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Nyhedsstrømmen
Internettet er i dag en del af langt de
flestes liv. Vi betaler over nettet, vi
handler, vi dater, vi spiller, hører
musik, ser film, læser nyheder og
ufattelig meget andet. Måden vi lever
på har ændret sig. Aviserne læses i
dag ligeså ofte på nettet, som i de
trykte udgaver. Avisernes oplag er
styrtdykket og hvis tendensen fortsætter så er der næppe mere end en
håndfuld aviser (på papir at forstå)
tilbage, når vi skriver 2020. Aviserne
er også presset af nyhedskanalerne (fx
DR Update) og de største kanaler har
vel 10-15 udsendelser på en almindelig dag. Da jeg var barn i firserne havde vi én, og avisen kom med avisbud
og det var sådan set den information,
der var indtil næste dag. Avisen blev
læst forfra, bagfra og så lige læst en
gang mere.
Bertels balle
Bertel Haarder gav en journalist en
skideballe for åben kamera for et par
dage siden i skrivende stund (22/1210). Journalisten forsøgte at forklare
ministeren, at han skam ikke ønsker
at genere ham, og at hvis han er træt
og stresset, så kan de bare tage det en
anden gang. Journalisten kvittere derefter ved at sende deres 15 minutters
skænderi. DR undskyldte sig med
”sandhedsværdi”, hvori den så end
bestod. Og da man efterfølgende lavede en ringetone bygget på skænderiet, så passerede vi vist nok public
service forpligtigelsen.

I de kommende timer ændrede historien markant karakter, da sladderpressen kom til. Den første overskrift hed
”Bertel skælder journalist ud”, derefter ”Bertel går amok”, ”Bertel gik
bersærk” og naturligvis hentes der
eksperter ind der analysere Bertels
opførsel. Der startes debatter omkring det, og da Bertel efterfølgende
sender en undskyldning og forklarer
at han var stresset, ja så hentes psykiatere ind for at forklare om stress. Ja,
vi nåede endda frem til, at Bertel ligefrem havde løjet, fordi han tidligere
havde sagt, at hans livret var suppe.
Den konstante jagt på sensationer
I dag bliver netaviser opdateret hver
5-10. minut og der sendes dagligt 2030 ”tv-aviser”. Det handler ret beset
om reklame kroner. Helt banale sager
bliver til gigantiske sager. I Bertel
sagen endte det med at der på BT og
EB lå mere end 15 artikler, og hvert
klik er reklamekroner.
For 15 år siden havde man nok ikke
bragt klippet i fjernsynet, selv hvis
man havde, så ville det være blevet til
én artikel i hver avis og det var så det.
I dag er det som om at man nærmest
laver researche live og konstant opdaterende. Det samlede billede er svær
at få øje på.
Det som Bertel Haarder blev sur over
var, at journalisten gentagende gange
spurgte om, hvorfor man traf en be-
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slutning om fedmeoperationer inden
et udvalg var færdig med deres arbejde. Ministeren anede åbenbart intet
om et sådan udvalg. Dén pointe må
vel siges at være langt vigtigere end at
en minister hidser sig op, men det er
selvfølgelig ikke særlig godt tv.
Det lykkes jo faktisk for DR at få
fjernet fokus fra hele den politiske
pointe. Det er svært at se grunden til
at bringe klippet, udover det er komisk. Det giver seere og det har sikkert også skæppet godt i kassen at de
fleste større aviser efterfølgende har
købt klippet for at bringe det på deres
hjemmeside.
Overblikket
Jeg tror, at rigtig mange simpelthen
mister overblikket undervejs i dagens
konstante nyhedsstrøm på nettet.
Selv avisredaktionerne synes ikke at
have et større billede. Det handler om
at få nok hits på den næste artikel. I
”gamle” dage handlede det også om
reklamekroner og oplag (det gør det
fortsat), men det handlede tidligere
om at finde én kioskbasker, i dag
handler det om at finde 10-12 stykker, ja faktisk så mange som overhoved mulig. Derfor udvikler en Bertel
sag sig så komplet grotesk som den
gjorde, hvor manden ender med at
blive anklaget for at lyve - om sin
risengrød!
Er det på en eller anden måde ikke
komisk, at de største nyheder i december har været Bertels raseri og
sneen, alt imens har der været kamp-

handlinger mellem Nordkorea og
Sydkorea og klimatopmøde i Mexico.
Din Computer, magasiner og aviser
på tryk kan noget, som nettet ikke
kan. Vi kan give et overblik, et øjebliksbillede. Du slipper for at klikke
dig bevidstløs rundt og bruge meget
tid på ingenting. For det er vel i virkelighed fordelen og ulempen ved den
konstante informationsstrøm. Nemlig
at sortere i de mange informationer.
Alt for mange gange opdager man, at
man har brugt alt for lang tid på ingenting.
Og hvis du vil være sikker på ikke at
spilde tiden på at tjekke om der er
kommet et nyt nummer, så tilmeld
dig som abonnent på hjemmesiden,
det er gratis.
God jul og godt nytår
Kim Ursin

