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café, aproveita o atendimento 
especial e ainda renova 0 seu 
estoque fazendo a maior 
economia. Mas venha mesmo, 
Você vai ver que, no Galpão, 

Dono de locadora precisa de cartuchos 
mais baratos. O Galpão precisa 
de donos de locadoras. Porque 
não juntar o útil ao agradável? 
O Galpão baixa os preços pra 
valer e você vem, toma um R DOS ELETRÔNICOS É quem tudo quer, tudo tem! 

a ae pro. 
ONDE O PISO É DE CIMENTO PARA AGUENTAR O TOMBO DOS PREÇOS. k$ Vito 
BARRA FUNDA: Av. oa Perucii Gino 327 - Travessa da Aveia Rufo, 550 nr 

ATENDIMENTO AOS SÁBADOS EXCLUSIVO PARÁ VIDEO LOCADORAS, 
TEMOS TODOS OS JOGOS E ACESSÓRIOS PARA PCs + CDs HOM 

EDER EAR ENTRA RED 



PoRTÁrEIS. 

A geração 16 bits é ameaçada por consoles mais 
vejo que esta pintando no mercado 

Li Tal 

Uma seleção de primeira com os jogos mais 
quentes da próxima temporada 

ESPORTE TOTAL 

A sessão começa arrasando: Nigel Mansell e Tecmo 
NBA para Mega. alem do Stanley Cup para SVes 

Elie 

A SuperGP traz. em primeirissima mão, como 
Sempre, à nova versão de Street Fighter 2 | 

a Egito 

Ninguém nunca ousou tanto, 7 (sete!) páginas com 
as melhores dicas para todos os sistemas | 

Dios 

Agora ficou fácil chegar so final de Prince of Persia 
(Mega e Rushing Beat 3 (SNes) 

(eo) lg pAo 

Sega ganha parceria da Microsoft para desenvolver 
O Saturn, seu novo 32 Bits 

RUA 

Finalmente Street Fighter ganha uma série de gibis à 
altura e Beavis & Butt-Head, uma dupla bem maluca. 
DO aço tra 

CIRCUITO ABERTO| o 
TTEF) 

NUS NAS) 
VARA) 

NA AI 
MOVIN AY 
ey 

Todos os golpes de Artol 
Fighting para Mega, 24 



adies e Gentlemen, apresentamos o primeiro número 
da SuperGamePower, a mais compleia revista de 
entretenimento eletrônico do pais. São 84 páginas (!) 
de informação quente e correta sobre tados os 

sistemas de videogame: 
Nintendo, Sega, Neo Geo, 
3DO, Jaguar, CDs, 
Computadores, Arcades. Da 
fusão das duas melhores 
revistas de games do país, a 
Supergame (especializada 

em Sega) é a Gamepower (especializada em Nintendo) 
nasceu o Rolls Royce das revistas de games. Todo mês ela 
vai apresentar 0 que há de mais novo e mais interessante no 
mundo dos jogos, com dicas, mapas e informações. 
exclusivas garimpadas por nossa equipe de especialistas. Ao 
folhoar as páginas da SuperGP — fotas inteirinhas em 

computadores Macintosh de última geração — você val se 
deparar com um padrão gráfico jamais visto, de causar 
inveja às melhores publicações do mundo. À viagem está 
apenas começando. Apertem cs cintos, peguem os 

babadores e preparem-se para 
alucinar, Vejam só a que vem al: 

uma sessão de 
interação entre o leitor o a turma 
de fanáticos da redação. Com 
dúvidas, idéias da jogos, 
loucuras, dicas do 

leitor, broncas, classificados e o 
escambau. Como incentivo, o melhor. 
desenho enviado para a sessão “Arte 
no Envelope” de cada mês leva um 
cartucho de 16 bits. Maior boiada! 

as últimas 
novidades na área de videogame no Brasi 
e no mundo. Novos consoles, periféricos, 
uau! Coberturas exclusivas de nossos. 
correspondentes no exterior. 

aqui você fica a par dos 
próximos lançamentos em carts e CDs 

detalhes 
sobra os jogos, com dicas e 

avaliação técnica da 
nossa equipe, 

dedicada aos 
“atletas eletrônicos” Todo mês, 
uma sessão com jogos de várias. 
modalidades esportivas , 

o grande mestre 
Baby Botinho ensina dicas, táticas, 

combinações e apelações de Fighting ' 
Games clássicos 

macetes para que você cheguo à máquina 
estriquinando e economize muitas fichas nos fliperamas. 

as manhas mais quentes do planeta, 
numa linguagem de fácil compreensão. Só nesta edição são 
7 páginas lotadas de dicas pera todos os sistemas. 

