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JOGOS DESTA 
EDIÇÃO 

NINTENDO 64 
Bio Freaks 
Chameleon Twist 
Cruis'n World 
Flying Dragon Twin 
NBA Courtside 
NBA in the Zone '98 
Quake 
Snowboard Kids 
Virtual 64 Prowrestling 

SATURN 
Azel Panzer Dragoon RPG 
Noon 
Rampage 
Winter Heat 

P.STATION 
Bomberman World 
Bust a Move 
Gex: Enter the Gecko 
G-Darius 
NBA Power Dunkers 3 
Noon 
Option 
Powerboat Racing 
Rebus 
Resident Evil 2 
R-Types 
Supercross '98 
Tomba 
Ultraman Fighting Evolution 
X-Men Vs. Street Fighter ex edition 

NEO GEO 
Blazing Star 
Metal Slug 2 
Real Bout 2 

MEGA 
Yu Yu Hakusho 

SNES 
Fifa '98 

ARCADE 
Fighting Vipers 2 
Hyperdrive 
Marvel Vs. Capcom 
Sega Rally 2 
Star Gladiator 2 
Street Fighter EX 2 

PCCD 
Riven 
Wing Commander Prophecy 

Ilustração de Capa: ROKO 

SÉRIE VERSUS NO PSTATION 

X-Men vs. Street Fighter desembarca 

no console da Sony (pág. 35) 

VOLTA AOS BONS TEMPOS 

Blazing Star confirma a volta à era de 

ouro dos jogos de tiro (pág. 36) 

CIRCUITO 
ABERTO 

Mega Drive e SNes: 
até quando? 

PRÉ-ESTRÉIA 

mil com =D) 
O arcade está a 

e Street Fighter EX 2 

GOLPE 
FINAL 

Todos os golpes O) 
Marvel vs. Capcom 

ESPORTE 
TOTAL 

NBA em duas 
versões e Fifa 98 no SNes 

Resident Evil 2, 

o jogo da hora 

DE OLHO 

NAS FERAS 

Um guia de 10 

páginas ensina 

você a chegar 

ao final de 

(pág. 52) 

PALACE Il NO SATURN 

Em Rampage World Tour (pág. 24), 

você tem de destruir prédios em 

uma turnê pelo mundo 

SUPERGP 
DICAS 

Gran Turismo e os 
secretos de The Last Blade 

com Claire e Leon 

COMPUTER 
ZONE 

DETONADOS 

Termine a nova 

versão de Resident 

Riven, a 

continuação de Myst 

FLASHBACK 

O sucesso da 
televisão Yu Yu Q 

Hakusho no Mega Drive 



galera da 
porrada deve estar 

meio desorientada. O Baby, de tanto levar 
pancada naqueles poucos neurônios, andou 
meio avariando mês passado. A coisa toda 
começou na matéria de capa, sobre o jogo 
Marvel vs. Capcom. Na página 35, o troglodita 
esqueceu da ficha técnica! Vamos tentar 
corrigir: são 15 lutadores, até 2 jogadores e 
continues. As notas: diversão, 5; gráfico, 5; som, 
4; controle, 5; originalidade, 3. O Messatsu 
Gouhadou de Ryu é y “> + SS (Akuma). O Item 
Attack de Megaman é Y “> + soco (Vl E + 
chute para mudar de item). Ufa! Na matéria 
sobre The Last Blade, na página 36, no quadro 
“A rota dos combos”, onde se lê “Não é preciso 
que o combo comece com A”, leia-se €A. O 

número correto de lutadores 
, de Real Bout Special 
| para Saturn (página 22) 
A é 20. Bom, 

esperamos que 
DN a paixão que 

anda deixando 
o Baby meio 
na lua não 

= mexendo com 
Ss, seus talentos. 

J ogadores e jogadoras, 
vocês já deram um 

pulinho até a página do 
Circuito Aberto? Pois é, o 
assunto é esse: até quando 

os bons e velhos consoles de 
16 bits vão resistir. Sabemos que a troca de 
geração dos consoles é mais lenta por aqui, pois 
a roda do dinheiro não funciona tão rápido 
como nos Estados Unidos e no Japão. Então, 
Mega e SNes continuam a ser vendidos. 
Mas, e os jogos? Os lançamentos 

a viver de flashbacks. A 
questão, então, é a 
seguinte: quem 
vai sobreviver 
por mais tempo 
(com jogos, é 
claro), Mega Drive 
ou SNes? 



A moçada de Samurai Shodown anda fazendo sucesso! Neste mês, o 
A baiano Alfredo Goes Villas Boas, de Itabuna, garantiu a camiseta e o 

Fe 4 boné da SGP. Assim o Haomaru vai acabar nas areias da Bahia! 

José Luiz Vanz, de Curitiba, QEREFE | 
Diretamente da PR, não resistiu e encaixou 9 “ 4 
zona do cacau o poderoso Chefinho na GOR po VA z 
para o mundo, o história do agente secreto , 

da rainha: acabou R j FA 
resultando em | a PA A: vIÃ 

00 Chefe Gordonai DU À pi 
À gastou o lápis 

Rm com classe em 
| seu Haomaru, 

Fábio Carvalho Cunha, do Distrito 
Federal, estraçalhou com Fanático e 
Cable 

O lourinho 
| Cloudy, de 
Final Fantasy 
VII, continua 

| fazendo muito 
sucesso por aí, 

| O Adriano 
Gomes da Rosa, 

E] de Mogi Mirim, 
E SP, está no fã 

clube do cara 

o DJ 
E 

Meio perdido no mundo, o Chefe Jean Grey e Telepata; Psylocke, 
encara aventuras jurássicas. Quem Vampira e Tempestade. Com essa 
sabe ele também não chega ao linha de frente, escalada pelo Wesley 
cinema? Desenho do Guilherme Sebastião Estácio, de Rio Preto, SP, 
Pintarelli, de Brasília, DF não ia ter pra ninguém... 
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Kyo Kusanagi do Edson Moreira 
Sobrinho, de São Paulo, posa para 

" osleitores de SGP 

Muito inspirado 
nos traços dos 

O Car =| Leitora assídua da revista, a Ronaldo Cabral, 
do Rio de Janeiro, Sandra Tiemí Ikeda, de 

arriscou navegar |&S Piedade, SP, faz uma 

pelas curvas da homenagem aos seus 

WitchBlade amigos da Fatec de 
Sorocaba, Parece que a 
galera de lá também se liga 
na Lara Croft 



Em Shining Force III, como faço 
para derrotar o cara do casarão, 
logo após o cemitério? Até esse ponto 
do jogo, só consegui a magia do fogo 
e a do vento, há mais magias antes? 
Na fase Ruínas de Sonic R, onde estão 
as cinco moedas? 

Francis Ura 
Pompéia, SP 

MK: Francis, acho que você 
não viu a matéria sobre Shining 
Force Il na edição 47. Para 
detonar o carinha do casarão 
você tem de usar o amuleto de 
Kahn, que aparece no cemitério. 
Com ele você anula a barreira. 
Lembre de atacar com 
personagens com bastante HP. 
Quanto às magias, não se 
preocupe: você as ganha 
conforme o level. Para encontrar 
todas as moedas em Sonic R veja 
o detonado na edição 47. 

Socorro! Preciso de ajuda em 
Resident Evil Director's Cut. 
Qual a sequência certa na sala 
dos quadros? Onde encontro o cartão 
e qual senha devo usar para a 
porta que leva ao local ont e devo 

| fazer o veneno? Onde está o 
á AE pe abre a porta de acesso 

Eduardo Ribeiro 
Monte Alegre, SP 

pt (5 PresponDe 

ANIMAL! 
Pessoal da redação da SGP, como sou leitor e 
colecionador da revista há muito tempo, 
resolvi mandar minha primeira carta provando 
que bati o recorde de Paulo Cruz, publicado 
na edição 46. Fiz as três voltas da pista Wario 
Stadium em 2 minutos 12 segundos e 33 
milésimos. Garanto que o console e o cartucho 
são originais e que não há falsificações ou 
montagens nas fotos. 

MK: vamos por partes. A 
sequência dos quadros é 2, 4, 5, 3, 
1, 6. O quadro número 1 é o 
segundo quadro do início do 
corredor. Não há um cartão para 
abrir a a apenas coloque a 
senha: 

encontra Doo da porta onde 
enfrentou a aranha gigante. 

Comprei o CD X-Men vs. Street 
Fighter para Saturn e estou com 
algumas dúvidas. Para que serve a 
opção Panel? Existe algum código 
para deixar o jogo mais difícil? Existe 
algum modo de aumentar o número 
de hits dos Hyper Combos? 

Adão Boscolo 
São Caetano do Sul, SP 

BB: Vamos lá, Adão. A opção 
Panel serve para colocar ou tirar 
o rosto dos lutadores que aparece 
abaixo da barra de energia. 
Não há nenhum código que deixe 
o jogo mais difícil. Mas, se você 
terminar o jogo ao menos uma 
vez, ele ficará com dez estrelas de 
velocidade. Você pode aumentar 
os hits da maioria dos Hyper 
Combos apertando repetidamente 
os botões que o acionam durante 
a realização do golpe. 

Renan Stopinski 
Curitiba, PR 

A Equipe Next Generation 
chega com força total. 
Desafiamos qualquer pessoa ou 
clube. Mande a foto do seu recorde 
em qualquer jogo, qualquer sistema, 
para esta revista ou para nosso 
endereço e aguarde: logo 
mandaremos a foto - para esta revista 
ou para seu endereço - com seu 
recorde batido. Desafiem, se tiverem 
coragem. 

Equipe Next Generation 
Rua Vênus, 35 

Uberlândia, MG 
CEP: 38401-382 

LM: sem essa mano, o desafio foi 
feito aqui, a prova tem de vir pra cá! 

Vendo um P.Station com 
um controle e três CDs. 
R$ 230,00. Tratar com Cleyton, 
(011) 6141-5250, São Paulo, SP. 

Vendo um Nintendo 64 
com quatro controles, seis 
fitas e um Rumble Pak. 
R$ 400,00. Tratar com Felipe, 
(011) 6422-4672, São Paulo, SP. 

Vendo um SNes com dois 
controles e 
12 cartuchos. 

R$ 250,00. Ou troco 
por um P.Station, 

Saturn ou Nintendo 64. 

CLASSIFICADOS 



pessoas, ou 51,9% dos caras que 
votaram na pesquisa do site, 
preferem ir a fliperamas em vez 
de jogar em casa. A vitória da 
consulta de janeiro foi apertada: 
1236 internautas, 48,1%, 
preferem o sofá de 
suas casas. 

Tratar com Leonardo, (011) 
684-2390, Cangaíba, SP. 

Vendo um Saturn com dois e 
controles e . R$ 410,00. 
Tratar com Marcos, (011) 6959-4819, 
São Paulo, SP. 

Vendo um Saturn com 
m e cinco CDs. 

R$ 620,00. Tratar com Anderson, 
(011) 7922-8695, São Paulo, SP. 

Vendo com 
e seis fitas. 

R$ 250,00. Tratar com Alexandre, 
(011) 605-1460, São Paulo, SP. 

Vendo com três 
controles (um turbo e um 

» Super Advantage) e quatro 
cartuchos. R$ 180,00. 

Tratar com Daniel, (011) 294-8970, 
São Paulo, SP. 

Vendo um Saturn com 
e quatro jogos. 

R$ 350,00. Tratar com Felipe, 
(019) 243-7693, Campinas, SP. 

Troco um Saturn com 

e por um 
PStation com dois controles 
e . Tratar com Paulo, 

(011) 7922-8931, São Paulo, SP. 

Vendo um SNes com 16 fitas e 
cinco controles (dois sem fio e um 
turbo). Tratar com Eduardo, 
(011) 7280-8499, São Paulo, SP. 

Troco um Nintendo 64 com 
por com 

dois controles, e 
um CD. Tratar com André, 
(011) 881-1073, São Paulo, SP. 

Vendo um SNes com 
ec O 

itas. R$ 200,00. 
Tratar com William, 
(017) 441-2291, 

General SalgaSalgado, SP. 



Foto Celso Júnior/Ang ular 

O FIM DA ERA DOS 16 BITS? 
ais um ou dois anos. Esse é 

o tempo que resta aos 

consoles de 16 bits, de 

acordo com o presidente da Tec Toy, 
a representante da Sega no Brasil, 

Stefano Arnold. A Gradiente, 

representante da Nintendo, 

concorda com a previsão, que não 
surpreende ninguém. Os donos de 
SNes e Mega já perceberam isso há 
tempos (veja box nesta página). O 
mercado, com a queda do preço dos 
videogames de última geração e a 

grande oferta de jogos para 32 e 64 
bits, se interessa cada vez menos por 
eles. Mas os dois consoles ainda 
vendem muito no Brasil- no ano 
passado foram 350 mil SNes - e têm, 
juntos, a maior base instalada no 
país: estima-se que sejam mais de 2 
milhões de unidades, sem contar os 

que entraram via contrabando. Nas 
locadoras, os consoles de 16 bits 
ainda são páreo para os irmãos mais 
novos. “O Mega compete com o 

Saturn em número de locações. O 
SNes era o campeão, mas vem 

GABRIEL, O 

é encontrar 

neta 

eqga ou um SNes € 

Gabriel: dificuld
ade para comprar

 fitas quem tem um 
Meg 

para Mega é gra
nde 

Gabriel. A soluçã
o é recorre 

cartuchos usados
. pis ppa

 

es 
el, que comprou um 

a ea e SNes 
é grande, mas os do 

mpre são ito” a u Jogos novos semp de esperar muito, 
m mais jogos novos. m SNes tem de uerem mais JO9 Mega ou um 5 ara 16 bits e, aos donos 

32 e 64 bits ante
s, quem tem um

 
rogos são lançados P 

7 

ima 
or a jogar os últim

os lançamentos 

de Mega e SNes, resta ir às loca 

á s é até 

cartuchos para c
omprar. "Nas locadora 

' 
sm vendem 

r às locadoras q
ue, muitas veze

s também 

usados nas locad
oras”, diz Rodrigo 

lançados para OS
 consoles 

PENSADOR DO 
MEGA 

hos 

abriel de Assis 
conta com poucos 

a 

G para Mega 
em sua coleção: Ultim à 

Kombat 3 - seu preferido», 
Sonic and a E 

91 Todos foram 
comprados pelo pu 

2 ma locadora no Paraná 
quê acha ç E 

k o mais facilidade. 
O grande proble 

fi P. A galeria de j
ogos 

Classificados da
 SG 

| 

nos de consoles
 de 16 bits rec

lamam 

perdendo espaço para o Nintendo 
64”, afirma Luis Fernando Lopes, 
supervisor de produtos da rede de 
locadoras Blockbuster, 55 lojas no 
Brasil. Gradiente e Tec Toy estudam 
como prolongar a vida dos consoles. 
As duas empresas vêm relançando 
antigos sucessos por preços mais 
baixos (veja matéria na página ao 

lado). Outro recurso é reunir séries 
como Sonic ou vários jogos em um só 
cartucho. Contudo, relançar games 
antigos não é sufuciente: os 
jogadores querem mais, ou seja, 

lançamentos de verdade. De 
olho em seu público, a Tec Toy 
decidiu não esperar a iniciativa 
da Sega e está desenvolvendo o 
primeiro jogo para Mega feito 
no Brasil. O game deve ser 
lançado até o meio deste ano 
e já foi vendido para a Sega 
dos Estados Unidos, onde o 

de | Mega está vendendo o 
mesmo que o Saturn. A 

Nintendo vem negociando 
com as softhouses - que não 
querem desenvolver jogos 
para o console. Esse deve ser 
um dos principais assuntos 
em pauta no estande da 
empresa na E3, que 
acontece em maio próximo. 

de | Se os esforços das duas 
empresas derem frutos, os 
últimos anos de vida dos 
16 bits prometem ser 
movimentados. É esperar 
para ver o que acontece. 



