stenen rrluur.
Do r)crste st(]ncn z jn rfakke ilk Maar hoe
vc(jl,,r u kornt, hoc moc ljker hcl wo(il De
bal gaat plolsol ng vool snellcr Of ondcr
een totaal vcrkeerde hoek Bftrilkolrt Pns
op vers avend lr4a,rr hoe vakcr u hct spcc 1

hoe vaker u hct zull st)elen. rr heell (litn
ook 4B varialies.
Breakoul: (spel 1 tot 36) een lot vier
spc crs proi)ercn door de mut]r le konrcn
Gchinderd door zwaadckrachl gckke
rackols onzichlbare rjtenen. en gejaaltd
door.le titrl
Breakihru: (spe 37 4B) probocr rn ecn koer
door de mUUr to komonl SDannendc
opwrndcndo varrat os voor ocn tol vier

rM-]
IilT
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DOE UW HUISWERK
OP TV!
Het eerste leerspelvan ATARI.

Los de sommen op - optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,
delen op uw eigen televisie. De computer kijkt uw antwoord na.
Als het lout is corrigeert hij het. Basic Math. Spelenderwijs leren.
Spel I tot 4: het eerste getal kiest u zell.
De bewerking (optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen) eveneens.

De computer kiest het tweede getal.
Geel antwoord v60r.de liid om is!
Spel 5 tot 8: u kiest de bewerking - maar
de computer kiest de opgave. Dat wordt
aleen stuk moeilijker. E

Bast ,t.ttf



R/A, R/A, RA...
De compuler neeml een geherm getal rn gedachten U probeert 

.
hel te raden. De computer vertelt u, hoeveelcijlers luisl zijn, en ol
ze oD de goede plaats staan. Duizenden mogelijkheden . kom
daar maar eens achter.
Codebreaker: (spel 1 tot 12) u bent in
het voordeel als u ooit Mastermind
heetl gespeeld. Voor een ol twee
spelers, met een geheim getal
gekozen door een speler of door de
computer
Nim: (spel 13 tot 20) een uitdagende,
moderne versie van een stokoud
wiskundespelletie... een uitdaging
voor iedereen die logisch denktl Een
ol twee spelers.

il
Codobte.ker"T



ZIN IN EEN RIT?
U heeft een heel eind te gaan. Maar rij voonichlig! Het is donker
en v60r u het weet schaet u uit de gevaarlijke bocht. En wie weet
wat zich allemaal op de weg bevindt!

Concenlratie... hoe langer u op de weg blijft, hoe meer punten!



SPECIAAT
VOOR
SNETLE
JONGENS...
De laatste seconden worden
weggetikt Uw tegenstander heefl de
bal. En slaat twee punten v66r.

Dus u valt aan Hard, genadeloos. U

springt pakl de bal - schiet... het
winnende punl!

Twee moeilijkheidsgraden, voor
amaleurs en cracks. Pak 2e... voor ze
u pakken!
Basketball: (spel 1 en 2) spring,
dribbel, valaan en scoor- Versla uw
tegenslander of de computerl



WlE ZEI DAT
COMPUTERS
ONGEZETLIG
WAREN?
Probeer het zell maar eens uat! Speel tegen de compuler, en
oefen uw geheugen en gehoor. Let op de tekeningen, tonen,
crjfers. Herhaal ze rn de juisle volgorde.

De tijd dringl. Geluid leidt u af Maar u houdt vol!
Touch me: (spel 1{). Onihoud de 32 tonen. En speel ze na.
Alleen, samen of tegen elkaar.
Count me: in spel 5 tol 8 wordt uw geheugen voor cijters op de
proet gesteld.
Picture me: ln spel I en 10 vindt u een rijafbeeldingen. Aan u de
taak om ze op volgorde te zetten. N.4aar de tijd dringt!
Find me: ln spel 11 tot 14 kriigl u vier liguren op hel scherm. Maar
er zit een vreemde eend in de bijt. Welke?
Add me: hoe goed bent u in hoofdrekenen? ln spel 15 tot '18

kunt u nog eens oelenen.
Play me: in spel 19 wordt uw spelcomputer een muziek
instrumentl Na alle problemen kunt u heerlijk .ntspannen achter
uw toetsenbord.