Em todo número sairão dois títulos 
clstonados de cabo a rabo por nossos pilotos, com todas às 
manhas de que você vai precisar para terminar os jogos 
sem crises existenciais 



A NÃO LER 
| , onde e O CARRASCO 

Este bando de vagabundos 
val ter que dar duro a partir 

de agora. Eu exijo dicas e mais 
dicas, mapas e mais mapas. Tem 
que detonar - tudo. A SuperGP é à 

melhordouniverso! o CHEFE 

puder), quem, 
SER 

RN e 
Não precisa ser nenhum fera pra saber que 
REST era 

TIE 
Stats, você fica sabendo, em primeira mão, tu 
PE TT ER 

há de melhor na área ro road Ninguém faz mapas de jogos como a SuperGP. À 
videogame O Chefe estão]. utilização de computadores Macintosh o um sistema 
es avançado de video-grabbing Icapturadirsta de tels de 
Jovetick Marcelo Karmikaze, vídeo) permite juntar “fotos” para dar uma visão 

mestre em RPGs; Marjoria Bros, a bela matadora de completa e detalhada dos jogos. Aproveito! 
Simuladores é corações; Lord Mathias, o papa de jogos de — 
ação em geral o música em parnicular, além de ninguém 
menos que. Baby Betinho, autoridade mundial em jogos de 

* Juta. Um TIMAÇO que garante o show! 

COMPUTER ZONE - espaço reservado para a multimídia. 
Jogos, aplicativos, equipamentos de computadores. 
SUPER GP EXPRESS: Aborda áreas de interesse de quem 
joga videogame, tais como: comics, música, produtos 
importados, personalidades (cinema, multimídia), 
FINAL STAGE- Encerra a revista em grande estilo, da 
mesma maneira que um campeão mata um jogo: com as. 
fotos do último estágio de um game por mês. 

O FUTURO CHEGOU 

A cada dia são lançados no mercado internacional títulos e 
meis títulos de todo tipo de videogame. Quem tem nas 
mãos uma SuperGamePower estará sempre anos-luz na 
frente de qualquer leitor de publicações menores, A opção é 
sua! Benvindo ao time! SuperGamePower é a revista 
definitiva de games, a melhor do universo. Aproveitem! 

A SuperGP apresenta dois tipos de fichas tecnicas, 
a nossa e a das matérias da GamePro, Em ambas o 
leitor encontrará todas as informações sobre o jago. 

(Sistema, memória, fases, número de jogadores, 
modalidade), a avaliação do piloto (gráficos, som, 

dificuldade, fun factor) 



4 D pôster com os intestinos do 
Chefe? 

Luis Pereira Ramos 
Carapicuiba -SP | 

CHEFE: Acho que o cara 
baba, Deve serdo tipo que lê 
ula de xarope para se — EN SANA inirar de viicogamo fujam 

a foto). Fique frio, cara, que 
já remeti para sua casa uma. 

q do E” amostra de que meus 
É intestinos estão em pleno 
By funcionamento Aguardo 

ansioso. À sua foi a carta 
RE mais maluca deste mês. 

O Petr Pan do Diego Giar Mol 
pv de Biguaç SC não dá sossego 
| peste Para o Capão Gancho 
| FÊ excelente matéria 

sobre barbeadores 
elétricos, pelo pôster com 
aDercy Gonçalves e pela 
entrevista com o Fidel 
Castro, Tenho uma 
sugestão: por que vocês 
não ainda não fizaram um 

ces” 
O Colo vira um presidenciávol, de 
acordo com Ariano Francisco M. 

Sonk e Tall disparam no envelope souza, do São Paulo, SP “de Ando Freitas de Alancar Rio e de dano, RJ 

y 

à 1 J ) l Sem querer puxar o saco 
geniala idéia de juntaras | A minha pergunta é para 
2 maiores rovistas do a gata Marjorie Bros. 
mundo numa só. Não vai Como começar com mais 
sobrar pra ninguém vidas é continues no jogo. - $ y Are. deContro Star Fon? So ão houver | O jogo se chama River Warrior e é uma. 