NOVOS LANÇAMENTOS: 
UMA GRANDE RARIDADE 
E mbora a Nintendo americana 

esteja elaborando um plano para 7 
continuar abastecendo os consoles 
dos países com grande base de 16 
bits instalada, como o Brasil, e a Tec 

Toy planeje lançar em breve o 
primeiro jogo para Mega produzido 
no país, os lançamentos previstos 
para o futuro são em grande parte relançamentos. A Nintendo foi a 
primeira a relançar os sucessos do SNes com a promoção Players Choice, 
conhecida no Brasil como Best Seller Game Hit. Entre os sucessos para o 
console que serão relançados está F-Zero, que estreou pela primeira vez em 
1991. A Sega também entrou na onda dos relançamentos com a promoção 
Mega Hit Series. Assim como a Players Choice da Nintendo, a Mega Hit 

Series relança os sucessos 
Jogos lançados em 97 * para Mega com preços 

MEGA SNES mais baixos. Entre os 
Fifa 97 Aladdin títulos estão Vectorman, 

Pocahontas Arkanoid Super Mônaco GP e, 
Maui Mallard Donkey Kong Country | claro, Sonic 3. As 
Nba Live 97 Donkey Kong Country 2 | novidades, contudo, não 

6Pak Donkey Kong Country 3 | se resumem a velharias. 
Pinocchio Fifa 97. O SNes deve ganhar em 
Street Racer Incantation breve Kirbv's Super Star 
Sonic Classics International Super Star ps Ape 

Stacker e uma coleção Soccer Deluxe 
Kirby's Dream Land 3 de games da Atari para 

arcade. O Mega 
continua forte nos 
esportes com NFL '98 e 

World Series Baseball '98 
e ainda conta com o 
jogo desenvolvido pela 
Tec Toy, que, especula- 
se, é Duke Nukem. 

Vectorman, 
grande sucesso do Mega, volta ao 
console na promoção Mega Hit Series 

NBA Hang Time 
Arcade Classics 

Pitfall Mogli 
NBA Live '97 
NBA Hang Time 
Space Invaders 
Street Fighter Alpha 2 

Jurassic Park 
Shining in the Darkness 
Sega Top Five 
International Superstar 
Soccer Deluxe Super Star Wars 
Animaniacs X-Men: Mutant 
Tiny Toon Acme All Stars Apocalypse 

“inclui relançamentos 

SONY PREPARA MAIS UMA 
ocê está jogando um RPG, mas tem de sair de casa. 

A Então você pluga um console portátil no videogame e 
EA q: transfere o personagem para ele. Enquanto está fora 
os | você joga e seu personagem acumula experiência. 

DE Som" É Quando chega em casa, transfere os dados para o 
videogame e joga com o personagem cheio de 

experiência. É isso que o console portátil que está sendo desenvolvido pela 
Sony faz. Ele é do tamanho de um bichinho virtual, mas tem CPU de 32 bits 

e tela de cristal líquido monocromática. O console, ainda sem nome e data 
de lançamento, poderá ser usado também como um Memory Card. 

NOVO PIRRALHO- Até 
a metade deste ano 
a Nintendo deve 
lançar no Japão um 
novo Game Boy, com 
tela colorida. Os 
antigos jogos em 
CIO Ras) 
continuarão rodando no console 
[Rec LM RC ER) [Tdi ER 
desenvolvida pela Sharp, como 
Torga ie! Toi Cr Ti To To TA 

Com o novo sistema será 
possível jogar até dez horas 
utilizando pilhas. O preço 
estimado é de US$ 70. 

CONTRA-ATAQUE- Fontes ligadas 
à Sega afirmam já existirem 
games jogáveis para Katana no 
Japão. O console, que deveria 
estrear na Tokyo Game Show, não 
será mostrado até a E3, quando 
alguns escolhidos poderão ver 
uma amostra do que o sistema 
deverá fazer. A idéia da Sega é 
produzir um evento só para o 
lançamento do Katana, no fim 
do ano. Enquanto isso, outra 
softhouse de peso confirmou 
que fará jogos para o console. 
Mes o] e fo iii re R a oiii EO 

as conversões de seus arcades. 

INVISÍVEL- O Japão vai ganhar 
mais uma série limitada de 
Saturn. Depois de lançar o 
console branco, mais barato, 
a Sega colocará nas prateleiras 
o Skeleton Saturn, feito de 
material transparente. A ação faz 
parte da campanha This is Cool, 
promovida para aumentar o 
tempo de vida do Saturn. 

[6 [72 WD] DT TD] A TS fe JEM (o 

fracasso de NBA Jams Extreme, 

Batman Forever e Magic the 
Gathering - Armageddon - seus 
arcades mais conhecidos - a 
Acclaim decidiu acabar com sua 
divisão para fliperama. De acordo 
com o presidente da empresa, 
Gregory Fischbach, a Acclaim 
deve se concentrar nos jogos 
para consoles caseiros. 



Com Fighting Vipers 2, Sega Rally 2 e Hyperdrive, o arcade 
lidera a lista de novidades do mês. E a SNK incrementa ainda 

mais os fliperamas com Real Bout 2 e Metal Slug 2. Enquanto 

isso, o Nintendo 64 prepara a estréia de Cruis'n World e NBA Courtside 

7 HYPERDRIVE 

Imagine um jogo tipo Wipe Out 
(Psygnosis) e F-Zero (Nintendo) com 

a qualidade de um Scud Race, jogo 
de corrida que roda numa Model 3, 
a placa mais animal da Sega. Isto é o 
que promete a Midway com seu 
Hyperdrive. Nessa corrida de 
hovercrafts (veículos flutuantes), 

você tem três máquinas à 

disposição, cada uma delas com três 
níveis de pilotagem: iniciante, 
avançado e expert. O nível 
iniciante tem um recurso de 
piloto automático em que a 
máquina força a nave a ficar na 
pista. No expert, você tem maior 
velocidade, controle mais difícil | 
e pode dar cavalos-de-pau. Em 
Hyperdrive o veículo pode 
subir e descer. Quanto mais 

1. 
corrida 

próximo do chão, 
maior a velocidade, mas aumenta o 
risco de tocar o solo. São três pistas 

para competir com muitos efeitos no 
cenário. A placa do jogo usa o 

sistema 3Dfx, um dos melhores 
quando se trata de imagens 

poligonais. Tecnologia pura! 

Disponível em 



a n POWERBOAT 
RACING 

corrida 

Powerboat Racing vai chegar ao 
P.Station para agitar mais um ramo 

de jogos pouco desenvolvido, o de 
corridas na água. São 16 lanchas bem 
velozes que competem em 9 pistas 
cheias de obstáculos e rampas 
animais. Você ainda pode levantar o 
nariz das lanchas para deixá-las 
ainda mais rápidas. Powerboat 
Racing é uma mistura do visual de 
Wave Race 64, com a adrenalina e 
velocidade de um inimaginável Wipe 

Out aquático. Deu para sacar? 

Disponível em março 

Vem aí mais 

porrada da SNK! Vo 
Real Bout Fatal * “im feira de arcades do Japão. O 
Fury 2traznada & jogo mistura elementos de 

vários Fatal Fury. Existe um 
plano principal de luta e 

um plano chamado Sway 

mais nada menos que 
22 lutadores, 

incluindo todos de 
Real Bout Special Line para escapar dos golpes. 
e mais 2 | Há também o desvio à la The 
“newcomers” King of Fighters '97 no Extra 
(novatos). São eles: eme: Mode. Prepare os punhos, 
Rick Strowd, um índio pois Terry, Andy e 
americano, e uma companhia não estão para 

chinesinha da pesada, Li brincadeira! 
Xiangfei. O jogo foi uma das é 
sensações da AOU Show, a maior Já disponível 

ter de plantar 

] uma árvore, 

RPG RE esperá-la 
crescer, 
cortá-la e só 

Rebus é a nova promessa então 
de RPG para 98. Criado fabricar o seu 

pela mesma empresa de papel. Parece 
Revelations: Persona, a Atlus, este bem 

lançamento deve melhorar ainda complicado, mas é interessante. 

mais a diversão e a jogabilidade dos Cada vez mais os RPGs vão atingindo 
RPGs. Isto significa também um nível um público que se preocupa mais 

impressionante de dificuldade. Por em usar a mente do que a espada. 

exemplo, agora se você precisar de 
papel para usar uma certa magia, vai Disponível no 2º semestre de 98 



FIGHTING 
VIPERS 2 

luta 

Os cobras da AM2 (uma das divisões 

de arcade da Sega) estão de volta na 

placa Model 3. E mais explosivos que 

nunca! Os desenhos são do mesmo 

cara do DJ Wars, do Saturn. Os novos 

lutadores são: Mahler, 

parente de Black 
Mahler, chefão do 
primeiro 

Fighting Vipers; 
Emi, que luta 

com seu urso de 
pelúcia mecânico; e 

Charlie, um 
especialista em 

mountain bike. Além 

“Z" BIO F.R.E.A.K.S. 

» disso, há novos golpes, 

* como o guard & attack 
rasteiro e o super KO, que 

manda seu oponente lá pro 
* espaço! Literalmente!! 

Previsto para o 1º semestre de 98 

luta 

NINTENDO 64 
Bio FR.E.A.K.S é um jogo de luta 3D 
se passa em um futuro não 
muito distante, em 

que corporações 

inimigas ajustam suas 
rivalidades na arena de 

batalha. Cada lutador 
possui diversos golpes e 
uma arma específica, 
além do jet pack para voar. O jogo é 
bem feito e sangrento, podendo 
14 

deixar Mace: The Dark 
Age no chinelo. O 
destaque vai para a 

possibilidade de 
arrancar membros do 

inimigo, como braços, pernas etc. Já 

dá para imaginar o que vem por aí! 

Disponível em julho 

METAL SLUG 2 

ação 

Outro grande 
título, um dos poucos jogos de ação 
lateral do Neo Geo, que volta depois 
de dois anos. Nesse Metal Slug 2, os 
soldados podem montar em 
equipamentos de última geração 
como aviões, power roaders e... 

camelos. Além do habitual tanque 
Metal Slug, é claro. Os soldados 
Marco e Tama voltaram, juntamente 
com duas recrutas: Eri e Fio. Está na 

hora de detonar tudo de novo! 

Sem data prevista de lançamento 



ser a maior dificuldade de Sega 
Rally 2, pois acontece na neve. Você 

vai terde se virar com os dois freios: 
o normal e o de mão. O negócio é 
esperar a hora de levantar a poeirá e 
sentir-se um piloto de Paris-Dakar. 

SEGA RALLY 2 

corrida 

Vejam como Sega Rally evoluiu. 
Agora, O título mais famoso da AM3 

rodará na placa Model 3, a mais 
poderosa da Sega. Desta vez serão 6 
carros (todos existem de verdade) 

disputando o campeonato: Lancia 
Stratos Gr4, Ford Escort WRC, Subaru 

Imprezza WRC '97, Toyota Corolla Evolution 4e o 
WRC, Lancer Peugeot 306 

ERC e MAXI. Falando nas pistas, eles 
estão mais 

à naturais que 
5] nunca, graças à 

Model 3. O 
campeonato será 

disputado em quatro 
etapas: Desert, Forest, 

Riviera e Snow Fields. 

Sem previsão de lançamento 

G-DARIUS M evolução, com a 
utilização 

Hiro “ de formas 
F poligonais. 
à: Mesmo 

Darius é o carro-chefe dos lh assim, 
jogos da Taito. Fez muito E 7” Darius é 
sucesso em meados da década pa as e Darius, e já 

de 80 com seu | apareceu em 
extravagante uso de três monitores, quase todos os bifurcação e, dependendo da última 
um do lado do outro, no jogo. Com consoles - com seus inimigos fase, O final muda. Você também 
o passar do tempo, o número de baseados em espécies aquáticas pode capturar os inimigos e usá-los a 

monitores como camarão, raias e tubarões. seu favor. É só tiro que rola! 

diminuiu e seguiu Cada fase tem uma 

a onda da 
Já disponível 



STREET 
FIGHTER EX 2 

luta 

Os street fighters voltam ao 

mundo poligonal com Street 
Fighter EX 2, que marca a 

volta de Blanka à série. Já 
foram desenvolviddos sete 

lutadores na versão preliminar: 
Ryu, Ken, Doctrine Dark, também pode cortar um Super 

Blanka, Hokuto, Vega e Cracker as Combo e ligá-lo com outro. Mas 

Jack. A principal caractertística muitos pontos ainda estão obscuros, 
E como a existência do guard crush e 

de elementos novos. A empresa 
Arica, que produz o jogo, trabalhou 
bem em cima dos gráficos, um dos 
pontos fracos da versão anterior. 
Vamos ver o que rola na versão 
completa. 

7 & da série, a possibilidade de ligar 
es um golpe especial com um Super 

Combo, foi mantida. Você 

Previsto para o 2º semestre de 98 

LISA dd ca" CRUIS'N WORLD 
corrida 

NINTENDO 64 

Vindo direto do Arcade, Cruis'n 
World vai chegar ao N64 para 
tentar salvar seu antigo parceiro que Ótima qualidade gráfica, digna de 64 [sr 

não agradou muito, um tal de bits. Você ainda poderá fazer duas rodas e fazer curvas fechadas 
Cruis'n USA. Sendo bem fiel ao algumas loucuras com o seu carro, quase derrapando. Qualquer dúvida 
Arcade, Cruis'n World oferece 14 como dar altos saltos, andar para saber se vale a pena ou não, é 
pistas e uma boa variedade de | 7». | só dar uma olhadinha nas fotos para 
carros, além de uma gu AR | seter uma idéia. 

; Disponível em junho 



STAR 
GLADIATOR 2 

luta 

Mais lutadores 
poligonais da Capcom. 
Em Star Gladiator 2, 
quatro novos gladiadores 
disputa: Rain, Shaker, Byakko e 
Blood. Quem ficou de fora, por 
enquanto, é só Rimgal, o dinossauro. 

No campo dos comandos a novidade 
é o Plasma Field, em que o lutador 

O FEATURING 
SUPERCROSS '98 

cria uma outra dimensão em que ele 
fica mais forte. Um negócio parecido 
com o Dark Force de Vampire 

=— Savior. Os Plasma 
“| Combos serão combos de 

| verdade desta vez! 

JEREMY MACGRATH [54 
corrida 

Este Supercross para o P.Station 

promete jogar muita lama para o 
alto. Liderado por este ilustre 
desconhecido, o Jeremy MacGrath, 

Supercross '98 é bem rápido e 
animal. Você pode criar sua própria 

pista, além de equipar e consertar a 
sua moto. Assim que jogar, você vai 
notar que, apesar de desconhecido, 

NBA 
COURTISDE 

esporte 

NINTENDO 64 

Os basqueteiros do Nintendo 64 
ainda têm uma esperança! É o NBA 
Courtside, o novo lançamento da 
Nintendo. Você vai poder jogar com 
as feras da NBA em um visual 
poligonal e fazer as clássicas 
enterradas, giros, incríveis assistências 
e muito mais. As narrações ficam 
por conta de Vic Orlando, uma cara 

a 

esse tal de 
Jeremy detona em cima da moto. 
Para melhorar ainda mais a diversão, 
experimente uma corrida com o 
controle analógico e outra no modo 
para dois jogadores, split-screen. 
Pode ir firme que é diversão 
garantida! 