-a,\ touch Me-,81:



I98O IS HET JAAR
VAN DE
OTYMPISCHE SPETEN

Een soelcasselte met 50 spelen en vanalies -
een achtdelge Olympiquel Tegen de computer
ol uw qevaarlilkste tegenstanders.

Fr kan mel maximaal 4 sDelers worden
oesoeeld, wanneer u een exka sel
6onimandoposten traalt b'j uw ATARI-dealer
Pong: Pong en Superpong slaan op deze
cassette {spel 1 tot 12).
Soccer: spel 13 tol18 is dolle Pret -
talelvoetbal oP uw TV!
Foozpong: sPel 19 tot 22, da's Pong met
3 rackets Per speler!
Hockey: spel23lot 32... de puck schiet over
het iis... kaalst terug... u slaal. . GOALI
Ouadraoonq: rn spel 33 en 34 wordl hel
moeiliik . twee Pong-velden haaks op elkaar.
Schiei niet in eigen doell
Handbal: bii spel 35 tot 38 gooil u de bal
tegen de muur - maar laat hem niet tegen u
aan kaatsen!
Vollevbal: een echt volleybalnet lussen u en
uw teqenstander vindl u 

'n 
spel 39 tot 42

Basketball: bii spel 43 lot 50 hebben u en uw
leqenslander elk een basket. Wie haall de

Etr
meeste PUnten? ,-,-1



WAAR IS DE
I GESTOLEN

BEKER?
Een boze tovenaar heeft een kostbare bokaal geslolen. Ergens in
het koninkrajk is hij verborgen.

U zoekt hem... maar dat is niet zo eenvoudig! Drie draken
loeren op u. Een zwarte vleermuis houdt u tegen. Maar u heeft uw
toverzwaard om u te beschermen. Ga over de brug en pak de
tovermagneet, die de beker aantrekt.

Aiii! Daar heett een draak u te pakken. Geen nood. Zelts van de
dood kunt u genezen..- door opnieuw te spelen!



IN DE VAL!
Vang uw lell€rnstandor vOor hlj u v:rnqll
B i Suriound lrekt u rlncn om elkaar
hecn U d\dingl uw leqcnstander ccrr
beoaa (i{r koers te vo qen en hll u W c

z( het corste kiem? Snolh{rid sllmhord
en technrck ziln ononll)eerliik.
Surround: (spel 1 1ol 12). U trekt hol
' poor . r. hl.r u VoPI \n. h' d o1, Lt w-'q
schurn sprLnq ovpr hIl \Lherm of v.rl'
comp etc ljnen uit!
Video Graffiti: (spel I3 en 14). U bcnt
een adiest en de TV uw cloek. Teken,
schilder, schriif mel Lrw stuurknuppcl!



Hier is uw lans!Word
artilleriecommandant,
duikbootkapitein, bommen-
werper! Druk op de
vuurknop en schiet uw weg
door 27 spannende spelen

I en variaties. Jagers, schepen en andere
doelen verschiinen op het scherm - schret ze
neer! Geleide poectielen, torpedo's en
luchtdoelgeschut... het staat u allemaalter
beschikking!
Anti-Aircrafl: in spel 1 tot 6 schiet u
vijandelijke eskaders uit de lucht.
Torpedo: in spel 7 tot 12 probeert u de
vijandelijke schepen tot zinken te brengen.
Schiettent in spel13 tot 15 schiet u op het
bewegende doel... hazen, eenden, clowns.
Polaris: vanal uw schip schiet u de
vijandelijke vliegtuigen neer (spel 16lot 18).
Bomber: richl uw bommen - vuur - raakl
Breng de schepen tot zinken (spel 19-21).
Polaris iegen bomber: in spel 22 tot 27 is het luchtmacht iegen
madne. Wees sneller dan uw legenstander ... voor dat hij
u neer haalt!