Din Computer
udgives af DaMat, Bonderup Østergade
15, 9690 Fjerritslev. Tlf.: 24 27 02 96
eller 86 82 03 96 mellem 16-21, også i
weekender. E-mail: salg@damat.dk
Hjemmeside: www.damat.dk
Ansvarshavende redaktør: Kim Ursin
Indsendt materiale returneres kun, hvis
der er vedlagt frankeret svarkuvert.
© DaMat 2010, 1. udgave
Bladet må frit distribueres i nonkommerciel øjemed.
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Det kan koste jobbet
Hvis man sviner sin chef til eller
optræder illoyalt overfor sin arbejdsplads på Facebook, så kan man
miste jobbet. Landsretten har netop stadfæstet byrettens dom
mod en kvinde, der var blevet bortvist for at have givet chefen en
sviner på sin profil. Landsretten mente dog ikke, at det var slemt
nok til at blive bortvist, men slemt nok til at blive fyret. Kvinden
skal derfor have løn i opsigelsesperioden udbetalt.
Duke Nuke´m Forever
Til stor overraskelse for de fleste, kommer der et spil.
Sidste år blev der
afsløret, at det
firma, der skulle
udvikle spillet
ikke havde udviklet andet end nogle billeder og lidt grafik på små 6 år og mere end 60 millioner. Nu er Gearbox startet forfra og på
en lukket messe i Sidney Australien
kunne de fremvise den første bane og
fortælle at man satser på omkring 17
timers gameplay.

Windows 7
240 millioner eksemplarer er blevet solgt af
Windows 7 siden lanceringen. Også i Danmark
går salget som varmt
brød i modsætningen til
Vista som brugerne
boykottede.

Download bare vores film
Sådan siger Frank Hvam og Casper Christensen
om Klovn The Movie
”I skal sgu ikke være bange for at piratkopiere filmen. Download den - fyr den af - og
lav en masse kopier. Casper og jeg har det sådan - og det er med hånden på hjertet - at
når vi tæller sammen hvad vi er blevet snydt for af penge, så er det ikke piraterne der
har snydt os. Det er distributørerne og producenterne der har snydt os, det er ikke jer
søde piratgruppe” udtaler Frank Hvam. Det er nok ikke helt løgn.
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Helt eller terrorist?
Af Dan Agersen
WikiLeaks er en hjemmeside, der udgiver hemmeligholdte dokumenter fra
statsmagter og andre organisationer,
samtidig med de holder sig anonyme.
Siden har en bestyrelse. Den australske journalist Julian Assange er dog
den eneste offentligt kendte person.
De lever af anonyme donorers penge.
Siden starten i 2006 har de flere gange
lækket hemmelige papir. Det højreorienterede engelske parti British National Partys medlemsliste blev
lækket på Wikileaks i 2008,
denne liste indeholdt navne,
adresser, alder og andre oplysninger på omkring 13.500
medlemmer af partiet. Disse
folks ”forbrydelse” er, at de
tillader sig at stemme på et
parti, som Julian ikke bryder
sig om.
I oktober 2010 opnåede Julian så det
han altid havde tørstet efter, nemlig
medieomtale, han lækkede 400.000
militære rapporter fra Irakkrigen fra
perioden 1/1 2004 - 31/12 2009. At
flere tusinde tolke så måtte lade livet
for at have været tolke for amerikanerne udtrykte han sådan: ”Det vigtigste
er at verden kender sandheden”, hvilket dog ikke gælder hans eget liv. Han
er anklaget for voldtægt af nogle yngre
piger i Sverige, det er han dog helt
tavs om.

Siden anklagen
har han slået til
mod USA, som
han mener er
skyld i voldtægtsanklagen, ved at offentliggøre
251.287 dokumenter udarbejdet af
amerikanske ambassader. Dog har han
nu lært at hvis det hele offentliggøres
på én gang, så forsvinder hans navn
hurtigt fra medierne, derfor kommer
dokumenterne nu i etaper, således kan
han fastholde interessen omkring sin
person i lang tid. Specielt formiddagspressen har kastet sig over de
mange dokumenter der slagter
Fogh, Bush, Blair og alle mulige
andre der støtter USA, for Julians lækkede dokumenter handler udelukkende om USA og
dets allierede - og ligeså konsekvent er det negativt hele vejen
igennem.
De helt afgørende spørgsmål
stiller pressen ikke, måske fordi man
er bange for svaret:
Hvad er Julians motiver?
Hvilke dokumenter offentliggøres
IKKE.
Og hvorfor ikke?
Ytringer i denne klumme er skribenten og
ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens
holdninger.
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I sidste nummer kunne vi
stærkt forsinket anmelde
Football Manager 2010, så
allerede nu kan vi præsentere FM2011. Jeg plejer ikke
at købe en ny version hvert
år, men da denne her version skulle rumme en masse
nyheder, valgte jeg den til.
Et nyt mailsystem, spilleragenter, private samtaler og nye måder at træne på er de største nye
tiltag.
Mailsystemet
I FM serien bombarderes man
konstant med masser af information, ja så meget at selvom
man har sorteret godt og grundigt i de nyhederne man ønsker
at høre om, så vælter det fortsat
ind i ens mailboks. Heldigvis er
systemet nu
blevet mere
overskueligt,
og spillet kan
hjælpe dig med
at til og fravælge de rette nyhedstjenester.
Generelt er
brugerfladen

