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klungan samlad, men resultatet blir istället att täv-
lingarna alltid avgörs på sista varvet. 

Flatout är fantastiskt roligt om man kan leva
med konceptets begränsningar. Den härliga grafi-
ken, bilarnas skönt nedsuttna stil och de demole-
ringsbara miljöerna är en visuell fest. Körkänslan är
bra om man inte tar den på för stort allvar och
ämnet känns tillräckligt originellt för att ge spelet
karaktär. Däremot är det få som kommer att sitta
och nöta i timmar på Flatout. Det här är ett spel
man plockar fram då och då, kör av sig på och läg-
ger tillbaka på hyllan igen. Verkliga simulatorfantas-
ter och bilsportsentusiaster ska nog hoppa över Fla-
tout, men för de som har en lite mer avslappnad
inställning till bilspel är det här en riktig höjdare.

Steve Danielsson/Recensionsbyrån

Rallycross med gungiga gamla amerikanare, galet men kul. Grafiken är fantastisk, i synnerhet när
saker börjar gå sönder.

Bonusspelen bjuder på stuntkörning och rena gla-
diatorspelen. Effekterna är välgjorda, gruset spru-
tar och bildelarna yr.

Trimdelarna stämmer med temat och man väljer
bland klassiska jänke-delar, en kompressor sitter
aldrig fel.

IQ
Fysiksimulering: 75%
Skademodellering: 80%
Inställningar: 75%
Miljö/banor: 85%

Titel: FLATOUT
Förlag: Ubisoft
Webbsajt: www.flatoutgame.com
Åldersgräns: 12 år
Pris: Fullpris
Plattform: PC (även till Xbox och PS2).

EQ
Körglädje: 70%
Spelglädje: 90%
Stil/design: 70%
Grafik: 95%
Ljud: 70%

TOTALT: 79%

Raka rör med
risiga jänkare

Spel
Test

Flatout är ett bilspel som varken tar sig självt,
eller bör tas, på för stort allvar. Ämnet är ett slags
mellanting av amerikansk bakgårdsracing och rally-
cross. Den udda blandningen av realistiska element
och helt galna påhitt fungerar riktigt bra och för
tankarna till klassiska bilfilmer från 70-talet. Bilarna
är gungiga gamla jänkare, vilket känns skönt som
omväxling till alla tunade japanare som för närva-
rande dominerar bilspelen. I karriärspelet börjar
man med en skranglig gammal häck som man på
sedvanligt vis uppgraderar med trimdelar. Man
avancerar genom tre turneringar och låser under
tiden upp diverse bonus-banor med stadiumtävling-
ar, stuntkörningar och demoleringstävlingar. 

Visuellt är spelet snarare serietidnings-skojigt än
fotorealistiskt, men det ser enormt bra ut, speciellt
på en snabb PC. Massor av arbete har lagts ned på
fordon och miljö, speciellt när grejerna börjar gå
sönder. Även effekter som vattensprut, hjulspår och
rök är snyggt gjorda. Den fysikmotor som använts
för miljön och alla föremål är mycket bra, tunnor
och däck studsar omkring helt trovärdigt. Kör man
på en däckshög så sprids de spektakulärt över
banan. Det mesta går att köra över eller igenom, allt
för att skapa det rätta kaoset. 

Själva körningen är något mer avslappnad. Flat-
out försöker absolut inte vara någon seriös simula-
tor, men man lyckas ändå ge ett trovärdigt intryck.
Känslan i bilarna är helt rätt för de amerikanare det
handlar om. Som väntat har man bränt mycket krut
på skademodelleringen, åtminstone utseendemäs-
sigt. Under ett tufft race blir kärrorna snart reduce-
rade till rullande vrak och här har man tagit sig
ordentliga friheter med realismen. Hur mycket man
än har sönder bilen så rullar den fortfarande, där-
emot riskerar man att bli utkastad genom vindrutan
vid kraftiga kollisioner. Sekvensen där föraren flyger
genom luften kan vara rätt makaber, men man är
snart tillbaka bakom ratten igen.

En irriterande detalj som kan ta udden av nöjet
är att datorförarna styrs av genrens mest uppenba-
ra gummibands-AI. Det här otyget innebär att mot-
ståndarna saktar in när de ligger före och gasar
ordentligt när de ligger efter. Gummibands-AI före-
kommer ofta i arkadracers och tanken är att hålla

Sony CDX-NC9950 är den första cd-
radion som kan kopplas samman
med ett avancerat dvd-baserat navi-
gationssystem. Eftersom cd och dvd-
navigering har varsin spelare kan de
arbeta samtidigt.

Själva navigationsboxen är liten

och kan placeras i till exempel
handskfacket. Föraren kan guidas till
färdmålet "Turn By Turn" med karta,
eller via en ruttlista. Systemet ger
talade färdinstruktioner på svenska.

Stereon kan spela vanliga cd och
brända skivor med mp3-filer. Det går

även att ladda
ner egna bak-
grundsbilder
till displayen. CDX-
NC9950 kostar cirka 8 000
kronor och för CDX-NC9950 + nav-
box (i paket) är priset 16 500 kronor. 

Stereo. Navigera med musikmaskinen
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