I



SCHRIJF UW EIGEN
PROGRAMMA
Oacht r, dat computers de machl overnamen? Leer dan nu hoe u
de baas moet blijven. ln de computertaal BASIC zegt u het ding
precies wat hij moet doen. Berichlen afbeelden! Spelletjes
spelen. Tot aan muziek maken loel
Leer Basic... en u hoeft nooit meer banq le ziln voorcomputers.

-l 6t(h ,,'Vf
.,. v

-\lr- ,F.v

BASIC Ptoorcmminq



MIKKEN... R/fuAK!
Dacht u dat het zo lang duurde voorje
golt kunt spelen? Dan had u het mis.
Want bij ATARI kan iedereen het...
beginner ol ervaren speler.

Een golfbaan mel negen holes.
Twee spannende spelen, met
bewegende hindernissen, blokkades
en nog veel meer.

Uw punten
worden vol-
automatisch
bijgehouden door
de compuler.

U kunt zich
volkomen
concentreren op de
slag. Wordt u de
nieuwe kampioen?
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EEN
VOOR NEN
Duizelingwekkende snelheden-.. dodelijke
bazooka's... een onontwarbaar doolhof ...

De ingredi6nten van een keihard spel
- een meedogenloze achtervolging
door de stad. U schiel bazooka s vanal uw
motorkap.

Als u uw tegenstander 25 keer
opblaast bent u winnaar.

Voor echte vechtersbazen is hier hei spannendste spel sinds
de politie bankrovers achtervolgt.
Slot Racers: (spel 1 tot 16) vier verschillende snelheden, vier
verschillende steden. . uw raketten gaan nog harder dan uzelfl
Slot Racers: (spel '17 tot 28), speciaal voor waaghalzen! Op
topsnelheid door de binnenstad - op jacht naar de viiand.
Slol Racers: extra moeiliik wordt het in spel 29 tot 36: uw
bazooka gaat niet langer automatisch de hoek om!



RIEN NE VA PLUS...
Heeft u dit spel eenmaal gespeeld, dan vergeet u ieder ander
snel Mouwen oo. das los. tel uw chios... en deel de kaarlen.spel. Mouwen op, das los, tel uw chips... en deel de kaarten.
Black Jackr sDel 1 en 2 kan worden gespeeld door 4 personBlack Jackr spel 1 en 2 kan worden gespeeld door 4 personen.
Haal 21 en laat de bank sorinqen! Pas. naam ol verdubbel uwbank springen! Pas, naam ol verdubbel uw

dat u niet dood raakt!inzet... maar zorg dat u
Siud Poker: spel 3 voo
Gcefl Vrouwe Fortuna t
Stud Poker: spei 3 voor een verslaafde gokker.. zenuwslopend!
Geeft Vrouwe u een gunstige hand? Of blult u zich er
twee tweeen?
Poker Solitaire: tot 12 handen gespeeld
ZO leert u pokerl Straks legt iedereen het

alleen door u in spel4.
af tegen ul

m
B1.cl Ject



DE
KRACI
ztJ
MET U oaa
Neem het stuur van uw ruimtejacht. Vlieg lichtjaren ver door een
sluut met uw stuurknuppel. Dring door in verre melkwegstelsels.
Word onzichtbaar in hypenuimte. 17 spelen en variaties...