Disponível em abril 

nova no pedaço. Outra boa nova é 
que você vai poder usar o Rumble 

Pack em NBA Courtside, o que vai 
aumentar a emoção das enterradas 
e encontrões! 

Disponível em abril 
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é Por Marjorie Bros 
Êta joguinho com cara de 

Mario 64! Não fosse o personagem 
um monstrengo que usa a língua 
para segurar os inimigos e pegar 
itens, você provavelmente acharia 
que o objetivo do game é salvar a 
Princesa Peach de mais uma de suas 
enrascadas. Fora o que foi chupado 
do jogo do encanador, como os 
gráficos e o som, Chameleon Twist 
até que tem uma carinha diferente. 
Você escolhe entre quatro 

18 

monstrengos. Como eu já disse, a 
arma usada por todos eles é a 

própria língua. 
Ninguém mata 
ninguém: o 
monstrinho só pega o 
inimigo com a língua, 
segura pelo tempo 

; que for necessário e 
| depois solta. A língua também serve 

E pra pegar itens no alto da tela. 
Entre os itens, há um indispensável: 

a coroa, que abre a 
passagem para 
fases bônus no 
final da fase. 

| DICA: 

6Fases NINTENDO 64 
4 Jogadores SUNSOFT 

Bateria EMENTA ação 

erárico lá 
5S0M 4 

CONTROLE e 
ORIGINALIDADE 



IINTENDO é! Ê 
Lari 

possui uma PR TS rasa ES ET | 

4 bela sequência 

Por Baby 
; Betinho” 

Imagine o homem 
de lata sambando na 
Marquês de Sapucaí. 
Imaginou? Pois é, logo 

depois do desfile, o cara 
veio lutar em Flying 
Dragon Tyin, jogo da 
desconhecida Culture Brain. 
Já aviso: ele e todos os 
outros lutadores deste game lutam 
exatamente como sambam, sem 
ginga nenhuma. Há 
oito lutadores 
que têm golpes 

a garota Min Min mostra que mulher 
não corre de briga. Ela possui a maior 
sequência de golpes do jogo. Siga B, B Y A, 

A, A, A Y A para ver 

usados em Tekken e 
simples e nada não são complicados, 
originais. Você o = » E É O E BM masvocê nunca vai 
pode decidir se saber quantos hits o 

com oninja quer jogar comgráfico golpe valeu. Além disso, há a 
TS) e. Rama façãa  3D- bastante parecido tradicional barra de super, para 
rd ante inca E a com o de Fighters golpes especiais. Pelo jeito, a 
. e, pequeno Destiny - ou 2D. Nintendo deixou pra lá aquela 

combo e Também é possível história de qualidade e decidiu 
detonar o escolher o tamanho do | apelar pra quantidade. 
oponente | 

utador, pequeno ou 
grande. Os movimentos para fazer [sessao DA amar RR E sequências são semelhantes aos Ae 

E F po ERR ai 

a sequência de Syouryu lenbra muito 
os golpes de Tekken. Faça B, B, BR À. O 
último golpe desta sequência detona 

Hayato curte mais golpes com as 
com R.Falcon, faça Y2 A, A, A€3, mãos. Faça B3B, B, B para conferir sua 

cy. Esta sequência tira a metade da sequência rápida 
energia do adversário 

1/2 Jogadores NINTENDO 64 
CULTURE BRAIN ! : 

cane Ni tata uh 
GRÁFICO | mais 
som ca estilo pis aa ERR 

CONTROLE E para lutar. e é um velho que sia que 
ORIGINALIDADE Para conferir, DT B, B, A, AVA,A. Sua idade não é documento. Veja sua 

sequência, além de bonita, é bem eficiente sequência: Y2A,AVYAA 



ES 
jogos de tiro em 

primeira pessoa vão 
delirar com os 
labirintos, áreas 
escondidas, inimigos 
feiosos e a ação intensa 
de Quake. Essa versão tem as 
mesmas fases da versão para PC 
e, embora alguns itens tenham 
mudado de lugar, não há fases 

ou armas novas. Ainda assim, 
mesmo os que já jogaram Quake 
no PC devem dar uma olhada na 
PELE AD LR TE ATE TU 
todo o poder do console: os 
pixels não estouram nem 
quando você gruda seu nariz na 

DICA: quando encontrar um monstro igual 
a esse, não perca tempo. Use a Nail Gun ou 
a Super Nail Gun para detoná-lo 

PAS de e E 
DICA: aproveite a proteção da parede nas 
esquinas para armar granadas e 
jogá-las em corredores | 
inexplorados 

DICA: sempre cheque os armários. Neles 
você pode encontrar chaves para abrir 
portas secretas 

NOL7Z 
o 

2 Jogadores 

DICA: 
fique atento ao som, ele dá 
dicas importantes. Um rugido surpreso, 
por exemplo, significa que você foi visto 
antes de ver alguém. Quando isso 
acontecer, vá para trás, se puder, 
e localize o barulho 

[UI 
FACTORBEL AU 
O ei q SOM 

CONTROLE 
) 

ORIGINALIDADE 

áreas com água sempre 
escondem itens. Por isso, explore-as sempre. 
[ER Me o: LU OA 7 o DIST) Acao po <ÃO 
escudo Super Armor Shield 

DICA: nos jogos multiplayer, esconda-se em 
lugares sombrios. Quando o inimigo passar, 
ataque pelas costas. Não é bonito, mas vale 

DICA: os itens Quad Damage, que 
quadruplicam os danos causados ao 
inimigo, são difíceis de encontrar. 
Geralmente, quando aparece um é sinal de 
que vem coisa grande pela frente 

parede. Som e controle também 
fazem sua parte. A música dá a 
impressão de que você está 
sendo guiado pela mão do 
diabo. O controle, por sua vez, 
permite que você execute 
movimentos exatos. Se você não 
terminou Quake no PC, 
provavelmente achará que este 

po ETR Miele A e TO (a 
ação desde GoldenEye. 
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Por Marcelo 
Kamikaze 

O legendário dragão 
estréia no gênero RPG com 
Panzer Dragoon RPG (Panzer 
Dragoon Saga nos EUA, já 
disponível). O jogo tem quatro CDs, 
mas é bem simples. Você encarna 
Edge, um mercenário que foi 
atacado pela tropa de Cleimen, 
sujeito que pretende achar o dragão 
lendário. Por azar de Edge, o dragão 
o encontra e o escolhe para ser seu 
dono. Agora Cleimen, que procurava 
apenas o dragão, procura também 
Edge. E, o melhor, o vilão não está 

sistema usado nos dois primeiros 
Panzer Dragoon, jogos de tiro, a 
Sega criou um sistema de batalha 
único. Por isso este RPG é muito 
particular. Você comanda o dragão 
e pode dar diferentes pesos a seus 
atributos. O que é bastante 
oportuno em situações pra | 
lá de arriscadas. 1 

PASSOJA PASSO 
sozinho: Azel, mocinha misteriosa 
dona de outro dragão, está a seu 
la 

> 

do. Para não descaracterizar o 

DISCO 1 
Entre em cada fase pelo menos duas vezes 
para revelar itens secretos. 

O QUE FAZER NA BATALHA 
Passo 1: Deslocamento 
Esse é o único movimento que você pode 
fazer sem usar a barra. Em compensação, a 
barra não enche durante o deslocamento. 
Olhe o radar e fique sempre na área verde, 
pois aí você não será atacado. 
Passo 2: Encher a barra 
Fique na área verde e encha a barra. O ideal é 

ter sempre três estoques. A barra é 
necessária para efetuar o ataque. 

Passo 3: Atacar! 
Com a barra cheia, o ataque começa. Uma 
técnica importante é o comando reservado, em 
que você deixa o botão de ataque pressionado 
durante o deslocamento. Assim você vai atacar 
logo que o deslocamento estiver concluído. 
Veja os ataques: 
Botão A: tiro. Permite escolher o inimigo a ser 

ENIO SIRI 7, 

atacado. Há inimigos resistentes ao tiro 
(aparece a inscrição “anti shot” no alvo). 
Botão B: laser. Pega os monstros 
aleatoriamente, mas é mais forte que o tiro. 
Também há inimigos que resistem (aparece 
inscrita a palavra “anti laser”). 
Botão C: chama o menu. No menu há as 
opções tiro, laser, item, Berserk, customizar a 
arma e escolher o tipo de dragão. 
e Item: usa os itens. 
e Berserk: são as magias. Necessitam de BP e, 
geralmente, usam mais de uma barra. 
* Customizar a arma (equipamento): são itens 
para melhorar a performance do ataque. 
e Escolher o tipo de dragão: depois de uma 
certa parte do jogo você pode mexer nos 
atributos do dragão: força, mente, velocidade 
e defesa. Nota: força e mente estão em 
campos opostos, isto é, se aumentar a força, o 
poder de mente diminui. Vale também para a 
velocidade e defesa. 
Os inimigos podem ter pontos fracos, 
aparecendo a palavra “weak” no ponto. 
Obs: os botões valem para a configuração 
padrão. 
Passo 4: Fim de batalha 
Acabada a batalha aparece uma nota relativa 
ao combate. Pode ser: excellent, very good, 
nice fight, hard fight e tough fight. O 
excellent é o melhor, ganhando mais 
experiência, dinheiro e itens. 

SINIAC AF 

MINAS DE 

Depois de uma longa 
d demonstração, você 

estará numa caverna. 
Verifique os pilares e 
pegue os itens. Depois, 

| use a chave nos dois 
| toquinhos no chão e 
| acione o elevador. 
Encontre o dragão e 
voe. No primeiro 
penhasco há um lugar 
com pássaros. Atire 

neles e eles o levarão ao Dragon Unit. Mas 
isso só acontece quando você vier pela 
segunda vez. Juntando as 12 Dragon Unit 
seu dragão ficará muito forte. A partir do 
segundo penhasco começam a aparecer 

= 

inimigos. Na bifurcação, vá para a esquerda 
e desligue os ventiladores gigantes. Siga 
pelos ventiladores e vá ao terceiro 
penhasco, onde há um rio. No final, 
enfrente Bemos 

BEMOS: fique na 
área verde e encha a barra. Pegue as costas 
de Bemos e mande laser. Quando ele ficar 
nervoso vai atacar com tudo. Mas o chefe 
vai ficar entalado na parede. Mande 
lasers e vença! =. 

ie 

narra -— 

Es TELA DE 

STATUS 
| 
| 

Aperte Start durante a tela de campo e a | 
tela de Status aparecerá. Os comandos são: | 
º Item: permite usar os itens. As | 
subdivisões são: itens comercializáveis, | 
itens importantes, lista de Berserks e | 
equipamentos. 
º Tipo de dragão: igual ao comando de 
batalha. 
º Dado dos inimigos: os inimigos já 
derrotados podem ser conferidos aqui. 
º Mapa: permite olhar o mapa durante as 
missões de vôo. Pode ser efetuado com o 
botão X. 
º Options: muda a configuração de botões 
e de som. 

RS o), 
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- 

[24] 
ê 

UR TE q 

VASER DU
 » 

PS DE NE Bd 
7 e! 

2 
ECCAVAF AA 

ESCAVAÇÃO 



DESERTO DE GARIR 
Vá para a vila de Kainas. Ela 
está destruída. Siga para o 
deserto, atire em tudo e 
encontre Zussu 

ÁREA PROIBIDA 
Saia do acampamento e siga 
para a caravana. Entre na lona à 
direita e fale com o sujeito. 
Depois vá para a loja (à 
esquerda da entrada da 
caravana) e use a opção de 
baixo para falar com o 

ZUSSU: use um Berserk tipo 
Attack. Depois mande tiros no 
ponto vermelho. Recupere a 
energia quando necessário vendedor. Fale três vezes e saia 

da vila. Siga para a área 
proibida. Lá, você deverá 
acionar as oito peças do 
dispositivo. Acione o dispositivo 
e enfrente os chefes 

Acerte o verme e siga pela 
caverna. No segundo deserto 
ache o oásis. Acerte a pedra, 
encontre a outra pedra e 
destrua-a. Volte para o oásis e 
siga a passagem. Neste 
segundo deserto há outra 
caverna que o levará ao High 
Vulcan, um equipamento que 
aumenta o poder do tiro. No 
terceiro deserto, acerte os 
dispositivos e crie um furacão. 
A passagem será revelada e lá 
você enfrentará Haiga 

pod Fioeiçã 

NAVE CLEIMEN: evite a área 
vermelha e atire sem parar 
ATORM DRAGON: encha a barra 
e atire na cabeça. Quando a 
menina falar uma coisa, vá 
direto para a cabeça para evitar 

DO 7 Asia O À os lasers 
É Ruy E$2]) 

HAIGA: atire no bichinho até o 
grandão aparecer. Encha três 
barras em segurança, vá para a 
frente e acerte a cabeça. 
Quando ele começar 
a defender a 
cabeça, atire 

DISCO 2 
Para trocar de disco, salve o 
jogo, aperte B para entrar na 

tela de troca e abra a tampa. 
Coloque o CD 2 e carregue 

nos braços. CIDADE DE ZORR 
Recupere a Vá para a caravana de dia 
energia (use a segunda opção 
quando quando for sair de 
necessário algum lugar) e entre 

na lona central. Fale 
, SATURAA com as mulheres e 

Jogador depois siga para a 1 loga RPG | depois siga p 
cidade de Zorr. 
Durante a noite, 
siga para o bar e 
fale com o 
barman e pague 
20 dynes. Use 

todas as opções e pegue 
um item. De dia, siga para o 

GRÁFICO pe € 

SoM À 

ORIGINALIDADE 

EE SP” 

AR 
CTT 
Ro: 

ferro-velho 
e encontre Paette e troque uma 
idéia com o cara 

GEORGIUS 
Aqui, você deve detonar os 15 
satélites e parar o furacão. Ao 
chocar-se com as pedras 
aparecerão os Rupis. Lute com 
eles usando o dragão com mais 
defesa. Parado o furacão, vá 
para a nave e pegue o item 
embaixo dele. Volte para Zorr e 
fale com Paette no mesmo 
lugar, de dia. Retorne a 
Georgius e entre na nave pelo 
lado (onde há um ponto verde). 
Você será preso e depois salvo 
por Gash. Enfrente os chefes 

NAVE VARNA: apenas atire pela 
frente 
GUARDIAN DRAGON: se estiver 
com a asa fechada mande tiros 
na cabeça. Se abrir a asa, atire 
pelas costas. Quando perder 
bastante energia, o Guardian 
Dragon vai usar o Berserk Laser. 
Acerte o ponto fraco. 

RUÍNAS DE URR 
No acampamento pegue o item 
com Gash e entregue-o para 
Paette, em Zorr. Agora você 
pode ir para Urr. Acerte uns 
seres que parecem baleias e 

faça-os 
destruir as 
torres. Com 
isso abre-se 
a passagem. 
Mas antes, 
atire no 
ponto de 
junção para 
conectar a 
passagem. 
Siga pela 
passagem e vá até o fim. Isso vai 
dar numa outra lagoa. Siga para 
a parte esquerda do mapa e 
pegue a chave 1. Volte para a 
primeira lagoa e use a chave 1 
na fechadura 1. No mesmo mapa 
onde se pega a chave 1 está a 
chave 2. Use a chave 2 na 
primeira lagoa e enfrente 
Nurishin"ha. 