blevet nemmere og mere overskueligt, man bliver dog nødt til
at erkende, at helt nye brugere i
serien fortsat vil være ret meget
lost de første 3-4 timer.
Agenter
Den helt nye ting er at der er
kommet spilleragenter, hvilket
har betydet at transferdelen har
ændret karakter. Nu debatteres
der direkte med agenten eller
med spilleren, tidligere blev der
sendt en mail frem og tilbage
indtil man enten var enig eller
forhandlingerne blev afbrudt.
Nu kommer spilleren (som regel) med et lønudspil, der som
regel er væsentlig over det, han
egentlig vil acceptere. Man kan
også her med fordel have sit
eget ry i tankerne, klubbens ry,
spillerens ry og ligeså vigtigt om
spilleren er interesseret i at kom-
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me til klubben eller ej. Nogle
gange gider spillerne end ikke
forhandle og det er vel fair nok,
sådan er det også i virkeligheden.
Forhandlingerne kan variere i
forhold til hvordan agenten opfører sig, nogle har god tålmodighed, mens andre afbryder
forhandlingerne med det samme.
Nogle gange skal også agenten
have lidt ved siden af før aftalen

falder på plads, og endelig er der
også agenter der konstant sparker døren ind og råber om deres
fantastiske spillere. Generelt er
agenterne, til trods for deres irriterende virkelighedstro væsen,
en klar forbedring af spillet.
Kampforberedelserne
I de senere spil er træningsdelen
blevet forbedret, denne gang er
der tilføjet en mulighed for at
træne forskellige formationer og
dermed forberede sine spillere
på nye formationer, inden de

Endnu flottere grafik, bedre motor, bedre lyd og flere forskellige
”moves” når man ser højdepunkterne.
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skal bruges i kamp.
I mit spil med Darlington
(5.bedste engelske række) spillede jeg i en 4-1-3-2 og 4-3-1-2
formation, ved at undgå vingerne, kunne jeg klare mig med lidt
færre spillere, dvs. en lille men
stærk trup, og kunne derfor tage
en dobbelt oprykning. Da jeg så
stod i Liga 1 ville jeg spille med
vinger, og det betød at vi kunne
træne denne formation, så den
sad lige i skabet - inden vi brugte den i den første kamp. Selvfølgelig låser spillet os dermed
lidt. Man kaster sig ikke over
meget skiftende taktikker, men
det øger realismen og indlevelsen i spillet.
Den del af spillet er endnu ikke
så dyb igen, så der er stor udviklingspotentiale i fremtiden.
Øverst: Darlington i kamp
Midt: Kampforberedelse
Nederst: Der er naturligvis masser af
data at tage stilling til i FM 2011.
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Fm 2011 - Arsenal Edition
Fans af både Arsenal og
FM serien kan denne
gang glæde sig over en
særlig edition. Vi har ingen ide om der er forskel
på spillets almindelige version, men det er da en sej pakke at
have på hylden.

Pressemøder
Mens det er blevet nemmere og
bedre at snakke direkte med ens
spillere, hvor man kan fortælle
dem, hvad man synes om deres
spil, man kan give begrundelser
til at droppe dem i en periode eller lignende, så er
pressemøderne fortsat ret
så dræbende. Spørgsmålene er godt nok varieret, men man lærer ligesom i virkelighedens
verden, at de bedste
svar er dem, der ikke
rigtig siger noget.
Her kan man passende bruge sin
assistent.
Det at tale privat
med sine spillere, er til gengæld en rigtig
god feature,

hvor man kan få sparket spillere ud eller måske få dem til
at gå ned i løn for at reducere lønomkostningerne. Ligeledes kan der føres en
dialog med bestyrelsen
omkring klubbens fremtid,
faciliteter og lignende.
Editor
Editoren er selvfølgelig fin nok,
man kan lave de fleste ting i den,
så man kan holde sit spil helt
frisk, men retter man med editoren skal man starte et nyt spil,
før man kan bruge disse data.
Grafik og lyd
Grafikken har fået sig en
solid gang opdateringer,
flere fejringer, flere animationer og flere vejreffekter.
Det hele ser derfor meget pænere ud, det er
ikke så væsentlig
for spillet som
sådan, men det er
da altid rart at
Sports Interactive
sørger for at vi har et
pænt spil at kigge på.
Det største minus på
den front er fortsat
tilskuerne, mens
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Brugerfladen er forbedret
gør det mere tilgængeligt for
nye spillere, der dog helt
sikkert får sit at se til i starten.
Football Manager 2011 er
et fremragende spil, som
du nemt kan ende med at
bruge både 4 og 500 timer
på.

spillerne løber i nydelige mønstre og man kan til en vis grad
analysere sit holds svagheder
Man kan købe FM11 over
og styrker alene ved at se kam- steam og det har den fordel at
pens højdepunkter, eller endda spillet opdateres automatisk
hele kampen, hvis man for me- samt at man ikke behøver have
get tid. Man kan dog altid væl- cden i drevet, som os der har
ge at springe en kamp over,
købt det i en butik er nødt til.
enten ved at lave assistenten
styre den, eller ved at udelukkende se kommentarerne i
Football Manager 2011
bunden af skærmen, så taFremragende (som sædvanligt), denne
ger en kamp måske 2 migang er det rimelig fejlfrit og endnu
nutter i stedet for ti.
vigtigere så er patches kompetible med
Også lyden er blevet bedre,
masser af jubel, gode sparke
lyde, alt er helt i orden.
Konklusionen
Football Manager 2011 tager mange nye skridt og der
er ingen deciderede minusser i forhold til tidligere versioner.

ens gemte spil. Mange gode nye tiltag,
mange forbedringer og suverænt
gameplay.