!!!i"""'"n."ond**t*"nt,""'lj 

!F
Space Combal: spel 1 tot 5, een kosn
duel tussen u en een buitenwerelder
Brandstof en raketten kunnen opraker
u slaat zich er wel doorheen...
Starbase: brandstof kunt u aanvullen i

6 en 7, evenals raketten. Wees uw
legenstander le slim af - en wees de er
Space Shuttle: rn spel 8 tot 17 heelt u

i,'i[itl,#,"ffi#,,i*fl,*,-: 

t
sPacs sn'll'6



MET WDEI
VINGER,
AAN DE
TREKKER
U trekt, richl,
schiet..
Haalde
trekker over

sneller dan
uw schaduw!

Muren, cactussen en lijkkoetsen schiel u gewoon weg. Als uw
tegenstander wegduikt pakt u 'm met een ncochetschol. En weer
een kerf in de koli 16 spelen en varialies lang!
Gunslinger: het grolc vuurgevecht van spcl I tot 12 Wees
snellcr dan de vijand . maar zorg voor voldoende kogelsr En
wees biiiijds weg Want een van u moet l afleggen
Scherpschutter: in spel 13 tol 16 speell u legen de tijd. Pomp
het beweqende doel vol lood .. ondanks de hindernissen!

:, { 'rr'r



Het spel is in de 22e zet. Uw koning staat veilig. Met uw dame
pakt u de toren vaLl de computer - zijn enige verdediging.
Schaakmat!

Scherp uw zintuigen en wordt een
grootmeester met Video Chess.
U tegen de computer, in een van de
modernste versies van een van de
oudste spelen ler wereld.

SCHAAKMAT!



Uw valscherm is klaar. Het vliegtuig
boven het doel. Het luik gaat open, het
licht wordt sroen... SPRINGI

Ondanks de stratfe wind komt u exact
op de landingsplek.

Hoe later uw valscherm zich ontvouwl,
hoe meer punten. Speciaalvoor
koelbloedige waaghalzen!



WAT IS UW
HANDICAP?
Of had u nog nooit gegolld? Geen nood... binnen de kortste
keren bent u kamPioen!

Houd atstand van meren, bomen en driilzand. Een toute
beslissing kost u een extra
swing. En de computer
houdt de stand bij.



BOMMEN tOS!
Druk op de rode knop... megatonnen
vallen naar beneden. Wees voorzichtig!
Een jeukende vinger kan een ramp
veroorz akenl
Canyon Bomber: in spel 1 tot 6 speelt u
legen de computer of een vriend. Blaas
de rotsen op met uw (bljsommige spelen
onbeperkte) bommenvoorraad.
Sea Bomber: ln spel 7 en 8 vernietigt u
bulkschepen, tankers en vrachtschepen.
Wie haall het eerst 1000 punten?



SPECIAAT VOOR
STUNTMANNEN
Was u nog geen stuntman? Nu kunt u het
leren. U... de menselijke kanonskogel.
Eereken de schootshoek. De snelheid (in
mijl per uur). En vertrouw op uw assistent.

Een spel speciaal voor waaghalzen...
een misrekening en u bent er geweest! E

Human Cannonball



WEES DE SNETSTE OP
HET CIRCUIT!
14 een- en tweemansspelen op de
racebaan. Stuur uw wagen over de baan,
door scherpe bochten... neem een
haarspeld met alle vakmanschap die u
heettl Uw stuurwiel wordt bij de cassette
meegeleverd.
Race Cars: (Spel 1 tot 4). Kies de baan, en
scheur door het station! Maar houd uw
positie,06k in de bochten!
Crash -'n Score: (Spel 5 tot 8). U rijdt in
op het bewegende doel - en scoortl

Wees eerder bij het doel dan uw
tegenslander Trek weg ..
plankgas!
Tagr spel I en 10 zijn voor de
waarachtige coureurs ... tikkertie per
racewagen. Wie het langst vrij blijtt heefl
gewonnen.
lce Race: spel 11 tot 14, speciaal voor
waaghalzen. De banden gieren over het
ijs... u glijdt weg in de bochten... maaru
houdt'm in het spoor!

