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Benvolgut amic:

Moltes gracies pels teus oferiments de programes per a
"Amstrad"! Les sondicions no poden ésser més generoses. i tant de
bo que io tingués capacitat per a fer-les servir.

Tanmateix. de resultes d'haver-me fet gran -dic .10- he
T.?istlimitades les meves inquietuds i les meves necessi tats. El
senzill L e í moat í c "Amstrad" PCW256 de la meva propietat només
l'utilitzo com a processador de textos i. de tant en tanto com a
adversari en partides d'escacs. El mala bestia em guanya gairebé
sempre.

C8m a susbtitut de la maquina d'escriure. l'''Amstrad''se
m'ha fet indispensable, és una eina de treball extraordinaria de
la qual. ara, em seria difícil de prescindir. Pero no em puc
somplicar més la vida amb les seves múltiples possibilitats.

El que sí m' agradaría de saber és si existeixen altres
impressores compatibles amb el model PCW256. N'he vist treballar
d' altres :marques que són molt més rapides. A la Ronda de Sant
Antoni. prop de casa, hi ha una botiga que tenen una impressora a
l'aparador <per a "Amstrad", diuen) d'impressió térmica i normal,
rapida i amb una gran varietat de caracters que es poden
seleccionar només prement tecles. El venedor no em sap explicar

indispensable Que ells no tenen ni em poden dir on el puc trobar.
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inconcebible. i et voldria demanar si se'n pot
l'autenticitat de l'original. Hi ha el segell d'una notaria. pero
a í xó , en una cópia fotostatica. no basta per a emprendre cap
campanya.

Em fa fel t c saber que tu i la teva esposa em llegiu i
m'aproveu. És una reconeixen<;a més -1 de les grosses- que us dec
de tot coro Em feu molt content i. amb aquest estat d'esperit tan
agradable. us reitero a tots dos el meu profund afecte.

Una fortíssima abra<;ada

Pere Caldera