Systemkrav
Anbefalet system
XP/Vista/W7
4 GB ram jo
1 GHz CPU, 1GB ram
mere jo bedre.
2GB harddisk
Systemkravene varierer lidt pr.
system. Virker også til Mac.

Oplevelse
Gameplay
Holdbarhed

KVALITET

83 %
95 %
97 %

96

%
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Så kom det:

Manhunt 2

I Danmark eksisterer der ikke
censur, derfor var der som sådan aldrig den store tvivl om
at Manhunt 2 nok skulle udkomme her i landet, det var
bare et spørgsmål om tid.
Men markedet i Danmark er
uendelig lille, så derfor var det
vigtigt for Rockstar at få udgivet
spillet i specielt England, USA
og Australien. BBFC i England

klassificere alle spil/film og
USA/Australien og en række
andre lande accepter denne klassificering, så da BBFC ikke ville
give Manhunt 2 et mærke, så
havde man et problem. Uden
mærket må spillet nemlig ikke
sælges i England - og de resterende lande ville formentlig derfor heller ikke sælge det.
”The Video Appeals Committee” afsagde dom i sagen i slutningen af 2007 og de mener at
Manhunt 2 ligger inde for de
gængse regler og derfor sagtens
kan gives et 18+ mærke. Det fik
de øvrige lande til at give det en
rating, men BBFC skulle faktisk
igennem en retssag anlagt af
Rockstar, før de bøjede sig.
Spillet udkom derfor først i
2009 og langt om længe er det så
kommet til Danmark. Ifølge vores forhandler i Fona handlede
den sene lancering af PC udgaven slet ikke om spillets voldsomhed, men derimod om at
spillet har fået dårlige anmeldelser og derfor først er taget hjem
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kelighed. Langsomt bliver ens
huller dog fyldt
med brudstykker
fra flashbacks.
Da Danny begynder at huske mere
og mere finder
han ud af, at han
befandt sig i et
medicinsk forsøg
kaldet "The Project" og opgaven
består i at overleve og som spillets
Skal man le eller græde over sådan en protest?
titel lægger op til,
som budgetspil, fordi man først så bliver det en menneskejagt.
nu mener man kan sælge det.
Spillet er faktisk ikke blevet for- Egentlig er der derfor lagt op til
budt i nogle lande, selvom flere
et forrygende spil, for der er våforfærdede velmenende folk har ben overalt, men desværre. Det
arbejdet på det.
meste handler om at snige sig
ind på en modstander, derefter
Plottet
skal man trykke på en tast på det
Du spiller Dr. Danny Lamb, en
præcis rigtige øjeblik, hvorefter
beboer på Dixmor Asylum, der
der kommer en mere eller miner et hospital for sindssyge fordre automatiserede sekvens,
brydere. Der opstår en fejl i det
hvor manden bliver dræbt på en
elektroniske system og han foreller anden slem måde, det enemår at undslippe hospitalet.
ste der er ret sikkert, er at det
involverer masser af blod. På
Han husker ikke meget af sin
Wii´en skulle man dog selv styre
fortid, og er ikke i stand til at
kniven, øksen eller noget helt
skelne mellem drømme og virandet, det skal man ikke på PC
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Grafikken var nogenlunde i 2007, men retssagen forhindrede det i at
udkomme før nu, og nu er grafikken faktisk ikke imponerende.

versionen. Hvis fjenden derimod ser dig bliver det til en almindelige kamp, og så er det
altså noget tamt kun at have 3-4
slag at veksle imellem.
Computerens AI er heller ikke
alt for god, stikker du af og mister han synet af dig, så går han
straks tilbage på sin post og bliver reset.

man har sammensat spillet efter
at det skulle være provokerende,
blodigt og ekstremt voldeligt.
Det er bare ikke nok. Fair nok at
det er blodigt, men blodigt for at
være blodigt, det virker faktisk
lidt som noget pjat.

Manhunt 2

Vold for voldens skyld pakket ind i et ret
Konklusionen
kedeligt gameplay.
Mere er der sådan set ikke i
Det er ikke rigtig værd at bruge tid på.
Manhunt 2. Jeg synes ikke selv
Systemkrav
Anbefalet system
jeg er sippet, fx faldt jeg plaXP/Vista/W7
256 Mb grafikkort
1.2 GHz CPU, 512 MB ram
dask for de første Saw film,
128 Mb grafikkort
ikke fordi de var blodige, men 2GB harddisk
74 %
fordi der var en grund til de
Oplevelse
57 %
Gameplay
var blodige. Historien i Man49 %
Holdbarhed
hunt er bare ikke synderlig
%
god, mest af alt virker det til
KVALITET