W



LEG AAN>.
VUUR!
Wees bedachl op de vUand Mc1 !w cigen
tanks, jagcrs cn twocdckkcrs Woes do
vrjand een tankslag voor Zware artil efle
gnlpide I,ro,p, 1,. pn rn ir,,rl p,I . h' l ,5

er allcmaa Maar pas op uw
togenslanders zrln ncl zo goed
bewapencl

Ivaar onze Jannen slaan hun
man netj(j.. .

Slandaard mccgeloverd bijde ATARI
SpcLcomputer

ffi
Jct.Fiqhtat'

)^ -4.



H.\NGM'N
(ALLEEN IN HET ENGELS BESCHIKBAAR)

L, moet noq maar e6n letter. Maar u mag nog maar edn fout
maken. Go-k goed en win... maar bii een tout antwoord hangt u!

Negen vaiiaties. Een grote oefening voor kleine mensen, een
klein genoegen voor groie.
Hang-man: ii spel 1 tot 8 kiest de computer een woord. Speel
alleei of met z'n tweeen. Niveau's voor zesde klas, derde klas'
middelbare school en universiteit.
Loxicontestl ln spel negeh kiest u een woord' dat de ander moet
raden. Maar dat is niet altiid even simpel!

Probeer deze eens: Zephyr



HOOGGETEERD
PUBTIEK!
Hoe goed zijn uw rellexen? Test ze.
Prik de ballonnen door tijdens uw
sprong oP de wip.

Rode, witte en blauwe ballonnen
elk met hun eigen puntenwaarde.
Hooggeleerd publiek,
uw aandacht
voor u!



EN ATARI BTIJFT
BEZIG...
Het eerste ATARI-spel was een muntenautomaat, PONG.
Wildenthousiast was iedereen. Dus ATARI gang d66r. Nieuwe
spelen... Breakout, lndy 800. En toen kwamen de spelen voor de
mensen thuis.

En als klap op de vuurpijl: de ATARI Spelcomputer. De grootste
stap in plezier in de laatste vilftig jaar. Uitdagend, spannend - de
meesl veelzijdige serie ooil gemaakt.

En straks? ATARI gaal nog altijd d0dr. Zonder twijfel komen er
nog veel meer geweldige spelcassettes. We hebben zelfs een
laboratorium in de Sierra Nevada Mountains. Een ideaal
speelterrein.

Steeds weer verschijnen nieuwe spelcassettes- Vraag uw
ATARI-leverancier... en haalze in huis!

Let op: van tijd tot tijd wordt een bestaand spel gewiizigd. Voor
n6g meer plezier bij u thuis.

dI



SPETCASSETTES,/ COMMANDOPOSTEN
*4"->35,., d) o € ,€

Adventure
cx 2613 x
Air Sea Battle
cx 2602 x
Backgammon
cx 2617 X

Basic Math
cx 2661 x
Basic Programming
cx 2620 X

Basketball
cx 2624 X

Black Jack
cx 2651 x
Bowling
cx 2624 x
Brain Games
cx 2664 X

Breakout
cx 2622 X

Canyon Bomber
cx 2607 x
Casino
cx 2652 X

Circus Atari
cx 2630 X

Code Breaker
cx 2643 X

Combat
cx 2601 X

Golf
cx 2634 X

Hangman
cx 2662 X



,*.o.* \gto,., *) e q ,6

Human Canonball
cx 2627 X

Hunt & Score
cx 2642 X

lndy 500
cx 261 1

x
Miniature Goll
cx 2626 X

Night Driver
cx 2633 X

Outlaw
cx 260s x
Sky Diver
cx 2629 x
Slot Racers
cx 2606 x
Space lnvaders
cx 2632 X

Space War
cx 2604 x
Street Racer
cx2612 X

Superman
cx 2631 X

Surrcund
cx 2641 X

3-D TIC-TAC-TOE
cx 2618 x
Video Chess
cx 2645 X

Video Olvmpics
cx 2621 X