Salvador-BA oste truque, como posso msitura de fighting game com adventure, E co selecionar fase? Eu sei Tudo com efeitos 3D. A perspectiva éem | 
Super GP Mais uma que é muita pergunta, | primeira pessoa e os golpes são reduzidos 3 rande idéia do Chefe. mas a quem recorrer à a chute, socos e saltos. Você é um monge 
ea não qu à road ER Shao Lin em peregrinação a umtemplono 

A Gamepowertáanima, | a H Holigut Tibet, cercado por um rio sagrado, que se 3 radical desmidor Me vê em meio a invasão bárbara das tropas 
lab io MB: Que chique! Cartinha de Genghis Khan. Nas aldeias devastadas 

Vitória-ES | importada. Olha,as duas você encontra pistas, armas e magias que 
: dicas que você pediu não o ajudarão na jornada, Os gráficos são y 

Pan ota no, existem. A única opção bem orientais, com demos de paisagens. 
não lt um modo de a Regi dis is Eos A o do leitor Roberto. 
imelhorá-la. Ela é perfeita! ee r uio, de Campinas - , Paulo Periotto | Lá você opta emire 3 fases É Mande a pio o 

Campo Grande-MS | para recomeçar a parida. 



O Hugo do Nascimento Sotana, de 
Tobupuá, SP, colocou a 
Gamopower no pódio Imagine 
“agora, que ela é Supor 

“ANIMAL 
Esta é à seção Guiness de Supergamepower. 

Mando uma fato de seu recorde e receba e nossa 
avaliação, conforme os critários abaixo 

BEM-VI 

NDO A 
das div] 

AFASE 

Conheça os 60 possuidores de 
Mega Drive que entraram 

para a Era do CD, 
Amanda Coso Coitns Siva 
Amanda Donatíto de Campos. 
Anéerson Tudo Totuy 
A Figo E Amei Oliveira 
Antonio Caros Bezra da Siva 
Amon Caros Lima de Burros 
Aúido Galvão duro 
Benedia Vira Denardo 
Bruno Scremigron Chagas 
Cara Kohr 
Caros Ediardo Sá Moreira 
Caros Eduaro de Andrade 

| caros Manuel Suriva 54 
Cardina Fon Layéner 
Craving Padio de Aguiar 
Daniel dos Santos do Nascimento 
Dari! Peer Racha 
Daniel Quer Poeira 
Daria Loçes Rodigues 
Denison Xavier Aves 
Diego os Rei Buntosa 
Ednei Gonçalves Leão 
Eóson Mada 
Edyado Deum da Cr 
Feápe Jem Gonçaves Almeida 
Fernando Castro Roárgues 
Fliano Candido Cunha 

ê 

Humberto Conrado Pero Dapieve 
Humberto Catas de Oiyeira Melo 

à Icone 

leia de Paula Máximo 
vamar Marcos Meia de Palya 
der Portea Lagrota Fx Junior 
Kata Povoa de Ola 
Luciano Pata de Souta Siva 
Luiz Antonio de Carvalho 
Lud Caros do Medelos 
Luiz Caros Lemos Alves Junior 
Luis Roberto da Siva Araguão 
luiz Veragrass 
Marcelo de Castro 
Marcelo Si Fita 
Márcio Pera da Fomeca 
Olavo Araujo Costa 
Pipe Torn de Cantro Medeiros 
Rafa de Povo lares 
apo Picha Via 
Renan Guera 
Rerato Batista dos Santos 
Rica Mauro Sabiyama 
Ricardo Aero de Azevedo 
Rodeio Maria da Albuquerque Aro. 
Rodiigo Nunes Thomé 
Roberio da Costa Gomes 
Semaya Carvalho Rocha 
Thiago Belo de Frets 
Thiago Souza Brasil Fito 
Valéria de Oliveira Banco 
Walter Acari Neiva 
Wilco Luz Pignata Junior 



campeão do mês é 
Bruno Sérgio C. de 

Oliveira, Mandou arte 
no envelope, e dicas 
pára ver cenas secretas 
do jogo Ethernal 
Champions. Grande! 
Na tela de escolha, 
selecione “Two 

di 
| || VIA 

NS) 

O oponente queima até os 
ossos a sua cabeça rola 

O mar suga 0 lutador que se 
debate O sangue afora 

y 

[Eco sin 
ea 

Players” e vá à luta. Com 
o controle 1, acerte o 
oponente até restar só 
um golpe para sua morte. 
Veja em que fase você 
está e posicione os 
personagens de acordo 
com o desenho. (P1 
personagem 1 e PZ 
personagem 2). 