52
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Cataclysme betyder forandringer
eller ændringer og jeg skal da love
for at spillet i den grad er blevet
opdateret.
World Of Warcraft har rundet
seks år og for et computerspil er
det nærmest uendeligt, og det
har kunne mærkes i et godt stykke tid. Grafisk og lydmæssigt er
tingene blevet opdateret og tegenseriestilen har gjort - og gør at WOW ikke virker gammel.
Naturligvis er grafikmotoren
også denne gang forbedret, men
det er ikke, det vi skal bruge
energi på i denne anmeldelse.
Fra 1-60
Det eneste sted alderen virkelig
har kunne mærkes, er på at de
gamle kontinenter Kalimdor og
Eastern Kingdoms i Azoroth

indtil nu lignet sig selv. Hvis
man skulle have lyst til at starte
forfra med en ny figur, så mistede man hurtigt lysten, fordi man
kendte samtlige quests på forhånd. Man kan sige at selve
grundstamme i den grad savnede nyskabelser. Nogle områder
fik man gjort aldrig færdige og
nogle af de gamle quests var
hverken spændende eller bragte
historien videre. De var bare
trælse.
Den anden helt store ting, der er
sket er, at man nu kan flyve alle
steder, og der er kommet mange
flere flyveruter, sådan at man får
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virke større end de var
i virkeligheden. Nu
hvor man var i gang
har man så redesignet
alle banerne.
Level 1-60
Det gamle grundspil
er reelt helt væk. Der
var altså en god grund
til at spillet er blevet
udskudt i mere end 12
Møder du Deathwing så enten løber eller dør du.
måneder fra den oprindelige plan, man
meget mere lyst til at starte med har skulle gøre sig færdig.
en ny figur. Det har helt sikkert
været den helt store udfordring
Og det er nærmest også helt
for spildesignerne, for denne
utroligt, hvad der er sket. Samtliverden var jo ikke bygget op
ge quest fra level 1-60 er nye,
med flyvning i tankerne. Derfor plus naturligvis de nyeste levels
var der brugt forskellige illusiofra 80-85. Samtlige zoner er laner for at få søer og bjerge til at
vet om i samme omgang, nogle
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zoner er helt ændret, mens andre er justeret, derudover er de
før lukkede områder på de to
kontinenter blevet gjort færdige.
Derfor kan du faktisk nu bevæge dig nogenlunde 100% frit
overalt, om end det ikke er alle
steder, der er fornuftige at bevæ-

ge sig hen til, hvis man ikke er
stor nok.
Historien
Historien i Wow har altid været
noget mere eller mindre fjern
for mig, noget med at the horde
er onde, hvorfor, tjah bom bom,

Gilneas har indtil nu kun været et område/land vi har hørt om, men i Cateclysm er
det endelig kommet med i spillet. Gilneas´ er hjemstedet for the ny race Worgen, der
kæmper for alliancen.
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noget med en Lich King,
noget med en drage fra
toeren, har jeg fået fortalt
af en kollega, men særlig
tydelig synes jeg nu ikke
historien er.
De nye startområder har
sin egen overordnede
Der var lange køer ved midnatstid hvor spillet blev
historie, hvor det er klart frigivet i butikkerne, man havde dog kunne købe
det online de sidste 3 uger inden, så det var vist
hvem fjenden er, og
mest for hyggens skyld folk stillede op.
hvad der er på spil. Og
mens man så løber rundt
og laver quests, bygges
der op til en konfrontation med Quest
skurkene. Det er en helt anden
Questene er også blevet langt
hel oplevelse af spillet end tidlimere interessante, der er fortsat
gere.
masser af ”dræb x antal monstre”-quests, men der er også
mange andre, hvor man skal
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og man oplever pludselig at ens
handlinger betyder noget. Tidligere var det fx sådan at hvis
man slagtede 20 zombier og
borgmesteren jubler forklarede
at zombietruslen var klaret, så
løb der fortsat 200 rundt ude
omkring byen. Nu er det sådan
at zombierne rent faktisk er væk.

bruge maskiner, flyvere osv osv.
Endnu vigtigere er det, at designerne har fået mulighed for at
lave store ændringer i den enkelte zone for den enkelte spiller,

Der er ligeledes kommet bedre
sammenhæng end tidligere mellem de forskellige quests. Den
røde tråd er tydeligere end tidligere, i det nye område med den
ny figur Worgen er godt nok
særdeles meget styret og strømli-
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Endelig kan du opleve Stormwind oppefra.

net, og det er måske
lidt svært at acceptere det som udelukkende godt, hvis det
er sådan med alle
startområder. Fordelen er natur- ret end tidligere. Man er udmærligvis den at solospilleren kan
ket klar over, at langt de fleste
klare sig i startområderne og det spillere er erfarne spillere.
er måske slet ikke en dårlig tanke.
Talent
Endnu federe er det dog, at at
Naturligvis er der igen ændret
questene, i Goblins/Worgens
lidt på talentpointene og race,
områderne, er langt mere avance- professionerne er også ændret
lidt, fx kan trolde
nu være druide.
Der er også kommet arkæologi som
ny profission, jeg er
endnu ikke kommet
i gang med den del
af spillet endnu,
men har da købt
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fronter. Der er
kommet nye lande
til og de er meget
spændende områder.