NURISHIN'HA: acerte os dois 
lados do bicho e faça-os separar. 
Separados, acerte a parte 
traseira do bicho de baixo. 
Quando o de cima usar seu 
ataque, tome um item stop clear 
para livrar do status stop. Espere 
pelos discos verdes e saia deles. 
Quando eles estiverem juntos, 
seu ataque é muito poderoso, 
portanto energia no máximo 

Volte para os locais das chaves, 
pegue a chave 3 e use-a no 
dispositivo central. Atorm 
Dragon vai aparecer 

ATORM DRAGON: destrua 
todos os satélites usando um 
Berserk tipo Spiritual. Acabando 
com os satélites destrua o 
dragão pelas costas. Quando a 
menina disser uma coisa vá 
para frente e evite a chuva de 
lasers. O ataque do trovão é 
muito forte 

23 



Rampage World Tour, o 
clássico dos arcades, estréia no DICA: 
Saturn. Se você já encarou o 
game no fliperama, sabe. O lance é - monstros do jogo - 
detonar tudo o que pintar pela eram pessoas bem 
frente e isso inclui gente. Mas não normais que 
pense que a violência é gratuita. trabalhavam.no 
George, Lizzy e Ralph - os três Scumlabs International, um depósito 

de lixo tóxico. Um belo dia, uma 
explosão destruiu o prédio e os três 
técnicos foram expostos a gases 
tóxicos. Deu no que deu: os três 
mutantes saíram pelas ruas e 
começaram a destruir tudo. Para 
jogar você escolhe um dos monstros 
e deve continuar a destruição da 
cidade. Se quiser somar mais 
pontos, coma pessoas grandes e 
veículos, que valem mil pontos. 

Provavelmente sua paciência vai 
acabar antes que o espaço 
no seu estômago. ; 

2 Jogadores SATURN 
Continue MIDWAY 

ação 

GRÁFICO 
SoM 
CONTROLE 
ORIGINALIDADE 

a 
DA Dad dia 
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AV ENTURA: 
Batman & Robin 
Klonoa 
One 
ESPORTE: 

OU 1+9x 44,10 DARE nSovOuy7a 

GRÁTIS: 1 jogo clássico" | | TAM É ZA ir dh 
JOGOS DISPONÍVEIS (R$ 94,90 cada): | | ] Bo d. | 

AÇÃO: Resident Evil 2, Tomb Raiders 2, Colony | j Ss E MULAÇÃO: | 
Wars, Resident Evil D. Cut, Mega Man X4, Duke Nukem; | É dal faso] McGrath Supercross '98 | 

AVENTURA: Gex 2: Enter The Gecko, Riven: Myst 2, Bloody | ada A q ENCARA 

Roar, Rascal, Pitfall 3D, Croc, Nightmare Creatures; h ee Or eramos 

ESPORTE: FIFA Road to World Cup 98, Nagano W Olympics; | RAF SÊ 
LUTA: Street Fighter Collection, Street Fighter EX + Alpha, 'e yr ) | 
X-Men Children Atom, Marvel Super Heroes, Dead Or Alive; R NZi%) 

RPG: Final Fantasy 7, Final Fantasy Tactics, Castlevania: [A A , : 

Symphony of the Night, Alundra, Breath Of Fire 3, Tactics 4 rt Vi M 1990: E GE K 4, 0: í SA F 8% 

| Ogre Battle, Deathtrap Dungeon, Wild Arms, Broken Sword; Conf ShakPad Po” R$59,90 = Cartão Mem. Transp /R$ 59,90: Controle Arcade//7 R$ 89,90 
SIMULAÇÃO: Road Rash 3D, Need For Speed 2, Nascar '98, * Controle Analógico R$78,90 * Controle Básico” R$39,90 

fr * Controle Arcade 2 “R$ 89,902 Conversor Japonês” R$ 39,90 Devia, a —— So en Ri ist e guipos ia 5 e Controle Básico Rê 3990 + * Game Shark ps 9490 

5547 dad RE E Controle Arcade” > R$89,90 = Controle Original R$69,90 % ZA 
pa gt! 7 o Controle Mad Kate” “R$48,90 * Contr. Turbo Transp. “R$59,90 + Las 

) : Game Shark R$ 94,90% Game Shark R$ 9490: 
E q Memory Card 1 MB” R$ 49,90 Mega Memory Card” “R$ 1490» Memory Card Plus” R$ 74,90 

TremorPak Plus R$ 59,90:* Pistola Auto-Reload” R$74,90: Pistola Auto-Reload “ R$ 0 
Volante Mad Katz R$ 109,90 Volante Mad Katz” R$499,90 Volante com Pedal” R$129,90 

é j R$, A INC LUI ARAcIA: 
/ pa 43/GAI 

50 Z > Vita) 
A “DNC U SA NR 
ou Assu Pois os 1 GAMElCHASSICOR 

5 DISPONÍVEIS (R$ 94,90 cada): 
ER Resident Evil, The Lost World, Mega Man — egal | rins Ro ns / 

aider, | Du ukem/ y Warcraft 2 Sr, ESPORTE: 
Z A Winter Heat 

EoAURy Ee o TS 

Eco ai Mo TA 

Vélids somente poa compras efe em conjunto. | * Para consoles: frete incluso apenas para o estado de SP:- Pagamento em 9X e 10X somente para cheques. /-e Consulte relação de clássicos no momento da compra 

: 

RPG: 
; Mane Knight Rayearth' = 
Panzer Dragoon Saga / 
“4 Shining Force 3 Tr. 

a of Fighters: “97 
, Street Fighter 1. 

aa a Consoles fox necidos no sistema NTSC. « 

Vs dá 
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Cabeça boa e paciência são 
duas coisas indispensáveis para quem 
quer se dar bem em Noon - jogo de 
estratégia em que o objetivo é 
encher o território inimigo de 
bolinhas. Para começar, você tem de 
escolher um dos seis personagens. A 
única diferença entre eles é o 
golpe especial, que muda de 
acordo com o personagem 
escolhido. Aí, é só ter paciência 
e, Claro, usar uns neurônios. Você 
só coloca bolinhas no campo 

você ficar gigante. Assim você 
poderá destruir várias bolinhas 
de uma só vez 

adversário quando 
destrói as bolinhas que 
estão no seu campo. 
Na hora de limpar sua 
área, dê preferência 
para as bolinhas negras. 
Se elas preencherem 

todo o espaço, a 
contagem regressiva 

começará e você terá apenas 
dez segundos para fazer a 

limpeza. Fique de olho nos itens: 
eles lhe darão até golpes especiais. 

Eid é 

de alinhar 
no mínimo 3 delas da mesma cor. 

Para estourá-las, aperte o botão de ataque 
E irc TR U e 

Mi! 
à ra 
6 E Cai Ê 5 sa 

Os espaços de seu campo 
estiverem preenchidos, seja rápido 
e tire as bolinhas. Caso contrário 
seu tempo vai embora 

DICA: as bolinhas 
ombinadas com qualquer cor. Por exemplo 

e uma colorida 

NOON 
1/2 Jogadores P.STATION 

Bateria SATURN 
MICRO CABIN 

ES ra estratégia 

GRÁFICO 5 PU | SD e: 

DICA: as vezes é melhor jogar as bolinhas DICA: alguns especiais são melhores que 
negras para o campo do oponente, com outros. Veja o especial de todos os 
isso você atrapalha o jogo dele personagens e escolha o melhor para você 

CONTROLE 

ORIGINALIDADE 
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REQ 

EX-MODELO. 

Drogas. 
Nem 
morto. 

Rssociação Parceria Contra Drogas. 



E Ea co tira 
TO 

'N! Por Marjorie 
“ Bros 

JL 

Você deve estar es 
olhando para esta ed 
página e pensando: ué, 
que Bust a Move é esse? Poisé, | 
este Busta Move não tem nada 
a ver com aquele quebra-cabeças. 
Neste, O lance é requebrar. É 
Quanto mais Carla Perez, 

= 

um jogo de dança! E 
que dança: os 
movimentos são 
perfeitos e as músicas 

cenário. Quando a 
música começar, você 
vai ter de fazer os 
comandos no ritmo. É 

melhor. Funciona ótimas! 

assim: você escolhe Quando você 

um dos dez acerta os 

movimentos - os 
passos, melhor 
dizendo- eles 

formam um combo. Você também 
pode usar especiais, que param o 
adversário por alguns instantes - 
tempo que você deve aproveitar 
para fazer o maior número possível 
de movimentos. Mas lembre-se: 
só é possível usar dois especiais 
por dança. Então, capriche | 

FR no arrasta pé. 1 

personagens e o 

DE UA a 
UN 

POINTS 
es 

gm 
à 

1/2 Jogadores 
Memory Card ENIX 

GRÁFICO 
som 

conTROLE | 
ORIGINALIDADE 
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“5 Por Marjorie Bros 
A terra de Tomba foi 

invadida por porcos muito, mas 
muito mesmo, malvados. Os 

“porquinhos saquearam, roubaram, 
mataram, enfim, detonaram tudo 
que puderam. Agora o selvagem 
Tomba decidiu pôr um fim nessa 
história. Os suínos vão se dar muito 

GRÁFICO ecrã 

CONTROLE o a 
ORIGINALIDADE 

1 Jogador COPE CAMP Card WHOOP ação 

mal, garanto. Tomba 
possui uma corda 
com uma bola cheia 
de espinhos na 
ponta que deixa os 
inimigos tontinhos. 
Além disso, ele 
pode arremessar 
os porcos, como 
Klonoa, em 
Klonoa of the 
Wind. Lançar os 
porquinhos 
longe vai ser 
bastante 
divertido, mas 
não esqueça 
de coletar os 
itens que 
aparecem nas fases. 
Eles são muito importantes para 
passar obstáculos. E fique atento: a 
maioria dos cenários tem dois níveis 
de jogo. Isso quer dizer que você 
terá de detonar os porcos À 
também no fundo da tela. 100000 
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Rent dl 

go PS SEDE Tara 
et dá Pin gp Ari a OT 

boss. Cuidado com o laser dele, que irá 
Pole LR (RR e UE RU STLUE RUE aé Por Lord Mathias nica: 

R-Types é uma reunião dos com o tiro 
jogos da série R-Type - R-Type, de pa E ida 
ER a ERES Page e aaa 
do próximo jogo, R-Type Delta. EIS PerELio 

faz um Nos dois jogos você enfrenta [iu 
Bydo, um parasita que está O e — amassão. |.. 
er R sa É j Re E Depois é a parte da esquerda. Agora é só De resto é a 

ad mandar tiro carregado no que sobrou só mandar bala no 
enfrentá-lo, nos dois games, | cristal que fica indo pra cima e pra b 
EaD TES RR GR 
mais poderosa já const 
lu HER CSA [7 - 

“maneiras: grudada na frente ou 
atrás da nave. Também é 

* possível separá-la da nave. Além 
da Force, há outras armas. O 

| nos dois jogos é grande, 
o adianta sair atirando . 

em tudo sem 
pensar. Nesse . 
game de tiro 

RR E] 

S 4 estratégia é 
ERR Te Te 

O seu poder de fogo 
» Elsie Ro Tie alo fo Ro) o ARTE 

Eiro anelar as coisas ficam mais fáceis 

a cara na barriga, solte um tiro carregado, 
lance o Force e atire bem rápido para 
acabar logo com essa parada 

SS REA Es CE ae ao 

DICA: decore a sequência do corredor. Atire 
no centro do chefe e acabe com a festa 

R-TYPES 
2 Jogadores P.STATION 

14 Fases IREM 
FUN Memory Card tiro 

destrua todas as partes do chefe 
“para mais pontos. Coloque o Force para 
trás para destruir os canhões posteriores. 

[7 (Ill GRÁFICO 
| a dm s o M 

As partes mais ao fundo são detonadas CONTROLE 
com o reflexivo. Defenda os tiros com o Gi ORIGINALIDADE 

Force e solte um tiro carregado no núcleo . 

decore a sequência de aparição 
cobra. Antes de acabar o tempo, atirt 

vezes com o laser reflexivo no cri: 
na parte de cima 



quando 
derrubar o inimigo, 
acione ?* + soco ou 
chute (depende do 
personagem) para 
atacá-lo no chão 

NE. .dá acerte o oponente 
==] dando um golpe parecido 

E A É à à Por Baby Betinho 
Ultraman, um dos primeiros 

heróis japoneses a fazer sucesso no 
ocidente, volta a lutar no 
videogame. Fighting Evolution foi 
baseado nas antigas séries de TV para sair de 
Ultraman, Ultraseven e Ultraman um ataque ou até de um especial, aperte a 
Taro. Esta última, ao contrário das o botão do side step, com isso você se com o inimigo tonto, aproveite para 

outras, não pintou nas telinhas Hlyrai le uns ataques Si combos, pols os últimos hits que você 
AR s É Bo vão se somar aos que der depois 

brasileiras. Apesar disso, o game não - um pouco o jeitão da luta. Todos os 
tem muita história: é escolher o golpes são iguais aos que os 
lutador e descer a mão no inimigo, lutadores faziam na TV. É possível Ta gados 
como de costume. São 8 lutadores: fazer combos, mas não existem Bateria MICRO CABIN 
os três heróis e cinco monstros grandes sequências. Os sons Re 
tirados das séries. Se você já viu também'saíram direto da série para SAO mana DE 
alguma dessas séries, ou outras o-game. Já os gráficos foram da um 
séries japonesas, como Jaspion e inspirados em outros games, nana 
Changeman, não vai estranhar nem | como Tekken. 

para soltar o especial | com q com Ultraman, faça * + próximo ao adverssário, 
aperte defesa, soco e chute faça YIN + soco chute juntos. Este golpe é muito faça defesa e soco juntos para 
juntos. Serve para todos os para soltar o bumerangue eficiente para efetuar um agarrar, Vale para'todos os 
personagens ataque-surpresa personagens 
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% Da GamePro 

á DE dano 
Blasto, agora é a vez de Gex 
CC Td ELE E AP Es 

Saes DICA: sempre 
SER e TE EMA 

aventura, Enter the Rue 
Gecko, Gex traz um aa 
jogo de plataforma com plataformas 
visual tridimensional de uia 
primeira! Mais uma vez, 
você vai guiar o nosso 
réptil pela Media Dimension 
para enfrentar o aaa Rez. 
Vocês vão passar por uma casa China. Você deve pegar os 
mal-assombrada, uma ilha controles remotos espalhados na fase Gexzilla, dê uma 

deserta é até vão dar uma de pelas fases para então chegar no/ chicotado no Mecharez e derrube o prédio por 
RA espaço sideral. Em verdadeiro show e encarar o 

seguida vão rolar um passeio Rez. Tudo no jogo é 3D, até Á opaca ES Rui fe di oito 
ds UG A] mesmo as letras na tela e nos podendo visualizar o jogo de 

” computador, uma viagem por um menus. Já a movimentação, qualquer posição. A trilha 
desenho animado psicodélico e impressiona por sua ii sonora está sempre presente e 
uma volta à Idade da Pedra. Para suavidade. Três câmeras com peso, variando de batidas 
finalizar, vão enfrentar diversos garantem vários ângulos que de reggae com bongos e 
ninja pelas ruas da tambores até sons 

Do RR ie ia E 
) O que não podia faltar é 

PRC Ia PIER (o)? 
) 3 
marca registrada de 

Gex. Ele se transforma 
em diversos personagens ao 

longo do jogo (veja 
| quadro ao lado). Com 
) elos gráficos e | 
RSS TE FAT (o PR 

Gex já é sucesso, sem ! 
dúvida. . 