Junça um masi no corpo do 
lutador, que vira clnza 

O adversário é metralhado 
por gangstes que passam 
dentro de um carro 

UC eo es 

MA POA CO 

N 
Taz, Mickey, Mônica, Mario e Bat são alguns dos personagens da 
galeria do Bruno. C. de Oliveira, do Rio de Janeiro, RJ 

Rag Ds 
s TER) 

Um robô transtorma o 
inimigo em cinzas e um 
aspirador de pó flutuante. 
Java os restos mortais 

IGREnsamE 

, 



O FATAL DE 
RAYDEN E MAIS 

Baby, existe alguma manha 
para acionar os fatais na 

| tela de Mortal Kombat de 
SNes ficarem iguais ao do 
arcade? Como fazer o fatal 
de Rayden no Master? 

Jefferson N. do Melo 
Curitiba -PR 

BB: Esta manha de fazer o 
jogo ficar igual ao arcade 
não existe (se eu soubesse 
quem passa estes boatos 
ridículos, ah. coisa ia 

| ficar feia). O fatal de 

Rayden no Master é 
acionado por meio da 
seguinte sequência: 
396641 

Help! Ganhei uia fita do 
Alex Kidd High-Tech 
World, mas não consigo 
passar de um bendito 
castelo, 

Eduardo Batista de Oliveira 
Rio de Janeiro RJ 

LM: Uma boa password 
para este jogo é. 
KepYsOpLAZ Essa não 
costuma falhar! 

doro jogos de 
videogame, 

principalmenteo | > = 
|| Super Street s 

Fighter IL Sou 
apaixonada por 
Vega e gostaria de 
saber um pouco mais 
sobre ele: idade, origem, 
ec... Aproveito para dizer 
que a matéria sobre Super 
Street Fighter estava 

demais! =, 
atisna Maria ns 

MB; Tai, adorei a sua eira 
eo bom gosta no papel de 
carta, Caprichou legal! 

Gostei ainda mais 
de saber que você, 
como eu, é uma 
verdadeira fanática 
por Super Street 
Fightor Il, 
contrariando a idéia 

que muita gente faz sobre 
nós, garotas, ourtirmos 
jogos de luta. O Vega é 
natural da Espanha, 
nasceu em 17 de abrilnum | 
ano desconhecido e sua. 
técnica de luta é uma arte 
marcial chamada Sav 
PS, As meninas do 
videogamo terão um esriaço exclusivo na Super GP. 
Escrovaml 

: Il 

Infantis 
Bonés a NEL Fone/Fax: (011) 917-2228 

e RUA BARÃO DE TRAMANDAÍ, 293A - VILA ALPINA 

REMETEMOS PARA 
TODO BRASIL VIA SEDEX 

AQUI VOCÊ ENCONTRARÁ TODA LINHA PLAYTRONIC E TEC TOY. COM GARANTIA 
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ALÉM DE UMA 

C LIGUE SÃO PAULO - SP - CEP: 03207000 

VALORIZE SEU REAL! 

INFINIDADE DE FILMES INFANTIS E JOGOS PARA PC E AMIGA. 



REALIZAÇÃO aroo 

uma mun SEGA 

PREPARE SEUS 
NERVOS! 
A revista definitiva de games saiu na frente e já está 
promovendo um concurso animalesco. 
SUPERGAMEPOWER está dando prêmios alucinantes 
aos 10 sorteados que responderem corretamente à 
pergunta: QUAL A REVISTA QUE NASCEU DA 
UNIÃO DE SUPERGAME E GAMEPOWER? 
Leia o regulamento abaixo com atenção, 
preencha o cupom impresso na cartela que 
acompanha a edição e envie pra gente. Aí, é só 
começar a torcer, cara! 
Propare a adrenalina e participe! 

Aa LO 
ação" SUPERGAMEF edição 03 de “SUPERGAMEPOWER 

aberta a qualquer pessoa no terá ulorá no mês de Junho/94 
naclanal, com exceção dos funcionários da trega dos prêmios será feita na 
empresa patrocinadora e de 3 NOVA CULTURAL pa nhadores 
liretos; esidam na cidade de São Paulo; os. | 

o demais ganhadores receberão o prêmio 

letra O prêmios no total 

olocando 2º e 3 PREMIOS: 0] CONSOLE MEGA 

revistas "SUPERGAME" e /GAMEPONVER": fm No son 
ara cada UM 

SOLE MASTER 
0º PRÉMIOS: 01 FITA MEGA DRIVE 



na telg, acertou, 

MODO 
PCR Ce 

EE TA ER 

GAME CLUBES 
EE 
Pt 
PE 

pp ea 
PET 

UE 
nuba, SP 

A Revista 2 em 1 é sua. Escreva para as 
novas seções de SUPERGAMEPOWER 

O Chef se juntou no quarteto quenão revista. Sugira, critique, elogie, dê uma 
desafina - Lord Mathias, Baby Betinho, viajada e faça arte nos envelopes, Aqui 
Marjarie Bros é Marcelo Kamizaze para não & a casa da sogra mas as portas estão 
fzer a revista mais animalesca do. sempre abertas para o leitor 
universo, a SUPERGAMEPOWER. Mas a 
nova, super e power redação quer contar 
com a participação de todos na nova. 

