


RAT RACE
Det vilde rotteræs

Klargøring
Studér spilleinstruktionen grundigt. Kontroller, at din 
VIC 20 er korrekt tilsluttet, og at programpakken med 
spillet er rigtigt monteret.
Når du har tilsluttet TV og din computer, kan det vise sig, at 
spillets billedflade er forskudt mod TV-skærmens venstre 
overkant. For at få spillefladen ind på midten af TV-skær-
men, skal du trykke på de to ^ 3  -taster. Hold knapperne 

nedtrykket en ad gangen, til du er tilfreds med spillefladens 
placering på TV-skærmen.

Formål
Du er en uheldig lille mus, der er fanget i en labyrint. 10 
oste er spredt på forskellige steder, og det er din opgave at 
spise dem, før de jagende rotter fanger dig eller den 
afmålte tid løber ud.
Du har ialt tre »liv«.

Sådan starter du spillet
Skru først en smule op for lydstyrken på dit TV-apparat.

Spillet starter, når du trykker på funktionstasten I 
Tasten er anbragt yderst til højre på computerens tastatur.

Hvordan kommer du rundt i labyrinten
For at komme rundt til de 10 oste og undgå de forfølgende 
rotter skal du ganske enkelt bruge disse fire taster:

OPAD

VENSTRE HØJRE

NEDAD



Hvis du har en Commodore »joystick«, kan denne bruges 
til at spille »Det vilde rotteræs«.

Sådan narrer du de jagende rotter
Hver gang en rotte er lige i hælene på dig, kan du benytte

dig af tasten |__
Denne tast udløser en tåge af stoffer, som forstyrrer rotter
nes lugtesans og forvirrer dem. Det er dog ikke gratis at 
bruge denne udvej -  det koster dyrebar tid at bruge

-tasten, så brug den med forsigtighed.

Pointgivning
10 oste er spredt tilfældigt i labyrinten. Den første giver 100 
points, den anden 200 og så videre. En af ostene giver 
dobbelt gevinst i forhold til normalt. Spiser du denne ost 
som den første, får du dobbelt points for alle de oste, du 
senere spiser.
Hold godt øje med de »sorte katte«. Er du så uheldig at 
møde en af dem, mister du et af dine tre liv.
Når du har spist alle 10 oste, får du en bonus (alt efter hvor 
meget tid du har brugt). Men samtidig bliver det vanskeli
gere at klare sig igennem -  der dukker flere og flere rotter 
og sorte katte op.
Har du scoret mere end 20.000 points, får du et ekstra »liv«.

Sådan finder du ostene
På TV-skærmens højre side finder du en lille plan over 
labyrinten, som ikke bare viser ostenes placering, men 
også hvor rotterne befinder sig. Ostene er vist som gule 
firkanter. Musen er vist med en lyserød firkant, og de 
jagende rotter som blå firkanter.
Den lille oversigtsplan er kun til orientering -  så hold 
øjnene godt åbne -  ellers når du ikke at undgå katten!
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