DICA: a primeira meta 
'| em todas as fases é 
=) achar a parede com 

textura pegajosa pega) j ( 

BE 

E se a o e À Ae E ERR 1 
Doe e Res ENTRE giratória revela 
o interruptor do elevador mal-assombrado 



DICA: você não pode pegar mais de um 
controle por viagem, por isso concentre-se 

RR rd 

DICA: no confronto 
BRU: Rute o 

“) três chicotadas nele. 
Quando ele crescer, 

pa colunas três vezes e 
E diga adeus! 

AS MIL FACES DE GEX | k Ci 

Gex the 
Wabbit 

Gexie Chan 



] DICA: alguns 
cristais estão 
presos e você 

BE) não poderá 
pegá-los. Acerte 

sa uma bomba 
RES nestes cristais 
; para liberá-los 

DICA: não tente cologi 
uma bomba perto destes 
bichos verdes, pois eles irão 
engolir sua bomba 

Hudson ataca o P.Station. Como 
vocês sabem, meninos e 
meninas, Bomberman começou sua 
carreira no Nintendinho. De lá pra 
cá, pouca coisa mudou. Você ainda 
joga com Bomberman, anda por um 
labirinto e detona bombas. Contudo, 

em Bomberman World, o 
homenzinho faz algumas coisitas 
mais. Por exemplo, agora ele pode 
derrubar árvores. Essa atitude anti- 
ecológica serve pra duas coisas: 
derrubar um macaco prá lá de chato 

xi eae ZE EA ER g<= 

RAVE ES 

DICA: é em odáca as sos É terá de dE 
a porta. Para isso colete todos os cristais 
que estão espalhados pela arena 
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DICA: coloque pcEr ho 
uma bomba atrás [arstias . DICA: há 

MN da árvore para Ra asas alguns [SF 

So Por Marjorie Bros pre f Gt a cogumelos [Eb o ne a 
| possuem itens, exploda o máximo 

Gxnonicio pommha da só detonar uma AN cogumelos possível para adquirir esses itens 

BOMBERMAN WORLD 
P.STATION 

HUDSON 

ação 

a 

1/2 Jogadores 
Memory Card que fica atirando bananas na sua 

cabeça e fabricar pontes 
para atravessar buracos 
gigantes. Bomberman sds , 
ainda tem de detonar Á 
cogumelos que 
bloqueiam a 
passagem. Mas é 
recompensador: os 
cogumelos escondem 
itens preciosíssimos! 

CONTROLE 4 

ORIGINALIDADE mc 

$! em tempo 
ele se torna 
uma bola. 

Cuidado, pois dessa forma ele pode 
explodir suas bombas sem ser atingido 

esse - * 
inimigo, a melhor tática é 

cercá-lo com bombas. Isso não é muito 
fácil, mas se conseguir o cara dança 



Finalmente X-Men Vs. Street 
Fighter estréia no P.Station! A 
versão ficou tão diferente que a 
Capcom resolveu emendar um EX 
Edition no final do nome do game. 
Não é possível trocar de cara durante 
a luta, pois o console não tem 
memória suficiente e nem cartucho 
de expansão, como no Saturn. Em 

compensação, os caras da Capcom 

CHUN-LI: 
voadora, rasteira fraca, soco 

médio agachado e soco forte em pé. Siga 
com um Ve € + 2 botões de chute e Ye e 

+ 2 botões de soco. Espere o inimigo cair 
para dar outro Ye € + 2 botões de chute 

| KEN: 
Ds: DENTES- voadora, 

à DE-SABRE: TE soco forte 
=| Voe com O VN + 

chute | SOCO 
É forte. No E EF forte. 

chão, X ER Ri Depois, 
Bo rasteira aaa say =) + 2 
po . 2) fraca e botões de soco. Espere até o segundo 

Shouryuken e mande um Y > + 2 botões 
de chute. No chão ainda dá pra acertar uma 
rasteira fraca e um gancho forte 

gancho forte. Durante o supersalto, faça: 
soco fraco, chute fraco, soco médio, chute 
médio e agarrão aéreo. De volta ao chão 
siga com EV + 2 botões de soco. No canto 
dá pra emendar mais dois desses golpes 

X a <p 
DICA: para acionar o cross over counter é 
só defender um golpe e acionar €t y + 
soco + chute de mesma força 

botões de soco, Y “> + 2 botões 
de chute e YZ € + 2 botões de soco. Espere 
ao máximo e estique o número de hits 

DICA: com certeza, 
nesta versão O 

melhor lutador para 
ajudá-lo nas lutas 

é Ciclope. Seu 
especial é arrasador 

mudar o visual 
| de Chun-Li, 
À coloque o 

cursor sobre ela, 
WE segure Select e 

Ni selecione 

DICA: nesta versão você terá de suar um 
pouco mais para detonar Apocalipse, pois 
agora sua energia também é recuperável 

encheram o jogo de fru-fru. Por 
exemplo: inventaram o Hyper 
Cancel, que permite começar um 
golpe especial antes de terminar 
outro. Há mais uma batalha. 
Eram seis, agora são sete. E, pra 
completar, você pode jogar no modo 
Survival, lutando cada round 
contra um lutador diferente até sua 
energia acabar. X-Men Vs. Street 
é uma surpresa. Muito melhor 
que a versão de Marvel fim 
Super Heroes! 7 Q 

X-MEN VS STREET EX EDITION 
P.STATION 

CAPCOM 

luta 

GRÁFICO 5 

SOM 5 
CONTROLE a 
ORIGINALIDADE BS 

1/2 Jogadores 
Memory Card 
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Por Marcelo 
amikaze ES) 

Blazing Star é uma obra de ===". 
arte de 426 megabits. Quem achava 
que o Neo Geo não poderia ter 
apresentação em computação gráfica 
vai ter de repensar suas opiniões. 
Mas o jogo em si é totalmente feito carregado e o break. 
à moda antiga: nada de polígonos, Agora dois jogadores PR NS 
tudo feito à mão. Continuação de podem disputar o mesmo “rr WS” We 
Pulstar, Blazing Star abandonou o espaço aéreo e há itens UN 
estilo mais de estratégia para dar exclusivos neste modo: o 
lugar a uma ação mais pauleira. São Decoy, que atrai os inimigos para 
seis naves a sua disposição: Hell você com maior bônus, e o 
Hound, Windina, Aryustailm, Peplos, Stealth, para afastá-lo do 
Dino 135 e a Dino 246, a mesma de perigo. Blazing 
Pulstar. As armas variam para cada Star é mais um 
nave, mas os tipos são os “. jogo, ao lado de 
mesmos: normal, rápido, títulos como WE 

Einhânder, que | | ER 
confirma o É DSI SR 

PONTOS DU FERIR renascimento 
0 060) 

Pontos - pegue todas as jóias. 
Elas aparecem a cada 8 inimigos 
detonados. A cada 8 jóias 
coletadas, elas valerão mais. Por 
exemplo, no início elas valem 
300, mas depois de 8 coletadas, 
valerão 500. Os anjos multiplicam 
o valor dos inimigos destruídos 
com tiro normal. No começo é 
só o dobro, mas deixando de 
pegá-los, vai até 128 vezes. De 
resto é tentar detonar os inimigos 
com o tiro carregado. A tabela 
está abaixo. 
Terminar o jogo - quanto menos 
pontos fizer, quanto menos 

y inimigos 

Ra destruir, a 
98 s dificuldade do 

jogo será menor. 
Derrote os mestres o 

mais rápido possível. 

dos jogos de tiro. ; | 

COMO VER A TABELA: por INIMIGOS DESTRUÍDOS : Mega 
exemplo, se destruir 11 PEA e À YUME KOBO 

[2]3[4|5[6]7]8|9 Ini 2 Jog tiro Inimigos com o tiro Memory Card 
HELL HOUND [16 [24 (32 (48 caso [96[128] | | | | 16 | Gamegadocoma a E 
WINDINA |8 [16/32 [64/80/96 [128] | | | | & | Amustilm esse inimigo GRÁF a 

CTA Rits | — valerá 80 vezes mais. SOM 
ARYUSTAILM |2 |4 |8 |12/16/24/32/48/64/80/96/128] 2 | Exemplo 2:se usar o break ” E 

16 | (solte o tiro carregado e CONTRO a PEPLOS fio] (2a |32 [48 E 80 /96/128] |. 
DINO 135/246 |24 |32/48 [64/80 |96 [128] | | 
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COMANDOS 
GERAIS 

Crossover Assist: SM + CM 
(chama um lutador de apoio 
um número limitado de vezes) 
Crossover Attack: SF + CF 
(troca de lutador) 
Crossover Counter: durante a 
defesa, Eu Y + SF + CF (troca 
de lutador seguida de contra- 
ataque - necessita um nível de 
barra Hyper Combo) 
Crossover Combination: 
Va +SF+ CF (os dois 
lutadores realizam seus Hyper 
Combos e efetiva a troca - 
necessita dois níveis de barra 
Super Combo) 
Duo Team Attack: Ye + SF 
+ CF (os dois lutadores 

aparecem na tela e você 
comanda os dois ao mesmo 
tempo. Nesses instantes, o uso 
de Hyper Combos é livre. 
Necessita pelo menos duas 
barras de Hyper Combo e o 
tempo varia conforme a barra). 
Advancing Guard: durante a 
defesa, SSS (empurra o inimigo) 
Corrida: €€ ou 23 ou € + 
SSS ou > + SSS 
Superpulo: Y ?* ou CCC 
Evitar a queda: quando for 
derrubado, €£ y + soco 
Trocar o lutador que começa 
a luta: deixe SSS pressionado 
até a luta começar 

Hadouken: y 35 + soco 
Shouryuken: >Y 3 + soco 
Tatsumaki Sempuukyaku: 
ye e + chute 
Ashura Senku: €YZ ou 
Va +SSS ou CCC (Akuma?) 
Ten'ma Kuujinkyaku: no ar, 
V 33 + chute (Akuma) 
*Mode Change: 24 yZ e + 
soco (rápido: Ryu, médio: Ken, 
forte: Akuma) 
*Shinkuu Hadouken: 
Ya +SS (Ryu) 
*Shinkuu Tatsumaki 
Sempuukyaku: 4 Z + CC (Ryu) 
*Shin! Shouryuken: 

ATA INTIN 
SR: soco rápido 
SM: soco médio 
SF: soco forte 

CR: chute rápido 
CM: chute médio 

| CF; chute forte | 
| SS: dois botões de soco quaisquer | 
| CC: dois botões de chute quaisquer | 

SSS: os três botões desoco | 
| CCC: os três botões de chute | 

RR Ou 6 
Was e 
à. debarraHyper 
q Combo) 

Superlotação de 
heróis na tela! Em 

Marvel vs. Capcom você 
pode lutar com dois caras ao 

mesmo tempo. Mas é 
sempre bom saber o que fazer. Por 
isso, publicamos todos os golpes 
dos 15 lutadores que estão à 

disposição para você detonar | 

DYN +SS (Ryu) 
*Shouryu Reppa: VN +SS 

*Shinryuken: y “> + CC (Ken) 
*Shippu Jinraikyaku: 
Ve e + CC(Ken) 
*Messatsu Gouhadou: 
bee +sSS (Akuma) 
*Messatsu Goushouryu: 
V3>+sSS (Akuma) 
*Ten'ma Gouzankuu: no ar, 
Y 35 + SS (Akuma) 
*Shungokusatsu - Instant 
Hell Murder: SR, SR, 2, CR, SF 
(Akuma - nível 3) 

Obs: com Ryu, quando houver o 
nome de um lutador entre 
parêntesis, você só pode usar o 
golpe se estiver personificado no 

Ame no Murakumo: 
Ya + soco 
Ghram: 244 + botão 
Vagula: Ye € + chute 
Warp: €YZ + botão 
Formation A: y 35 + chute 
Formation B: (c) €> + soco 
(use o mesmo comando para 
soltar o tiro) 
Formation C: (c) €> + chute 
*Ragnarok: 2Y 4 +SS 
*Legion: VN + CC 
*Quroboros: YN> +55 
Habilidades: salto duplo e 
agarrar-se a parede (Ve € + 
soco). Na parede (da esquerda): 
Subir: 1º 
Descer: y 



Desgrudar: > 
Ir para a outra parede: €> 
Golpe de Cypher: soco 
Voadora: chute 
Deslize: 4 + chute 

Screw Pile Driver: 360' + 
soco (perto) 
Double Lariat: SSS ou CCC 
Flying Power Bomb: 
€CY33 + chute 
Vanishing Flat: 2y 3 + soco 
(Zangief normal) 
Aerial Russian Slam: 
343 + chute 
Vodka Fire: 4 “> + soco 
(Mecha Zangief) 
*Final Atomic Buster: 
360 “+ SS (perto) 
*Ultra Final Atomic Buster: 
360º + CC (Zangief normal - 
nível 3) 
*Siberian Blizzard: 360º + CC 
(Mecha Zangief) 
*Iron Body: €WV KZ + CR 
(transforma-se em Mecha 
Zangief - use o mesmo 
comando para voltar ao 
normal) 

Zero Style Kikoushou: 
> + soco 
Kikouken: €£ 4 35 + soco 
Tenshoukyaku: 2Y 4 + chute 
Hyakuretsukyaku: chute 
repetido 
Sen'enshuu: 23 /Ze + 
chute 
*Kikoushou: Y 35 +55 
*Senretsukyaku: 4 > + CC 
*Shitisei Senkuukyaku: 
Ya + chute (no ar) 
*Hazan Tenshoukyaku: 
Ya +CC 
Habilidades: corrida aérea e 
salto triplo, salto usando a 
parede 

TUA TE Lelo 

Soul Fist: y “> + soco 
Shadow Blade: >Y “ + soco 
Vector Drain: 23 yZ€ + 
soco (perto) 
Shell Kick: 4 + CM (no ar) 
Shell Pierce: 4 + CF (no ar) 
*Soul Eraser: YN3 +55 
*Silhouette Blade: 

Ya +ss 
*Darkness Illusion: 
ya + CC 
*Eternal Slumber: CR, SM, €, 
CM, SF 
Habilidades: Burnia Dash (no 
ar, Y ou ? + SSS) e Hi Angle 
Dash (corra com o botão de CR 
pressionado) 

JinSuotome 

Saotome Fire: com o Start 
pressionado, soco repetido 
(aumenta barra de Hyper 
Combo) 
Saotome Typhoon: 
(c) €3 + soco 
Saotome Dynamite: 
(c) 4 ?º + soco 
Saotome Crash: 24 YZ e + 
chute 
*Blodia Punch: 435 +55 
*Blodia Vulcan: Ye e + SS 
*Saotome Cyclon: 
Ya + CC 

Mega Upper: 2“ + soco 
Mega Buster: SF (pode ser 
carregado) 
Item Attack: Y N>+ soco 
(N Ze + chute para mudar o 
item - rápido: Mega Ball; médio: 
Tornado Hold; forte: Leaf 
Shield) 
*Hyper 
Megaman: 
Ya +ss 
*Rush Drill: 
Ya + CC 
*Beat Plane: 
be e + CC (depois 
use o botão para 
atirar) 

Comando 

Captain Fire: 
V33 + soco 
Captain Coleda: 
Ve e + soco 
Captain Kick: Ye e + 
chute 
Commando Strike: 
Ya + chute (rápido: 
Ginzu; médio: Mack; 
forte: Baby) 
*Captain Sword: 
V35+5SS 

*Captain Storm: 
Ya + CC 

Kinetic Card: Y3> + À. 
soco o 
Trick Card: ye e 
+ SOCO 
Cajun Thrash: 
Ya +soco 
Cajun 
Strike: (c) 
VA + 
botão 
*Royal 
Flash: Y3> 
+55 
*Cajun Explosion: 
Ya +CCou 
yee+Ce 

é Ke] 