com um Wait SD eaiAR ade q pr 
E pa A j 

com a fita Stret 
Fightor 11 

paineto moto 
pola 

ruado. O) 
PO Rodney quer tocar 
om, DO Plus 
da Grasionto com 10. 
tm, por um SNes 1, 
um Mastar System 
porum ve 
O telefona dela am 
São Paulo é 1011) 

£ O Cootano quer 
trocar um Mega. 
Drive por SNes ou 
das 900 às 
1011) 244484, São 
Paso, 
E Ftas de Gama Ga 
Quem quiser rolar mais. 
de 35 jogos deste 
sistema por outros 
“itulos, deve ligar para 
Daniel no 1051) 593. 
8828, Novo Hamburgo - 
as es 
£.O negócio do Fole é 
vender vários Ululos 
para Nemendo. Elo diz 
para 06 Inleressados 
Hegarom para (011 270- 4 
2682 (São Paulo) das. 
180 as 2200 horas. 

ENTREGAMOS 
+ EMSUA RESIDÊNCIA 
+ TODOS OS PRODUTOS 

ÚLTIMOS 
LANÇAMENTOS, 
VIDEO-GAMES, 
CARTUCHOS, 
ACESSÓRIOS 

E BRINQUEDOS. 

» DESPACHAMOS PARA 
TODO O BRASIL 



ainda é possível ampliar e 
rotacionar no aparelho. A 
Kodak faz marketing em 
cima do produto e a 
Pandsonic aumenta a 

. Jelação costo/beriefiio do 
 - — seuSDO Isto que é primeiro 

mundo! 

Rel (videogame padrão 
300) dá Panasonic foi 

Iafiçado no Japão no último 
dia 20. A Kodak entrou pra 
valer ng jogada e resolveu 
fazer Uma promoção em 
conjunto; o Real será 
acompanhado por um filme 
e um CD virgem para Photo 
CO, fotalmente grátis. Só 
será necessário 
desembolsar a grana para 
revelação (US$ 1,00 por 
foto). Em cada CD cabem 
emitorno de 100 fotos p Í 

| 1 

SONIC 3, O MISTÉRIO 
'odo mundo já sabe. 
que Sonic 3 já 

chegou ao mercado pela 
Tec Toy e possui 
apacidade de 16 Mega. 

| Também foi lançado nos. 
EUA. No Japão, Sonic 3 
sô sai em maio. Parece. 
que alguma coisa está 
errada, não acham? 
Resolvemos ir atrás e 
descobrimos que a 
versão japonesa terá 24 
Mega! O que o jogo vai 
apresentar a mais, 
ninguém sabe, 

safthouse pirata mais mesmo MNE 
famosa do Japão, a que você-está pensando: um 

Hacker International, está >. mista de Street Fighters 
com sau máis recente strip-tease, quer dizer quem 
produto no mercado: é pênde tira a roupa. Mh | 16 Mega nos EUA e Bras 24no 
Strip Fighter. Esso gatas à disposição. aa 
” a em 



CONSOLES E MAIS CONSO 
LANÇAMENTOS ESQUENTAM TENBORADA 

sse pode ser o último ano da supremacia de 
mercado da geração dos 16 bits. A próxima 

leva já anda colocando as manguinhas de fora 
com os consoles da Panasonic (300) e da Atari 
Jaguar). Além disso, as duas “grandes do 
videogame”, a Sega e a Nintendo, devem acelerar 
seus projetos nessa sentido. A Sega, mais uma 
vez, deve ficar com a pole-position em relação à 
Nintendo graças ao projeto Saturn. Correndo por (j 
fora, ainda estão a Sony e Nec. As duas 
prometem pór ainda mais lenha na fogueira na 
briga pela disputa do mercado de games. O ano 
le 1994 está apenas começando. 

SATURNO 

Mala fotos co Action Game Eimagens intftas de Soccer 
KBytes/sag ) a não mais es porcede ro 

pedaço. A Sega 
resolveu colocar mais 
dois processadores no 
seu "32 bits”. Agora são 
9no total. E o CD terá 
velocidade dupla (300 

quádrupla. O CD Drive 
contará com uma CPU a 
parte, o que possibilita 
que processe o jogo 
enquanto o CD lê os 
dados! Que poder! 

