
                  ERRATA...
...till boken NES-XX-SCN – Den oomkullrunkeliga handboken för den  

nordiska NES-samlaren.

Missade titlar: Följande versioner saknas i boken.

1. Shadowgate (NES-3S-EEC)
Denna version verkar endast ha släppts i Finland och texten i spelet är på engelska istället 
för svenska. Kassett och kartong har EEC medan manualen är SCN, som brukligt innan 
1992. Manualen är på svenska, danska och finska.

2. Star Force (NES-3S-EEC, FRG)
Spelet har numera även hittats i Tyskland i en version med EEC framtill och FRG baktill på 
kassetten, precis som brukligt på tidiga versioner av spel i den tyska regionen. Spelet är 
alltså INTE exklusivt till Norden i Europa men verkar vara vanligast där.

3. Spider-Man – Return of the Sinister Six (NES-RX-ESP)
Hittades 2012 i Sverige med en svensk A4-manual. Ett enda exemplar är känt.

Fel i texten: Följande fel har upptäckts i texten.

1. Nordic Games marknadsföringstrick konkurrerade med JP Spel, inte PJ Spel som de kallas i 
boken. Samma person som hade JP Spel har numera Gamereplay.se.

2. Master Chu and the Drunkard Hu har felaktigt den franska klisterlappen framtill på 
kartongen på Color Dreams-versionen. Av misstag har fel bild använts i boken.

3. I värde/sällsynt-diagrammet vid spelet Mike Tyson's Punch Out!! benämns versionerna som 
NESE/EEC/EEC, det ska förstås vara NESE/EEC/SCN även om den sista varianten inte är 
en ren SCN-version.

4. I Bergsalas försäljningslista ska de sista fem spelen från Hammerin' Harry till Iron Tank 
självklart också ha (ESP) efter titeln, detta saknas.

5. I boken nämns att 3024 exemplar, som var det minsta antalet Bergsala kunde beställa ett 
SCN-spel i, ska ha varit det samma som 1 pall. Detta stämmer inte, det är snarare uppemot 3 
pallar men osäkert.

Sedan boken skrevs har dessutom Baby Boomer hittats i ett hyromslag i VHS-box från Wendros och
ett Micro Machines med svensk prislapp från nyförsäljning. Werewolf – The Last Warrior ska även
finnas i en FRG-version (möjligen även med spansk manual) och Lemmings (SCN) har hittats med
en fransk A4-manual utomlands. Total Recall var ett hyrspel i Sverige men gick att köpa i både 
Norge och Finland. I Finland annonserade Oy Bergsala Fun AB att spelet Beauty and the Beast 
skulle släppas samtidigt som Lion King och Aladdin i tidningen Super Power nummer 4, 1994.

   Det allra ovanligaste EEC/SCN-spelet Donkey Kong Classics släpptes i en begränsad upplaga, 
vilkt nämndes i Nintendo Videospelklubb Nr. 8, maj 1989. Osäkert varför, men det sålde slut på fem 
månander 1989 och dök aldrig upp igen.
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