Wolverine 

Berserker Barrage: 
Y 3 + soco 
Tornado Claw: >y “ + soco 
Berserker Slash: 
YZ e +soco 
Drill Claw: CR + SM 
*Weapon X:32VY +55 
*Fatal Claw: 2Y Y + CC 
*Berserker Barrage X: 
Ya3+ss 
Habilidade: Berserker Rage 
(Wee +sS) 

24 

Venom 

Venom Fang: 
y 33 + soco 
Web Throw: 
2uyee+soco 
Venom Rush: 
Ya> + chute 
Venom Bite: ye e 
+ chute 
*Venom Web: 
bu +ss 
*Death Bite: 
ba + CC 
Habilidade: 
corrida aérea 

Gamma Slam: 
Va + soco 

Gamma Charge: 
(c) €3 + chute 
(horizontal) 

| Gamma Charge: (c) 
4? + chute (vertical) 
*Gamma Wave: 
Va>+55 
*Gamma Crash: 
yee+ss 
*Gamma 
Quake: V3> 
+ CC 
Habilidade: 
super armor 

TT 
eli 

Web Ball: Y > + soco 
Spider Sting: 2Y 3 + soco 
Web Sting: YZ € + chute 
Web Throw: 24 YZ + soco 
*Maximum Spider: 
433 +ss 
*Crawler Assault: Y 3> 
+ CC 
*Ultimate Web Throw: 
beesss 
Habilidade: corrida aérea, 
salto usando a parede e 
grudar na parede (salte na 
parede e segure o direcional 
na direção oposta à mesma) 

ATi DS NS ET De TA: 

Shield Slash: 4 “> + soco 
Stars & Stripes: 2Y“ + soco 
Charging Star: y “> + chute 
*Final Justice: YN5 + SS 
*Hyper Charging Star: 
Yu + CC 
*Hyper Stars & Stripes: 
9Yu+ss 
Habilidades: Cartwheel 
(93 € +soco) e salto 
duplo 

Shoulder Cannon: 
Va + soco 
Repulser Blast: 
23yZe + soco 
Smart Bomb: CR + SM 
*Proton Cannon: 
Ya +ss 
*War Destroyer: 
Ya + CC 
Habilidade: vôo (Ve e + 
chute) 
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Power Dunkers 3 bota a 
Konami de novo no circuito 
do melhor basquete 

L ogo depois de lançar o fraco NBA 
in the Zone '98, a Konami pede 

desculpas aos gamemaníacos com 
NBA Power Dunkers 3. De cara, O 
game dá um banho em In the Zone 
'98. A jogabilidade é precisa e 
grandes jogadas acontecem sem que 

DE AS A e o Ts 

40 

seja preciso muito esforço dos seus 
dedos. Como em outros 
jogos de basquete, há 
várias opções de jogo: 
Friendly (a melhor para 
quem quer uma partida 
rápida), NBA Finals, Regular 
Season (boa para os que têm 
mais tempo) e All-Stars Game. 
Em qualquer dos modos você 
vai perceber que NBA Power 
Dunkers 3 é um dos melhores jogos 
do gênero nos últimos tempos. 

E RARE Ee 
9.123,19 Pp ri Cond EUA 
Fic DO 

2 Jogadores 
Memory Card 
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xegesaão 

SNES 

EE Galera do SNes ganha 
versão menos caprichada 
de clássico do futebol FIFA 

A CAMINHO DA COPA DICA; 
somente 
eno Modo 
Pro, aperte 
o botão R+ 

direcional para passar a-bola, depois aperte 
R para receber de volta numa tabelinha 

Copa de Mundo vai ser nas 
Laranjeiras! É essa a impressão 

que você tem ao pegar o controle para 
para jogar a versão de Fifa '98 para chegar à 
SNes. O futebol é de segunda divisão Copa e jogá- “la, € 
e o campo -os gráficos- está cheio de da presença de clubes 
buracos! Brincadeiras com os o do Brasil, demais 
tricolores à parte, Fifa '98 para SNes. França, Espanha, Itália, Inglaterra 
fica longe das versões para Nintendo e Estados Unidos no modo League. 
64 e, principalmente, P.Station. As O modo Trade, sucesso no N64 e 
novidades ficam por conta do modo  PStation, em que você negocia 
Road to World Cup, em que você jogadores -tomara que com mais 
percorre o caminho das eliminatórias talento que o Mário Sérgio- não está 

E DICA: nos presente. Os outros 
Bm oscanteios, mova modos disponíveis são ra o io de meta, FREE o botão Y para 

o difecional para este quadro aparecer na tela para você 

car osquadro o PK (pênaltis) ç o Free selecionar o jogador. Chute com o botão B 
17; pequena Practice, para treinar 
A bróreó e cabeceie escanteios, faltas, FIFA '98 

5 Jogadores SNES 
você gosta de um Bateria ELECTRONIC ARTS 

DO futiba, o jogo diverte, mas como futebol 
7) aquele casados e solteiros em que 

seu pai joga. CONTROLE 

ORIGINALIDADE 

DICA: para partidpar 
da Copa, vocêterá de | 
passar primeiro.gelas 

| Rs Eliminatórias. Asf 
eita » É ma «confederação do | 
q cntitdid o h Brasil é a | 

Conmebol! | 

os melhores times 
brasileiros são Fluminense, Botafogo, 

Grêmio e Flamengo 

e q atolado] A Re) 
/ 1 Y : one DICA; nesta 
E Ema 4 At= im tela, apertando 

o botão A, 
| você mudará o 
controle do 
direcional. Com 

| isso, apertando o 
direcional para a 

| " . » » 

ZE Se TPETO EE ET q direita seu jogador 
E seguirá em frente 

DICA: nas enalidádes use o botão A para 
chutar e o B para defender as bolas 

a 41 



NINTENDO 64 

Vale dar porrada de dns a o 
ger jeito, só não RAF e 

vale ficar fora do ringue 

ale tudo no Nintendo 64: 
Virtual 64 Prowrestling, 

primeiro jogo de luta livre 
para 64 bits, é real. Os gráficos 
e movimentação dos lutadores 
são perfeitos. Até parece que 
você está jogando com um 
daqueles caras bem vestidos e 
maquiados do Gigantes do 
Ringue, programa da TV do 
bispo. Você participa de lutas 
simples - contra um troglodita escolheu, só há três 
qualquer comandado pelo d 4 RucÁ CA maneiras de vencer uma 
computador - ou de lutasem E ads || BM luta: imobilizar o 
equipe, composta por cinco VE Rs adversário no chão, 
lutadores. Existem sete nocauteá-lo ou mantê-lo 

fora do ringue por mais de 20 
segundos. Desde que o fim seja uma 
dessas três opções, os meios não 
importam muito. 

lutadores, que devem ser 
escolhidos através de suas 
associações. Não importa 
qual lutador você 

DICA: 

DICA: 

ES iAo e (1). 

4 Jogadores NINTENDO 64 
Bateria ASMIK 

luta livre 

a 
3 

CONTROLE (a 

ORIGINALIDADE a 



NINTENDO 64 

DICA: para ganhar 
dos adversários na 

corrida, ande com o 
botão Z pressionado 

Clássico do basquete fica 
parecendo jogo de veterano 
em versão para Nintendo 64 

ano, se você esperava por um 
basquete nervoso, com um 

clima de disputa como o dos jogos 
do basquete profissional americano, 
esqueça: a versão 98 de-NBA in the 
Zone vai fazer voce lembrar, no 
máximo, dos Harlem Globetrotters, 
aqueles caras que eram os melhores 
do basquete...nos anos 60! Ao 
contrário de NBA in the Zone 2 para 

PStation, na 
versão para 
Nintendo 
64 não 
estão 
presentes as 

fintas que 
deixavam 0 

adversário zonzo. 
Você tem 4 modos de 

jogo: exhibition, season, 
playoff e all-stars. Tudo tradicional. 
As inovações ficam por conta de 
novas equipes da NBA e da 
possibilidade de trocar os jogadores 
de time. De resto, é aquilo que você 
já sabe: várias câmeras, close nas 
enterradas. Se estiver de bobeira, 

jogue uma pelada. 

defesa, 
procure 
sempre | 

deixar um 
jogador 
do seu time no 
garrafão para tomar conta dos rebotes 

NINTENDO 64 

KONAMI 

basquete 

4 Jogadores 
Bateria 

GRÁFICO 4 
SOM 8 

CONTROLE 8 
ORIGINALIDADE 

e] procure 
tocar a a Sn EA 

bastante a no lance livre, a zona morta é a área ideal para se 
bola na aperte o direcional para tentar o lance de três pontos 
área de baixo e, quando a barra , rs 
ataque estiver no meio, aperte o eee / 
para para cima para de e / > 

seus jogadores se livrarem da marcação converter a cesta ' 

o TÁ 

RED 
«SG NBA chicaso 
PDS q EO 

Caso consiga uma grande 
enterrada, logo em seguida 
surge um replay do lance 

com o botão A na defesa 
você consegue subir para dar 
tocos e ganhar rebotes 



Ski JUMP: 
o melhor 
ângulo é o 
de 30º, 

tente não Bater com muita no Acton 
nas beiradas. Caso caia do quando estiver como na foto para pousar. 

E Prepare-se para o » trenó, use o botão Action na Depois desse tempo você vai cair 

inverno: as Olimpíadas de nora para do poroor Verao É 
Nagano vão a sua casa atletas. Um deles é secreto (veja 

s Olimpíadas de Inverno de como acioná-lo no SGP Dicas desta 
Nagano já passaram, mas ainda edição). Vista as luvinhas e as tudo nesta 

rendem bons jogos. Winter Heat, da ceroulas e prepare-se para a roxa a a 
Sega, é umasespécie de reedição de competição: são oito provas no Ra Ss 
Decathlete, também da Sega, modo Arcade e onze no Saturn. tempo l Ze 
lançado em 96, às vésperas das 
Olimpíadas de Atlanta. Como em 
Decathlete, você tem de apertar o Eid 
botão seguidamente o mais rápido botão 

que puder. A velocidade com que Action nas curvas, 

você faz isso reflete na velocidade do quando |* mantenha 
atleta e em sua performance nas asa a | ci 
provas. Você escolhe entre nove Rb Ds Treine dd PR pegar E Eu ” na faixa amarela, Nas retas, vá com tudo 

; WINTER HEAT E 
2 Jogadores SATURN | | 
1 Provas SEGA = 
Bateria esportes aa 

CONTROLE | f 
ORIGINALIDADE ia 

C ROSS COUNTRY: use sua DOWNHILL: use o botão Speed SHORT TRACK: HoRaE os op BOBSLEIGH: espere por esse - 
“momento da foto para far o, ho plano e no final. até a barra chegar à metade. oponentes quando eles 

resto é muito botão Speed e Nas subidas, vá devagar. Nas Depois, deixe por conta da tentarem ultrapassar. O 1º lu 
não bater nas beiradas “a * descidas, economize energia gravidade dá um bônus de 150 pontos 
44 



NINTENDO 64 

Bote seu irmão mais : somente fe R SO SAR 
COR ACER 

novo para escorregar na "º plataformas | ld palavra Eca ventiladores 
neve. Sem maldade... Jump você durante à 

' consegue rova para 

de neto que o game foi paira aura 
criado para crianças, manobras k úsua 

mantidas à distância do 
videogame por conta dos irmãos 
mais velhos. De fato, Snowboard 
Kids usa temas infantis, mas foi 
desenvolvido à imagem e 
semelhança de outros jogos de 
snowboard, entre os quais 
Cool Boarders é o melhor 
exemplo. Isso quer dizer que mesmo 
os mais velhos terão dificuldades 

NINTENDO 64 

ALTUS 

snowboard 

2 Jogadores 
Memory Card 

GRÁFICO 
SOM , 

CONTROLE 

ORIGINALIDADE 

Você não tem opção: 
corra atrás de grana e 
carros cada vez melhores 

ption é um jogo de corrida sem 
muito fru=fru. Há dois modos de 

jogo: Storye Grand Prix. No Story, o 
" Jogo.lhefdá US$ 430 mil. Com essa 

* grana você tem de comprar um carro 
e equipá-lo para encarar os desafios 
que virão pela frente. Lembre-se: 
desafio vencido, mais dinheiro no 
bolso e carro mais equipado. O modo 
Grand Prix tem quatro pistas. 

Ea Va 
Ee RR DA 
ERA (>) 

(iitepa Velocidade 

para executar as manobras 
» durante a descida. Há 

). apenas um modo que conta 
pontos, o Championship. O 

outromodo de jogo é o Practice, 
que, mesmo não valendo pontos, é 
passagem obrigatória para as crianças 

e seus irmãos mais velhos. 

A: na descida da montanha com tiro, nas 
aperte o botão Z para destruir os bonecos gu plataformas, 
de neve e, com isso, ganhar pontos no 3 segure o 
final da fase direcional para Y + A para dar esse looping 

TUNING CAR BATTLE 

DS O mm PER 

Para correr basta escolher um dos 

onze carros disponíveis e pisar fundo 
no acelerador. 

DICA: 

4 Pistas 
2 Jogadores 

Memory Card 
M2TO 

corrida 

GRÁFICO 
SoM 
CONTROLE 

ORIGINALIDADE 
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Shodown 64 esquentam as dicas. Ou 
truques quentes são os de Resident | 

diferença entre o Kuroko Rin: y +C 
Slash e Bust. Hyou: 3 +C 

Obs 2: depois da luta, Kassumi: 72 + C 
Kuroko vai embora e você Tomoe Nage: 
luta como personagem — Z+C 
em que estava o cursor Hagabashiri: Y 3> + D 

USE KUROKO 

Para usar O juiz de Samurai 
Shodown 64 você deve entrar quando você fez a Atemi alto: € + BC 
numa batalha contra um escolha. Atemi médio: £ + BC (A, BouC 
segundo jogador. Na tela de KUROKO para continuar) 

Batsu: EL YN3+C Kuroko Mozu Otoshi: com o 

Rai: 24 yZE+C power cheio, 2Y 4 + AB 
Sai: R +C E 

seleção de lutadores, confirme 
o personagem com D + A. Na 
hora de escolher entre Slash e 
Bust, aperte B+C. 
Obs 1: não há 

2uyee+c 
Meifu e no Mitibiki: 

MUSASHI AKATSUKI yZe+AouB (só depois de 
Hitou Niren: 2 + B transformado) 
Gouenken: € + B Giman no Kagami: 

THE LAST BLADE Kanketsusen: 4 N> + B EC yN>+C (reflete magias - só 
USE OS CHEFES Obiyakashi: EL V 35 + A depois de transformado) 
Ds Juujigamae: 2V 3 +B (podeser Transformação: BCD (com a energia 

Na tela de seleção de lutadores carregado) piscando ou 2º barra em MAX) 
faça: C seis vezes, Btrês vezese C 'Makura Niren: perto, *Guren Suzaku: no ar, 
quatro vezes, em menos de três 2uyee+B ELI + AB 
segundos. Assim você vai poder Shuutchuu: pressione A = *Fu no Senrei: 

PEL YIN + AB (só 
depois de transformado) 

**Funcho Kouju: 
yeet3+B 

usar os chefes Musashi e Kagami. (carrega barra) 

*Gorin Tsurane: 
Obs 1: no arcade você só pode 2uyces3 + AB 
usar o Musashi. **Niten Mussouken: 
Obs 2: os golpes marcados com * JuyeeDayee+B 
são os fatais, precisam ter a 

energia piscando ou a 2º barra SHIN'NOSSUKE KAGAMI 
cheia. Os golpes ** são as Shoukyaku: no ar, 4 + C 
habilidades secretas e só podem Shiranui: YS> + A ou B 
ser acionados pelos personagens  ' Shouhoukou: 2Y 4 + A 
POWER, com a energia piscando e ouB 
a barra cheia. Enhoukou: perto, 

) d 

lê POR a 

“Es a 



SNES 
YUYU HAKUSHO FINAL RESIDENT EVIL 2 

Rocket Launcher: termine o cenário 1 em menos de 
2h30. Salve o jogo. Quando iniciar o cenário 2, a Rocket Na tele de “press start” faça a sequência: 
Launcher vai estar no baú. Y 7 vezes, X 6 vezes e A 5 vezes. 