FX DA NEC 
NEC também 
prepara seu 32 bits. 

Pelas fotos dá pra ter 
uma noção da 
Capacidade do FX. As 

imagens foram geradas 
numa Workstation 
exclusiva para 
desenvolver jogos do 
novo console. Mas o FX 
terá essa capacidade. O 
melhor dele é a 
velocidade da animação: 
30 quadros por seg. Se. 
melhorar estraga! 

PS-X 
poderio do PS-X da 
Sony você já deve ter 

confirmado nas revistas 
Gamepower o 
Supergamo anteriores. 
Além de gráficos e sons de 
arrasar, já foi confirmado o 
apoio da Konami 
(Castlevania, Twin Bee, 
entre outros), Capcom 
(Street Fighter, 
Megaman, etc), Namco 
(Ridge Racer) é Bandai 
Dragon Ball 2). Esse ó 
outro console que promete 
chumbo grosso! 

PROJECT 
REALITY 

Nintendo está meio 
quieta ultimamente, O 

projeto Reality só tem 
realidade no nome até 
agora, À empresa não tem 
falado nada de novo sabre 
seu 64 bits nem sobre qual 
o estágio em que estão 
projeto. Na CES (a maior. 
feira de eletrônicos do 
mundo) nada se mostrou 
Será que a Nintendo está 
quieta e pronta para dar 0 
bote? Mistérios. 

Sugestões para quem 
não sabe o que fazer 
com o Atari 2600 
ego que pre qui 1 Sbnmecomlterdo e pl area 
Venda por um preço “camarada” pura quado se priminho querido 

Tecnologia em 5 Paulo 
iai 8) 

O egater, 
PARTICIPE: mande suas 



PUTO OS 

AS Por Scarry Larry 
Cs) 
Sai” O que é o que é 
que é grande, verde, cheio 
de músculos e 
desconhecido? Fora o bife 
da ontem, o que poderia 
ser? Isso mesmo, bidu, o 
incrivel Hulk está de volta 
com tudo, com lançamentos 
simultâneos para Mega 
Drive, SNes e o Game Gear. 

The Incredible Hulk da 
U.S. Gold traz um monstro. 
sagrado dos quadrinhos 
Marvel para 0 videogame. A 
julgar pelos gráficos & 
backgrounds chocantes que 
Vimos no cartucho preview, 
este game pode ser cotado 
como... incrivel! As versões 
para 18 bits (Mega e SNes) 
São virtualmente idênticas 

com a suti diferença que no 
SNes ele vai ser ainda mais. 
musculoso), cada qual com 
cinco fases de pancadaria 
desenfreada, Na versão para 
Game Gear 0 cartucho virá 
com 4 Mega e cinco fases. 

DE FICAR VERDE 
The Leader, arquiinimigo de 
Hulk, coloca em prática o seu 
plano de conquistar a Terra 
Você surge como o Dr, David 
Banner para depois se 
transformar em Hulk. 
Lutando contra o exército de 
Leader, você abre caminho 
nas ruas, armazéns, 
cavemas, e outros nichos de 
criminalidade. Centurões 
romanos, robôs de guerra e 
alienígenas podem não ser 
tão poderosos como 
criatura verde, mas espere 

até chegar sos quatro 
chefões: Rhino, Absorbing 
Man, Abomination e 
Tyrannus. Para complicar, 
quando Hulk apanha muito, 
Banner volta à cena. Doutor 
Banana, ops, Banner, não 
fica parado por ai esperando 
para apanhar. Em algumas 
áreas secretas ele pode 
encontrar metralhadoras a 
poderes para compensar sua 
fraqueza. 

BATA PRIMEIRO, 
PERGUNTE DEPOIS 
Os adeptos da filosofia “bata 
antes, pergunte depois” vão 
se dar bem. Nos sistemas de 

16 bits o boneco apresenta 
uma variedade de mais de 25 
movimentos. E cada vez que 
colhe cápsulas de plutonium 
ele fica mais forte, com mais. 
variantes de golpes. Por 
exemplo, com um simples 
bater da palma das mãos ele 
produz uma onda de choque 
devastadora. O Ball Mash vai 
derrubar robôs coma pinos 
de boliche. Já o Super 
Stomp acaba com todos os 
inimigos da tela num piscar 
de olhos. Fiquem atentos e 
preparados para a 
Hulkmanial 