Goblins er en ny horde race.

skovlen og så må jeg vel støde
på nogle steder, der kan udgraves hen af vejen.
Geografien
Der er som sagt sket store ændringer i zonerne, det betyder at
spillets verden nu er blevet opdateret med historien i Lich
King spillet. Lich King og hans
hær af udøde er slået tilbage.
Det må betyde at dem af os, der
ikke nåede, at kæmpe mod ham,
vi kommer ikke til det(?).
Store dele af de Plaguelands er
nu frie igen. Imens er Alliancen
og Horden i direkte krig og der
er kommet flere skarpt optrukne

Deathwing
Deathwing er
vendt tilbage, han
har ikke været
med siden Warcraft II, så for rigtig mange er han
et helt ukendt bekendtskab. Engang
var han vogter af
Azeroths, men han er blevet
sindssyg og vil nu udrydde alt
liv. Indtil videre har det betydet
bl.a. at Barrens er blevet splittet
i to og flere byer er sunket i havet, Stormwind er hærget og
Thousand Needles er oversvømmet. Og en lang række andre
katastrofale ting.
Deathwing kan vi ikke slå ihjel
endnu, det skulle efter sigende
blive muligt i løbet af næste år,
indtil da må du nøjes med at blive slået ihjel af ham, når han
dukker op forskellige vilkårlige
steder i spillet.
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Alt de nye
2 nye racer. Worgen er varulve
og der er lidt London 1890´erne
over den stil. Goblins er en anden ny race, der tidligere har været spredt ud over hele Azoroth,
men hvorfra kommer de? Det
virker lidt underligt at denne race kun kan virke som horde, da
der jo er mange venlige goblins
rundt omkring i verden.
Den ny flyvemount i den gamle
verden, jeg er ikke helt sikker,
men jeg mener det fra level 40
den mulighed kommer. Allerede
fra level 20 kan man bruge ridedyr, ligesom der er kommet
mange flere flyvestationer.

Man kan nu blive level 85.
Fem nye zoner
Den gamle verden er total renoveret.
I forhold til den tidligere udgivelse Wrath of the Lich King
kan man sikkert hurtigere ramme max level i Cataclysm, men i
betragtningen af, at den gamle
verden er helt ”ny” med nye
quests og ændringer i landskabet, så snyder man sig selv, hvis
man ikke tager en tørn mere
med en ny figur og så er der
pludselig ufattelig mange timers
underholdning.
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Da Deathwing vågner er det med så voldsom kraft at kontinenterne knækker over.

Fremragende
Som du selvfølgelig har gennemskuet så er jeg ovenud begejstret, alt er simpelthen blevet
markant bedre. Det eneste problem er at dem af os, der aldrig
fik slået The Lich King, ja,. vi
må leve med aldrig at have
gjort det.

World of Warcraft
Cataclysm

Hvis man var kørt træt i Wow Bedre baner, tydeligere historie, bedre
grafik, bedre lyd, alt er ganske enkelt
så er det tid til at tage en tur
mere og for os andre er det tid blevet bedre. Fremragende.
Systemkrav
Anbefalet system
til at spille videre.
World of Warcraft
Og undskyld, nu har jeg ikke
tid til at skrive mere, jeg skal
liiiiige have en level mere.

Burning Crusade
Lich King

Oplevelse
Gameplay
Holdbarhed

KVALITET

89 %
95 %
97 %

96

%
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Farvel til tierne
Hvad er de største ændringer der er sket i tierne?
Vi ser på sagen.
Internet
Den absolut største ændring overhovedet i Danmark, og resten af
verden i tierne, er Internettet.
I 1999 var nettet et tilvalg, i dag er
man lidt på den uden nettet. Banken klares fra nettet, nyhederne
findes via nettet, vi snakker med
folk via nettet, vi spiller over nettet, vi handler over nettet etc.
Uden nettet ville hele vores verdensbillede ændre sig drastisk.
Mobiltelefonen 3310 fra Nokia
har solgt 126 millioner og er om
nogen den telefon, der gjorde at vi
danskere droppede fastnet telefonen. I dag har næsten alle danskere
over 10 år en telefon. Det næste
store hit er touch telefonerne tør vi
godt spå. Telefonerne er nu så gode at de reelt presser kameraet der
ligeledes er blevet digital. Kameraet
med rullefilm er ganske enkelt forsvundet de sidste ti år.
Fladskærmen, vi danskere har i
den grad taget fladskærmen til os,
alene sidste år solgtes der 800.000
styks. De store skærme har også
betydet, at filmene skal ses i bedre

opløsning end tidligere, en vhs film
ser altså bare lidt ”tåget” ud i forhold til dvd. Blue-Ray er det næste,
og det kræver endnu bedre fjernsyn, så mon ikke vi danskere også i
de kommende år indkøber fladskærme i store mængder.
Ipod, den har ligefrem lagt navn til
mp3 afspillerne. Mp3 musik er i
dag vejen frem, langt det meste
musik hentes fra nettet og de fysiske medier er på vej ud. Det samme er pladeselskaberne i samme
ombæring.
Spil, på spilfronten kommer vi ikke udenom at konsollerne er gået
frem og i dag betragtes som det
mest almindelige sted at spille sine
spil. Der sælges dog fortsat for tocifrede milliardbeløb spil til pc. Det
største hit må være World Of Warcraft, der kom i 2004, her 6 år senere er der over 12 millioner spillere hver eneste måned. Ellers er det
vel Medal Of Honor og Football
Manager spillene. I Danmark er
specielt Pixiline spillene blevet en
sællert til børnenes computer. I
Danmark har de fleste hjem nemlig
mere end en computer i år 2010.
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Medion Akoya P6512