Machine Gun e Gatling Um som confirma a dica. 

Gun: termine o cenário 2 em 
menos de 3 horas. Salve o The 
jogo. Quando reiniciar o | SATURN 
jogo, carregue esse save. As S urv Or 
duas armas vão estar no baú. É SEGA TOURING CAR 
Special Key: após terminar GAME START CHAMPIONSI 
o cenário 2 salve o jogo. 
Aparecerá a imagem de um 
zumbi perto da escada da delegacia. 
Carregue o save e vá para o local sem pegar itens no meio do 
caminho. Detone o zumbi e pegue a chave que abre o 
armário da sala escura onde se revela o filme. No armário 
você encontra roupas novas para os personagens. Para Claire 
há também uma pistola Colt. 
Jogue com Hunk: termine o cenário 1 de um personagem 
(Claire, por exemplo) com rank A. Faça o mesmo para o cenário 
2 (Leon, no exemplo): consiga rank A. Para fazer o rank A é 
necessário não salvar durante o jogo, não usar o item First Aid 
Spray (as ervas podem ser usadas) e não usar nenhuma arma 
especial (Rocket Launcher, Gatling Gun, Machine Gun e a Colt), 
num tempo inferior a 4 horas. Assim, no final, vai aparecer a tela NOW YOU GET BONUS ET 
do The 4th Survivor. Salve e reinicie o jogo carregando o save do Z BUTTON + dis 
Hunk para jogar o cenário secreto. O cenário de Hunk é Eos PR 
praticamente uma sequência de batalhas em que você não pega E ALFA ROMEO 
nenhum item. A dificuldade é bem elevada. Em TR DR SS 

HIP 

CARROS NOVOS 

Vá para o arcade side e vença os modos 
championship, grand prix e o expert. 
Com isso você ganha o troféu do arcade 
side. Agora entre no Saturn side. Vença 
o championship e o exhibition. Use o Al 
do Sega Racing Proto e veja o final do 
championship mode. Com isso você 
tem o troféu do Saturn mode. Aí você 
ganhará dois carros: Toyota Celica 
GT-4 e Lancia Delta HF Integrale, do 
Sega Rally. 

der 
RR Fi 

Fra 
Ai Ra TARA E 

BUST A MOVE - DANCE 
& RHYTHM ACTION 

Termine o modo arcade ou o modo 
completo e consiga mais de 10.000 
pontos na soma das provas. Agora 
comece o jogo com os botões Le R 
pressionados para jogar com Jeff do 
jogo Decathlete. 

Termine o jogo nos níveis 
1 normal ou hard. Assim você 

vai poder usar os personagens Capoeira e Robo-Z, a | 

respectivamente. Depois disso, termine o jogo (no nível normal) ] 
com a Shorty e com Hamm para jogar com Colombo (o ratinho AM 
da Shorty) ou com Burger Dog (o cachorro da tela de Hamm). 

a 



MENU DE TRUQUES 
LUTAS SEM BARRAS DE 

ENERGIA E FORÇA E MODO 
SUPER-DEFORMED 

Lutas sem barras de energia 
e força: 
nos modos Arcade, VS., Survival, Team 
e Practice, selecione seu lutador e 
aperte e segure simultaneamente 
Select, L1 e R2 até a luta começar. 
As barras vão estar escondidas e você 
não vai ver em que condições estea 
seu lutador. 

Modo Super-Deformed: 
nos modos Arcade, VS., Survival, Team 
e Practice, selecione seu lutador e 
aperte e segure simultaneamente 
Select, ?* e X até a luta começar. Seu 

lutador vai ficar bem deformado! 

Na tela título, dê dois tiros 

bem rápido no buraco da 
letra “R” do logo e, em 
seguida, atire no centro da 
mira também no q 
logo, à direita da 
palavra “Time”. Se 
fez certo, um menu 
de truques vai 
aparecer com opções 
de vidas extras, 
continues ilimitados e 
muito mais. 

Vi NINTENDO 64 

FASES EXTRAS NO 
MODO BATTE 

Na tela em que você seleciona 
entre Adventure, Battle, Custom e 
Options, aperte Start bem rapidamente até ouvir um sino. 
Aí, quando entrar no modo Battle, você vai poder 
jogar quatro fases extras: Gutter, 

Sea Sick, Blizzard Battle 
e Lost at Sea. 

NINTENDO 64 

COMMAND & CONQUER: 
RED ALERT 

CONSTRUA UM NUKE E UMA 
PARABOMB, MAIS DINHEIRO, 

TERMINE A FASE, MODO "SOYLENT 
GREEN” E MOSTRAR O MAPA 

Para acionar as dicas abaixo, comece o jogo 
no one-player e aperte triângulo para trazer a 
barra com os ícones. Em seguida, leve o cursor 
até Team Buttons e aperte círculo. 

ONE Construa um Nuke: O X0 404 EE 
Construa uma Parabomb: “XO 0X4 Load Gute À E 
Mais dinheiro: 2 20X40 pio AASA | 
Termine a fase:X 12040 RR 
As dicas seguintes também funcionam no modo para 
dois jogadores: 
Modo “Soylent Green”: X0440X a 
Mostrar o mapa: 2 20X4 E 

Stage 2: DIYGIXRA 
Stage 3: KCSVITJB 

MET JM Stage 4: RWLKLPBC 
AR A q ROM stage 5: YQFZMLTC 
do Stage 6: FLZNOHLD 



LAS 

TOP GEAR RALLY 

CARROS ESCONDIDOS, 
PISTAS ESCONDIDAS, 
CORES MALUCAS E 
CREDITOS REAIS 

Para jogar com os carros 
escondidos abaixo, você terá de 
apertar os botões abaixo durante uma 
corrida. Quando terminar a corrida, volte para a tela Car Select e 
você vai poder escolhê-los: 
Beach Ball car: aperte B, B, A, €, €, C(V), CA, > 
Helmet car: aperte ?, ?,2,B,A, €, € 
Ice Cube car: C(V), 2,B,2,A, (VW), A, > 
Pistas escondidas: durante uma corrida, aperte À € € > 4 Z. Em 
seguida, pause o jogo e saia da corrida. Quando retornar para a tela 
Track Select, você vai poder escolher as pistas Strip Mine, Jungle, 
Desert e Mountain. Esta dica só garante acesso para estas pistas no 
modo Arcade. 
Cores malucas: durante uma corrida, aperte C(W), Z, B, ?*, 1, 9 para 
deixar as pistas com um visual bem maluco. Repita a dica para voltar 
ao normal. 
Créditos reais: selecione Options, leve o cursor até Load 
Configuration e aperte C(N), 2, W, Z. Se fez certo, 
você vai assistir aos créditos originais. 

P.STATION, 
FROGGER 

SELEÇÃO DE FASE 
É) E VIDAS INFINITAS 

Seleção de fase: pause o 

BD R1,L1,R1,L1.A frase “All 
À Levels Open” vai aparecer 

na parte inferior da tela. 
Comece um new game e 

8 poderá você pode 
selecionar qualquer fase. 

Vidas infinitas: pause o jogo e aperte 2 2 A40A%X, 
As palavras “Infinite Lives On” vão aparecer 

na parte inferior da tela. Quando você 
despausar o jogo, vai poder contar com 

vidas à vontade. 

E Ro 
º Aceitamos todos os cartões de crédito 

º Entregas com MOTOQUEIRO na grande 

São Paulo 

e Temos todas as marcas de Games e Arcades 

* Despachamos, via Sedex, para todo o Brasil 

a? 

ARTE 
Fone:(011) 6971-2457 

Fone/Fax:(011) 6959-1157 



Consiga muitos Teleport Cards. Ache um 
4 andar com o hexagrama que aumenta o 

Re level. Use o Teleport Card e volte para o 
; térreo. Agora vá para o andar que tinha 

o hexagrama e procure-o para 
conseguir outro level 

up. Repita. 

GRAN TURISMO 

No modo Quick Arcade, 
vença as quatro pistas no 
easy nas três classes. Você terá 
mais 4 pistas disponíveis. 
Vença as 8 pistas no hard, nas 
três classes, para abrir o GT Hi-Fi, 
em que o processamento é de 60 
frames por segundo, o dobro do 
normal! No modo Gran Turismo 

basta 
vencer o GT 

EA World Cup. 

MODO GOD 

AR 1) Para entrar no GT É 
Eds GT Hi-Fi. 

pause 0 jogo e segure 
L2. Sem soltá-lo, digite 
21€3/€13€0 

botão a seguir: 

pause o jogo e 
segure L2. Sem soltar o 
botão, digite 
9191y4eve 

A - laser anti-terra e o botão a seguir: 
O - laser anti-ar O - aumenta a velocidade 
X - laser reflexivo da nave 
O - search laser X - diminui a velocidade 
(só R-Type II) da nave 

TODAS AS ARMAS E 

No menu da tela título, aperte e 
segure simultaneamente X, Y e Z 
até as palavras “Input Info On” 
aparecerem na parte inferior 
da tela. Comece o jogo, pause 
e aperte os seguintes botões 
para acionar as dicas abaixo: 
Todas as armas: aperte Z, 
RORIZ ZY, XX, Y 
Modo God: X, Z, Z, X, Y, 

LILA 

DUKE NUKEM 64 
R1-shot gun laser SELEÇÃO DE FASE 

VÁRIAS DICAS Só RType lh Primeiro, acione o código 
Power Up máximo: Velocidade: de Cheats Menu ( TE: 

aperte € E LL35 
€ € na tela título). 
Uma nova opção, a 
Cheats, vai aparecer INR ndo Rea 
na parte inferior da 
tela. Aperte L, L, L, 
(3), 2. € e c(e) 

Agora entre no Cheats Menu e selecione 
qualquer fase que você quiser jogar. 

KLONOA: DOOR TO 
PHANTOMILE 

Seleção de fase: termine o jogo e 
salve no Memory Card. Recomece o 
jogo para escolher a fase. 
Fase extra: depois de habilitar a 
seleção de fases, salve todos os 6 
habitantes de cada fase para poder 
jogar a fase secreta. 
Sound Test: termine a fase extra e 

uma nova opção aparecerá: 
é o sound test. 

CARRO SECRETO 

Vá para o modo arcade, 
escolha a pista e o carro 
N33. Escolha a loja 
“MiNeS” e coloque o 
cursor no nível 4. Agora 

E aperte Select ou Start para 
E pegar os carros secretos. 

E 

NMONSTERSÃO Nº r 
Ve 

GO TO, LEVEL O 
Rr PR Page Co TRES PRP PE 

- NAIN NENU 



MICRO MACHINES V3 

9 VIDAS, MUDAR A VISÃO, 
MUDAR DE VEÍCULO, 
SUPERVELOCIDADE, 

TODAS AS PISTAS E TANQUES EM 
TODAS AS CORRIDAS 

Códigos para um jogador: 
9 vidas: digite o nome CATLIVES na tela 
Choose a Character. 
Para acionar os seguintes códigos, pause o 
jogo e aperte os botões abaixo. Quando você 
despausar, as dicas vão ser acionadas: 
Visão traseira: aperte €2 10€ 300 
Mudar o veículo para qualquer objeto: aperte 
VYy1tt93€€ 

Supervelocidade: UX0UAXXXX 
Códigos para modo multiplayer: 

E Apenas um dos jogadores deve acionar o código na tela 
E Choose a Character: 

Todas as pistas: GIMMEALL 
E Tanques em todas as corridas: TANKS4ME 

“MAXIMUM FORCE 
MODO ARCADE 

Na tela de Options, 
aperte Select, Start, Select, 

Select, Start, Select, Select, Select, Start, Select, 
Select, Select, Select, Start. As palavras “Arcade 

Mode Unlocked” vão aparecer em cima do logo. 
Quando começar o jogo, você vai conferir a versão 

original do arcade sem nenhuma área bônus 
exclusiva do P.Station. 

Co 

ARCADE MODE, 

E Eu 

; ELA TR SA 
ack & copsr, TREE e FE Td 

LGANANA Valicos 

Rua 25 de março, 1026 - São Paulo - SP 
Tel.: (011) 228-0822 Fax: (011) 228-3365 



Por Marcelo 
» Kamikaze 

Prepare-se para uma 

longa temporada em 
Racoon City. Se você já 

começou a jogar Resident 

Evil 2, deve ter notado que sua estada entre 

os zumbis, cachorros mutantes, 

plantas venenosas e crocodilos 

gigantes será muito mais longa do 

que foi na primeira versão. Isso 

porque, mesmo depois de ser 

desmascarada em Resident Evil, À 

Umbrella insiste em E 

desenvolver armas biológicas. 

Mais uma vez, você pode escolher entre dois 

personagens: Claire - irmã de Cris - e Leon - um policial 

récem-recrutado que acaba de chegar à cidade para seu 

primeiro dia de trabalho. Neste detonado 

pp você verá como terminar os 

Í primeiros cenários dos dois 

personagens. Porém, seu 

' a trabalho não 
sa: A termina aí. A 

é ad ? Capcom 

E desenvolveu o 

e: 

Fo 

* Zapping Mode, que altera o jogo do outro 

personagem depois que você termina com um deles. 

Além disso, para conseguir uma classificação melhor, 

armas ou personagens secretos (veja em SGP Dicas desta 

edição) você não poderá usar armas opcionais ou salvar 

durante o jogo. Se fizer E 

isso terá determinar 2 e 
o jogo em um e -- 

tempo aniéicá 
determinado. 

RESIDENT EVIL 2. bo 
“a 

) 

[11] 
| FACTOR 



AR TDT 
N 12 3 4 5 6 

Ão encontrar o cofre use a 
senha 2-2-3- 
6. Atrás da 
mesa há 
algumas 
ervas 

Empurre 
as estátuas colocando-as no 

local marcado com a face para 
frente para pegar a outra jóia 

E : õ IR à Ba 

Corra até a loja, detone os 
zumbis e pegue a shotgun que 
está com o dono da loja morto 

pela escada e siga o corrimão 
até o fim. Acione as duas 

prateleiras à esquerda, 
levando-as para a direita 

Siga pela porta em frente ao 
helicóptero, na parte interior 
do prédio. Coloque as jóias nos 
rostos ao lado da grande 
estátua. Pegue a chave em cima 
das caixas à esquerda 

Siga pela porta 
dupla. 