The Incredible Hulk 
US. Gold 

Game Gear e Mega Drive 
Outono 94 

SNes- Inverno 94 





E ZPRÉESTREIA + RO 
MEGA 

bandai abril 

ogo da série de 
desenhos animados de 

grande sucesso, Trata-se 
uma mistura das duas 
primeiras versões para 
SNes. É um jogo de luta 
bastante peculiar, com 
batalhas aéreas, & raios 
que pegam toda tela (para 
usá-los é necessário 
possuir power), Mas 
podem-se neutralizar, 
rebater e até defender tais 
poderes. À fabricante 
pretende dar uma 
melhorada na luta corpo à 
corpo, ponto que deixou 
um tanto a desejar na 
versão SNes, Às previsões 
indicam a inclusão de 
personagens exclusivos 
para Mega Drive. Goku, 
Gohan e Freera já estão 
absolutamente 
garantidos, Às vozes são 
as mesmas do desenho. 
Esso lançamonto da 
Bandai está provisto para 
esso mês, 

DRAGON BALL Z 

têmega | O 

Goku se concentra para ganhar 
power e usar os poderes 

Os gráficos se mostram limpos, 
sejam fundo ou personagens 

data east 

Cross 
arcade cuja 

sequência está 
sendo produzida 
para Neo Geo. O 
estilo é bastante 
semelhante ao que 
foi consagrado 
com Street 
Fighter lo 05 
controles também 
seguem essa linha (1 
direcional e 6 botões), No 
entanto, cada. 
personagem apresenta 
um ponto fraco 
específico. No caso de 
você concentrar seus 
ataques nesses pontos, 
ele irá piscar, Caso 
persista no ataque, o 
personagem acaba 
rasgando a roupa e 
ficando inconsciente 
Itonto). São 9 
personagens, mais 2. 
escondidos (um deles não 
podia ser outro senão o 
garoto-propaganda da 
Data Eas:, Kamov). 

Mars quer provar que a luta. 
livre é a melhor art marcial 



uma estrelado Judo 

Rasputin tem goipes estranhos 
e iris. O pirata e sério 

als um da série 100 
Mega Shock do Neo 

Geo que é convertido para. 
SNes. World Heroes 2 
constitul um Fighting 
game com um sistema. 
bastante original. Para 
começo de conversa, 
existe um modo de 
contra-atacar até os 
arremessos, desde quo 
você consiga agarrar o 
cara que o arremessau (o 
timing é fundamental 
nessa oporação). Também 
é possível devolver a 
magia que a oponente 
joga em seu personagem: 
simplesmente defenda à 
magia no último instante 
(mais uma vez, encontrar 
otiming é uma tarofa 
bastante complicada). A 
versão para Ses tem 
outras novidades, como a 
presença da Neo Geegus a 
Dio, os dois T1000 cover, 

Mudman, um dos personagens mais esquisitos do jog, encara ok, 

Escolha entre os 14 
personagens a sua disposição 
como seu personagem. 
Então são 16 personagens 
no total (os 14 do Neo Geo 
e mais os 2 novatos). Cabe 
a você pegar o controle e 
mandar ver nos 24 Mega de 
capacidade desse 
lançamento. é 

Kang Fu 



isponível 

os não aguenta 
sperar nas longas filas 

para jogar MK Nem 
arcade, tem uma grande. 
opção em consoles 
domésticos, Esta versão 
para Sega CD passou por 
Uma reavaliação drástica 
pelo time da Arena. 
Detalhes do cenário, cores 
e animação dos. 
personagens foram 
reprogramado do original 
O resultado ficou próxim 
à qualidade do arcade 
Inclusive as músicas e 
vozes digitalizadas. A 
Jogabilidade está mais 
rápida e com novos golpes, 
O tempo de acesso e o 
problema das vozes, foram. 
resolvidos de vez 

O 

Leco [SHOCKWAI 
oa abriljunho co 

USme se foção 
científica ou mais um 

superiogo da 300? Fique 
com a segunda. Shock 
Wavo é a concepção da 
Eletronic Arts de um 
simulador futurista, A 
visão é do interior do 
cockpit da caça F-177. Você 
sobrevoa paisagens em 
texture-mapped criadas a 
partir de fotografias aéreas. 
etrava combates com 
espaçonaves alienigenas 
renderizadas com gráficos 
30. Tudo em tempo real! 
As imagens dos atores 
foram trabalhadas a partir 
de fotos. As músicas e 
sons tem qualidade 
estéreo com Dolby 
Surround Sound. À EA 
planeja produzlr uma. 
Versão de video interativo. 
para ser usada no novo. 
cartucho Panasonio 3DO 

E 

ES. 7 

MPEG para emular pixeis 
com qualidade VHS em 30 
frames por segundo, 

MORTAL KOMBAT 
d co (sp 

nquanto as versões 
deste jogo para SNes e 

Mega Drive invadem o 
mercado, a versão da 3D0 
ainda tem um longo 
caminho - mas promete. O 
game irá enfatizar a ação 
com uma complexa 
história o grandes gráficos. 
Você controla nave, 
interagindo com novas. 
raças e mundos e enfrenta 
os oponentes numa 
sequência de batalha em 
first person. Fala-se em 
chamar o elenco original 
da série para gravar as. 
vozes dos personagens. 