Indtil nu var jeg altid gået udenom Medions ellers udmærkede
Akoya serie, fordi jeg synes deres tastatur ikke var godt nok
efter min smag.
Medion har heldigvis opdaget, at
vi vil have tastaturer i samme
kvalitet som dem vi finder på
Sony, IBM og Apples maskiner,
samtidig er der blevet plads til
numerisk tastatur.
Designet
Akoya P6512 er helt sort, udstyret med en 15,6" skærm og er
generelt superflot. Den indbyggende touch pad er omgivet af
et blåt lys, når den der aktiv, og

når ens webcam er
tændt lyser det rødt,
men ellers er alt faktisk sort. Hvis man
ønsker det, kan man
sætte ens touchpad til
at slukke, hvis man
bruger mus eller bruger tasterne, det kan
være en fordel for
dem af os, der har en
tendens til at ramme
den med tommelfingrene.
Tastaturet er meget behageligt at
arbejde på og af lidt uvisse grunde har maskinen en knap over
det numeriske tastatur, der åbner dvd-drevet. Det er en meget fed detalje, men det er komplet overflødigt.
Kræfterne
P6512 er helt sikkert ikke lavet
til at spille på det kan man heller
ikke forlange til den pris, men vi
har alligevel kastet den ud i alle
de store tests alligevel. P6512 er
jo trods alt markedsført som en
multimedie maskine.
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Vi startede med at smide den
igennem 3D Mark, hvor den
scorede 3892 point, hvilket bestemt er flot, ja ligefrem uventet
flot. Du kommer ikke til at spille
de helt tunge grafiktunge spil,
men Football Manager, Civilization og andre mere almindelige
spil vil fint kunne køre.
I PCMarkVantage, der handler
om video og hukommelse, fik vi

kun 3280 point. Det var lidt lavere end forventet, men dog
fortsat i den gode ende. Du vil
fortsat kunne lave DTP, billedebehandling og se film uden problemer.
Når vi satte film på, lod den afspille musik og havde FM2010
kørende i baggrunden, så lykkes
det for os at slagte batteriet på
blot 1 time og 56 minutter.
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Specifikationer:
Skærm: 15,6" baggrundsbelyst HD-skærm
Processor: AMD Athlon X2 P320 2,10 GHz
Grafikkort: ATI Mobility Radeon HD5470
Hukommelse: 4GB ddr3 SDRAM
Harddisk: 500GB SATA
Netværk: Trådløst 802.11 b/g/n
Netværk: Gigabit adapter
OS: Windows 7 32bit, (64-version medfølger)
Batteri: 6 cellers Li-ion

Tilgengæld kunne vi med batteri
besparende funktioner og almindeligt brug nemt arbejde i
knap 5 timer uden at tage særlige hensyn. Vi både browsede,
skrev og hørte musik på samme
tid.
Det er drønsmart at computeren
selv skifter over til strømbesparende funktioner i det sekund
strømmen forsvinder, naturligvis
kan man ændre disse indstillinger.

Konklusionen
P6512 er en rigtig god allround
maskine, du får ikke en supermaskine, men du får en flot maskine, med et dejligt tastatur og
en god skærm.
Aldi startede med at kræve 4799
for den, her op til jul er den nede i 2999,-. Det er så billigt, at
man det er svært ikke at blive
fristet.
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MUSIK

# Dårli g
## Hu rtig glemt
### Middel

### # Fint
### ## Sup er
### ### Et mu st

Michael Jackson
Michael
10 numre, 42 min
Sony er nu gået i gang med at
udgive Michaels musik. Det
første album med ikke tidligere udgivne numre var af fans
ventet med en blanding af
frygt og forventningsglæde.
MJ var ekstrem perfektionistisk og fra starten var det
nok klart, at albummet ikke
kunne leve op til tidligere,
men mindre kan måske også gøre det.
Tracklisten:
Hold My Hand duet med
Akon: Fremragende.
Hollywood Tonight, god, men
ikke noget særligt.
Keep your head up, god, hvis
man kan lide Heal the world og
den slags.
The Way you love me, er en
kærlighedssang. God.
Monster featuring 50 Cent er
ærlig talt en gang beat, men efter
2-3 gange lyder den helt godt.
Best of Joy, en nydelig kærlighedssang i Bee Gees/Backstreet

Boys stil. Jaja, så er det også
prøvet og det lyder godt.
Breaking News, horribel tekst,
men glemmer man den er sangen fremragende.
Another Day feat. Lenny Kravitz, er et nummer, der er godt,
det er mere rockede end det MJ
har lavet de senere år og det er
dælme noget, der klæ’r ham.
Behind the mask, et godt
nummer, der sikkert kunne være
blevet rigtig godt med en bedre
producer.
Much too soon, er et rigtig fedt
nummer, dejligt afbalanceret og
hans stemme er jo pragtfuld. I
øvrigt et nummer han selv har
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Du får et fremragende album,
det er ikke på højde med hverken Thiller, Bad eller Dangerous, men det var der vel ingen
af os, der troede han kunne
overgå.
Jeg gav det oprindeligt 3 stjerner, men efter at have hørt det
fem gange er det altså sådan et
album, der bare bliver bedre og
bedre for hver gang.
produceret færdigt. Og det kan
mærkes.
Michael savnes
I producerrummet savner man
Michael, dels ville han have
smidt et par af sangene ud og de
andre ville være blevet strammet
op. Nogle af sangene blev indspillet for et par år siden og derefter droppet. Det er svært at
forstå, javel ja ingen af sangene
er deroppe, hvor vi har en ny
Billie Jean eller Thiller, men det
er komplet urimeligt at bedømme albummet alene på det. Hvis
vi sammenligner med årets andre udgivelser, så er vi helt klart
oppe, hvor vi taler om årets udgivelse.