Aqui pegue a 
small 

Na sala de controle, pegue o 
a medalhão em cima da mesa. No 

ODOR STRESS TELS TRATA y armário há outra shotgun 
-» Yes No 

Entre por essa porta para obter 
a key card. Ao sair siga para o 
computador, acione-o e use a 
key card para abrir as portas 

hall principal 
e ponha o 

medalhão na 
Rs 

es estátua. Pegue a | 
Siga pela porta à direita. Usea | chave e 
shotgun para acabar com esse volte por Da 
monstro onde veio sala do cofre siga para a direita 

e entre pela penúltima porta. 
Pegue outra small key, saia e 
entre na porta anterior a essa. 
Pegue a cord e a pedra 

Vá Se 
A para onde está o helicópte 

SEN em chamas e desça a escada. 
Entre pela porta dupla EE : Na sala, pegue a valve 
use o lighter na lareira para Empurre a escada até o handle e use-a ao lado do 
conseguir pegar a jóia armário, suba e pegue a crank | helicóptero em chamas 
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Volte pela escada a entre 
pela porta que há atrás dela. 
Pegue a magnun 

ERRA ERA TR EUA 
, +Yos No 

Entre pela porta verde que fica 
próxima ao lugar em que 
pegou a cord. Use o lighter 
na lareira à esquerda, depois 
acione as estátuas na ordem: 
12-13-11. Pegue a engrenagem 
e 0 filme 

Entre no baú perto da escada. 
Aqui você usa os filmes 

Siga o caminho das estátuas 
e use a small key aqui. Combine 
o item com a bereta e siga em 
frente. Suba a escada e entre 
pela porta 

Use a crank no buraco da 
parede. Suba a escada e use a 
engrenagem aqui. Aí, basta 
acionar o botão 

An old dust shoot. Will you 
Jump down? +Yos No 

Após pegar a última peça, 
desça pelo tubo 

Use 
a shotgun para acabar com 

esse monstro. Depois coloque 
as quatro peças no painel 

Após 
encontrar o crocodilo, corra 
até a luz vermelha na parede, 
Acione a luz, espere o crocodilo 
pegar o cilindro e atire 

, 
Will you-godowh E õ. 
ETC a! RATE) 

Rm A 

Siga em frente, não tente pegar 
nada, pois Ada não pode. 
Agora é só descer aqui Will you release the 

electronic lock? + Yes No 

Acione esse painel para liberar 
a porta 

Pegue o medalhão que está 
com esse cara morto, volte e 
siga em frente 

Pegue o outro medalhão que 
está com o cara morto 

Use a valve handle para parar o 
tubo de ventilação. Siga pela 

Use a valve handle para poder 
passar, No outro lado, use-a de 
novo e siga pela porta 

Es 

Use os dois medalhões nesse 
| painel para 

&| liberar a 
passagem 

] pé 

SN) PRESSA 
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COMPUTER 

IES E OIE TRO 

HORA DE QUEIMAR 
SEUS NEURÔNIOS 

omo o próprio nome diz, 
Riven é a tão esperada 

sequência do famoso Myst. O 
game é simplesmente de 
apavorar, tanto pelas imagens, 
som e dificuldade, como pela 
jogabilidade e diversão. Apesar 
de seu tamanho impressionante, 
5 CDs, o jogo não é tão longo como 
se pensava. O tempo que você levará 
para detonar o game só dependerá 
de sua habilidade na hora de decifrar 
os famosos quebra-cabeças de Myst, 
que continuam mais complicados do 
que nunca em Riven. Apesar da 

complexidade dos enigmas, desta 

estes 

mapas 
você não 

à | encontra 
à | no jogo. 

Ao lado, 
você vê o 
da Gold 
Dome 

Island. 
Abaixo, O 
mapa da 
Forest 

Island 
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O jogo tem imagens que 
parecem obras renascentistas 

vez, O 
trabalho 
será mais 
simples, pois 
o jogo foi 

traduzido e dublado. O resultado é 
impressionante: sempre que os 
atores abrem a boca você se 
impressiona com a clareza e a 
eloquência das frases. Chegou sua 
vez: hora de trabalhar! 

cuidado, alguns 
equipamentos não são tão 

fáceis de serem usados, como 

é o caso desse helicóptero 

os 
| livros são a 

| base de 
É sua 

orientação, 
leia todos 
com muita 

atenção 

na entrada da sala 
giratória dos “besouros” ERR 
há um botão que deve [BM 
ser apertado 4 vezes... | 

dê a 
q volta pela 
k| escada e 

entre, 

Passe por 
baixo dessa porta clicando em seu vão 

E pa Ra 

HONG 
na segunda parte de Riven, existe 

uma pedra que pode ser girada, aqui está a 
solução desse quebra cabeça 



A NOVELA ESPACIAL Ca:há 
a missoes em 

ESTA DE VOLTA que o 
tempo é 

1 À Jing Commander é uma série bem curto. 
W W que se arrasta por várias | Re a 
plataformas desde 1990. Esta é a rápido 
quinta versão da série, em que você possível para não perder naves aliadas 

vive um piloto iniciante sob o 
comando de Mark Hammil, 

aro ICA: no final de cada missão ou 
o Luke Skywalker de RITA ; TNT para pular para a próxima, use a 
Guerra nas Estrelas. Na II “ho Ta ] “MIM tedas 
academia você era o Al ] MIMI=IAID ) 
melhor aluno. E, por EEE | BARATINA | grande, que exige muito 
conta de tanta mais velocidade de um CD- 
genialidade, foi convocado ROM. Quem tem um Pentium 

para combater povos extraterrestres com 16 MB de RAM verá nada mais 
que tentam invadir a Terra. O jogo muitas cenas de filme para curtir com que telas escuras e alguns pontinhos 
possui três CDs, cerca de 50 missões e uma pipoca ao lado. Com os gráficos brancos. Já quem tem uma placa 

otimizados para 3D/FX e tecnologia  3D/FX, verá nuvens, estrelas, 

MMX, os vídeos são apresentados nebulosas e muito mais. Os controles 
num padrão de compressão muito continuam quase iguais, a diferença 

é que estão mais precisos. Wing 
Você sempre A . a seio A Commander Prophecy é um jogo 

| envolvido Á MÍNIMA à. que veio ocupar o lugar de outros 
| com muitas MT RIA AE RT jogos do gênero, como Privateer 2 
gatas que | 133 MHz cl placa 3D/FX, 32 mb e o decepcionante X-Wing vs. /. 
jogam umas VMA ie asno Ad To Tie Fighter qm 
cantadas e [e (eai o € | 
dão boas 150mb de HD. . 
dicas il 

| surpreendem 
vindo de 

1 portais. 
Cace-os 

Ea pelo som 
antes que eles entrem em combate 

CA: brigas entre seu grupo e o grupo de 
Maniac são comuns. Tente vencê-los pelo 

número de mortes 

ICA: vá recebendo instruções da TCS 
Midway para completar suas missões 

1: é possível 
invadir e retomar naves dos inimigos. Após 
uma longa vistoria, elas são repovoadas. Tente ser ágil para 
conseguir retomar o maior número possível de naves 
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da pinimba ao mesmo 
“tempo. Ao contrário do que 
se pode imaginar, a confusão 
nos jogos em duplas não é 

| tão grande. Isso porque, 
| como em Final Fight, é 
possível lutar em dois planos 
do cenário. Mas não tem 
moleza, moçada: controlar os 
dois lutadores é tarefa 
para poucos ebons  /m 
brigões. | q 

Rolava o ano de 1994. O 
Brasil era tetra no futiba, o 
plano real começava a rolar. No 
mundo dos games, um arcade 
era o maior sucesso do 
momento: Mortal Kombat Il 

Em m Yu Yu Hakusho 
em demônios que se 
mm apoderaram de corpos | 

humanos e humanos poderosos 
lutam para ver quem é bom de 
briga. O game - feito pela 
Treasure, a mesma de Yuke! 
Yuke! Trouble Makers - é o 
único em que quatro 
lutadores podem participar 

DICA: com m Shu, fa seu 
movimento perto do inimigo. 
Faça 122 A 

DICA: 
Genkai é quem possui o DICA: 
especial de maior número de o especial de Hiei não conta DICA: 
hits. Faça 24 A hits, mas faz um com Kurama, faça VV A. 

bom estrago. Siga Este especial pode ser acionado DA Kuwabara, faça Y 4> A. 
yay> A ou B de longe As Seu especial só entra se 

sas acionado perto do inimigo 

7 DICA: Toguro tem um especial que pode 
ser acionado mesmo estando longe do 

DICA: o movimento especial para 
Yusuke é >Y> A. Pode ser acionado 

oponente. Seu movimento é Y2y A de longe 



TILT'S 1 Av. do Imigrante Japonês, 
93 S.L. Tel. (011) 843 9021 

TILT'S 3 Av. Jabaquara, 1469 Lj. 21 

Tel. (011) 5583 3468 

TILT'S 5 Pca. da Liberdade, 141 

Box 8 

Tel. (011) 278 9714 Ramal 338 

a) RESETE 
bras SEDE 

VENDE « TROCA NOVOS E SEMI-NOVOS 

ALUGA + COMPRA LINHA COMPLETA 

8 

e ILUSTRAÇÃO 
e CARTOON 

MATRÍCULAS ABERTAS 
VAGAS LIMITADAS 

VENDA DE GAMES E ACESSORIOS 
ATACADO E VAREJO) 

ÓTIMOS PREÇOS, GRANDE VARIEDADE!!! 
CADASTRE-SE E RECEBA 

MENSALMENTE NOSSA TABELA 

TEL/FAX (079) 211-4449/ (079) 2117543 / (079) 982:8336 

E re = UA 

EE 321, CJ.3-SÃO PAULO. SP 

011-3666.6079/578.7163 

E-mail :hectorQbrworld.com.br 

No litoral de 

São Paulo, 

um programa 

com as últimas 
novidades, os 

lançamentos mais 
esperados, dicas, 
truques e macetes 

para você detonar 
todos os games. 

Sábado - 11h30 
Segunda - 12h00 
Quinta - 16h30 

SP rms 
FILIADA À REDE MANCHETE. 



PREPARE-SE 
PARA A FESTA 

72 PÁGINAS E UM 
BRINDE ANIMAL! 

E MAIS: 
OS VENCEDORES 
DO Il OSCAR DO 
VIDEOGAME 

EDIÇÃO 48 

GAMEPONER 

NÃO PERCA NENHUMA EDIÇÃO ATRASADA DE SUPERGAMEPOWER 
Peça os exemplares pelo telefone (011) 810-4800 ou escreva para a 
Dinap S/A - Caixa Postal 2505. Se preferir, peça ao seu jornaleiro 

Dual Heroes, Yoshi's Story, 
Fighters Destiny, (Nintendo 
64), D.). Wars, Real Bout 
Special, Side Pocket 3 

& (Saturn), Klonoa, Resident 
à Evil 2, Crash Bandicoot 2, 
| Gran Turismo, Chocobo's 

Mystery (P.Station), Marvel 
Vs. Capcom, The Last Blade 
(arcade), Space Invaders 
(Snes), Strider (Mega), 
Quake 2, F/A-18 korea (PC) 

Wild Choppers, Yoshi's 
Story, Fifa Soccer '98 
(Nintendo 64), Quake, 
Sega Touring Car, Shining 
Force Ill, Sonic R (Saturn), 
Alundra, Master of Teras 
Kasi, Einhander, Tomb 
Raider 2 (PStation), The 
Last Blade (Neo Geo), 
Samurai Shodown 64 (Neo 
Geo 64), Arkanoid (Snes), 
NFL 98 (Mega) 

Lamborghini, Diddy Kong 
Racing (Nintendo 64),X- 
Men vs. Street, Sonic R, 
The Lost World (Saturn), 
MDK, SW: Master of Terás 
Kási, Tomb Raider || 
(P.Station), Croc, Puyo 
Puyo Sun (32 bits), Mortal 
Kombat 4 (arcade), Timon 
& Pumbaa (SNes), 
International SS Soccer 
(Mega), X-Men (Master) 

Do tio e edad 

EDIÇÃO 45 

EDIÇÃO 43 

URINA 
- 

Diddy Kong Racing, Duke 
Nukem, MK Mythologies, 
Golden Eye 001 (Nintendo 
64), Samurai Shodown IV, 
Dead or Alive (Saturn), MK 
Mythologies, Nightmare 
Creatures, MDK (PStation), 
MegaMan X4 (32 bits), 
MK4, Street III Second 
Impact, Pocket Fighter 
(arcade), Kirby's 
Dreamland 3 (SNes) 

Mace, The Dark Age, 
J-League Dynamite Soccer 
(Nintendo64), Rabbit, 
Virus (Saturn), Final 
Fantasy VII, Resident Evil 
Director's Cut, Cool 
Boarders, Colony Wars 
(P.Station), Street Fighter 
Collection (32 bits), Marvel 
vs. Street (arcade) King 97 
(Neo Geo), Jungle Book 
(Snes), Lost World (Mega) 

Goemon, Yuke! Yuke 
Troublemakers (Nintendo 
64), Last Bronx, Resident 
Evil (Saturn), City of Lost 
Children, Ghost in the 
Shell, Wild Arms, Street EX 
Plus Alpha (PStation), 
Rockman X4, Marvel Super 
Heroes (32 bits), Mortal 
Kombat 4, Tekken 3 
(arcade), Pitfall (Mega), 
Dragon Ball Z (SNes) 
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NEO GEO COM 3 JOGOS, POR MENOS DE R$ 200. 
o 

TA ESPERANDO O QUE PRA COMPRAR? 

EO GEO CD 

ID a AÇO 

2x R$ 99,9 
ou 1+5x R$ 38,1! 

SPECIAL 

REAL BOUT 
FURY SPECIAL 

JÁ VEM COM 2 CONTROLES, 
2 J0GOS* GRATIS... 

vê UAI: 

KING OF FIGUTERS “97 
O GRANDE SUCESSO 
DOS ARCADES, 

TAMBÉM GRÁTIS. 
KING OF 

FIGHTERS “91 

CLÁSSIC 
AERO FIGHTERS 2 FOOTBALL FRENZY 

ART OF FIGHTING 2 GHOST PILOTO 

FATAL FURY 2 : KARNOV'S REVENGE * 

FATAL FURY 3 : KING OF FIGHTERS '94 : 

DOS - R$ 
= KING OF MONSTERS? : 
: MUTATION NATION * 

NAM 1975 * 
NINJA COMBAT * 

O FATAL FURY SPECIAL 
Ft [RS: 45.2] 
O SUPER SIDEKICKS 2 [RS: 45.50) 

o SAMURAI SHODOMN 2 [RS: 45.30] 

O REAL BOUT FATAL FURY 
O SUPER SIDERICKS 3 

o WORLD HEROES PERFECT 

45,90 CADA 
NINJA COMMANDO * 
PLEASURE GOAL 

: SAMURAI SHODOWN 1 
E SENGONUI 

STREET HOOP * 
TOP HUNTER * 
VIEW POINT * 

: WORLD HEROES | * 

ACIRRADA TT EDER DS DICE ET UT TEST 

AGORA 011) 7295-9666 

é IRECTSHOPPING TAMBÉM NA INTERNET 
www.dshop.com 
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Em prol da'cultura Feu 

A Retro Avengers é uma equipe empenhada em recuperar e 
manter a hegemonia clássica do universo gamer, por meio da 
disponibilização de revistas antigas. 
A digitalização do acervo se perfaz através de um processo 
minucioso de digitalização e restauração dos exemplares 
que chegam ao nosso público com qualidade impecável. 

É um trabalho gratuito e disponibilizado na internet, sem 
ônus ao leitor. Por isso, quaisquer valores cobrados 
pelo acervo não devem ser aceitos - denuncie! 

Para manter este trabalho em plena atividade, contamos 

também com as doações proporcionadas pelos ilustres leitore 
Contamos com vocês! 

Digitalizado por: avi lLarthas 

Editada por: E TATo lado ass Para ficar informado sobre os Lançamentos de cada edição, | 
nos acompanhe no facebook e para doações entre em Ê 

contato através do nosso e-mail. 
ARS te MAMA A A TON AA] 

PF facebook.com/retroavengers ld 

RW retroavengersOgmail.com 

RB retroavengers.blogspot.com.br 