### ##
DIIA
Ta mig væk
Single
Tilbage i DC43 anmeldte vi
Didde Juuls første musiknumre,
siden da har hun spillet et hav af
gigs og kalder sig nu DIIA.
Heldigvis er i dag blevet muligt
at udgive via downloads og få
betaling for sit arbejde. Mens de
største selskaber satser på Xfactor og mere eller mindre afdankede musikeres opsamlingscder, så kommer kreativiteten på
nettet. Hvis selskaberne ikke
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passer gevaldigt på, så er de helt
væk om fem år, overflødige har
de allerede vist sig.
DIIA´s nyeste single hedder Ta´
mig væk. Den har en dyster indledning og et godt omkvæd.
DIIAs tekster er gode, og man
kan allerede ved anden gennemlytning synge med, stor kunst er
det måske ikke ligefrem, men
det behøver det vel heller ikke
være - og dog: Ved 2:34-2:36
kommer der en ”pause-lyd” og
stopper musikken, inden vi kører videre. Modigt og forfriskende. At hun også synger på dansk
ser jeg som et stort plus.
DIIAs musik bør også denne
gang finde vej til din ipod, alt
andet vil være at snyde dig selv
og selvom du sikkert allerede nu
kan finde den som ”gratis”
download et sted, så minder jeg
om at en sang kun koster en flad
tier og at DIIA altså ikke er en
super-multimillionær.
Støt de nye kunstnere, ellers ender det hele med over-the-hill

Smokie, Rolling Stones, Sanne
Salomonsen, Lars Lillholt og
Kim Larsen som efterhånden
har kopieret sig selv i så lang tid,
at det er blevet trættende.
Ta mig væk er en god sang og
du kan selvfølgelig selv tjekke
efter ved at finde videoen på
Youtube.

### #

OG TILSLUT LIDT OM ALT ANDET...
Didde Juul - DIIAung popsanger, ringede og spurgte
MTV, hvorfor de
ikke spillede hendes
musikvideo. Svaret
kom prompte: ”vi
spiller kun numre der
er på hitlisten.”
MTVs indstilling er
altså åbenbart, at de
kun spiller de numre,
som seerne allerede
har købt?
Sidney Lee: My
Reality er en bog om
manden, der er kendt
for at være kendt.
Det er i sig selv rystende at være kendt
for dét. Men at man
kan finde på at lade
80 ud af 336 sider
være blanke er meget
sigende om hvad
Sidney egentlig har
på hjertet. Bogen er
udgivet gennem Underskoven.
World of Warcraft
er på sit sjette år, og
det anslås at
mindst 500.000
danskere har
mindst en figur på
en server. Hvor
mange der spiller
jævnligt kan jeg
ikke finde en opgørelse over, men det er
mange.
Klovn The Movie er
kommet. Traileren
ser god ud, men den

vil sikkert lide under
det sædvanlige: Er
det bare et forvokset
afsnit? Den har modtaget gode anmeldelser dog.
Spiderman er gået
ind. Dermed er der
ikke flere superhelte
blade på markedet.
Den iskolde start på
vinteren her i landet,
ændrer ikke på, at
2010 formentlig bliver det varmeste år
nogensinde.
22 sekunder efter den
første sne faldt,
stoppede DSB med
at køre toge til tiden.
Netto valgte at sælge
juleøl før J-dag, det
har fået Carlsberg til
at udelukke dem fra
næste års salg. Det
tror vi dog ikke på,
men de har det næppe før efter J-dag.

Prince gav koncert i
København, derefter
gik han ind i Amager
bio fortalte at han
lavede en koncert en
times tid senere. Så
gik rygtet ellers og

Amager bio har
næppe været
fyldt så hurtigt
tidligere. Tidligere har han også
mødt uopfordret
op i talkshows
og givet et nummer.
Man er vel superstjerne.
Michael Jacksons
hjemmeside:
Michaeljackson.com
byder på hele hans
nyeste album. Logikken må være,
at hvis de
selv steamer
det, så gider
ingen lægge
det ud som
piratkopi, og
folk nok skal købe
det alligevel.
Der er udkommet en
biografi af Prins
Henrik, hans kommentar til det: Det
var vel egentlig på
tide.
Openleaks er dannet
af folk fra Wikileaks,
der er utilfreds med
lederen Julianne Assange, som de mener
ikke har anden interesse i Wikileaks end
at blive kendt.
Mark Zuckerberg
blev velfortjent kåret
til årets mand i 2010
af Time Magazine.

Ikke kun har han
tjent 26 milliarder
dollars på Facebook,
men han har også
doneret enorme summer til velgørenhed.
FCK er noget overraskende fortsat med

i Championsliga i det
nye år. OB røg som
forventet ud i Euroligas gruppespil, mens
Brøndby skuffede
ved slet ikke at komme til gruppespillet,
da man præsenterede
at sætte en 0-3 føring
over styr på eget
græs.
Landets miljøminister Karen Ellemann er blevet taget
i at smide batterier og
glas ud med det almindelige affald.
Larry King stopper
som vært efter 26 år
og som 77-årige.