Dsaeizos 
video de tela inteira o 

imagens de atores reais 
dentro do cockpit. Na 
papel de um oficial de 
interceptação por radal, 
você sa sentará no banco 
traseiro de um F-14X 
Tomcat escolhendo as 
armas, sistemas de defesa. 
e controlando a navegação 
e o rádio da asronave. São 
sote missões contra um 
renegado às da aviação. 
russa. Manobras radicais 
de 380 graus. O 
responsável por este 
espetáculo é Sam 
Nicholson, diretor de 
fotografia e efeitos 
especiais dos filmes. 
Ghostpusters e Star Trek, 
Dispensa comentários! 



OS MELHORES 
JOGAM AQUI! 

A LKC VÍDEO DO BRASIL acaba de se tomar uma empresa autorizada para venda 
e disíibuição dos produtos PLAYTRONIC / NINTENDO pra locadoras e revendas 
de todo Brasi. 
Isto significa que a partir de agora, em todas as lojas da LKC, você encontrará a 
qualidade que só os produtos fabricados no Brasi & que são garantidos pela 
PLAYTRONIC possuem. 
A partir de agora, para comprar um produto NINTENDO legal, basta ligar para a 
loja LKC mais próxima de você. 

LKC: O que já era legal ficou ainda mais t 
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PRÉ ESTREÉI e 

ter brikjunho n/d rplay 

Nessa 
aventura, ação, 

fantasia e ficção cientifica. 
você Vai encarnar 0 
principe Blacktome, 
encarregado de combater 
o monstruoso exército de 
Sarlac, Mas não pense que 
suas incumbências se 
resumem a lutar. Também 
é preciso que você 
encontre os fragmentos da 
Lifestono (pedra da vida); 
que se encontram 
espalhados pela superficie 
do planeta Tuul, Astúbia, 

pidaz o uma pistola 
essas são as linicas armas. 
que o jogo oferece para. 
enfrentar a legião de 
inimigos que pretende 
complicar a sua vida, Um 
oxcolonto rotoscoping a 
sons digitalizados limpos 
contribuem para fazer dos 
quatro mundos 
imaginários uma aventura. 
das mais realistas. Agora à 
com você 

Esses izencindo 
pelos estúdios Disney, 

apresenta a mesma 
história usada no filme. 
Com muito mais 
sequências de side: 

roling que a do Mega 
Drive, essa versão de 
Disney's Alladdin para 
Game Gear é uma corrida 
desenfreada. Hora nas. 
ruas de Agrabah, hora nas 
cavemas das maravilhas, 
ou mesmo a bordo do 
luxuoso tapete mágico, 
nosso herói enfrenta 
desafios das arábias para 
encontrar o seu amor -a 

bela Jasmine, Nesta busca 
foram também incluídas 
aventuras inéditas como o 
contro com Tiger God 
deus tigre) e o Palácio do 
Vizi. Tudo do bom e do 
melhor: backgrounds 
detalhados, animação 
fluente e rápida o sprites 
grandes, fazem dosta uma 

E spreny GONZALES 
sunsoft abril 16 mega 

M ais conhecido aqui AS 
como Ligeirinho. Ê 

PETER) : 
EE 
ENE 
Super Nintendo. Emos | 
Ce E : 
DOG 
TRADE o 
EEE) 
[AEE 
subdivide em três sub- 
estágios de ação run-n- 
E 

DEM E 
Cu 
TER] 
inglês ou espanhol. 



lóssico e quase pré 
histórico shooter 

vetorial da Atari está de 
volta às telas, dessa vez 
para o Jaguar, Este cart 
não passa de uma cópia 
carbono (um pouquinho 
melhorada) do original, 
exceto pelo controle, hoje 
muito mais maneiro. Você 
dispõe de quatro modos: 
original, Plus, 2000 é Duel 
Novas apresentações e 
opções incluindo opção 
pára dois jogadores, que 
Eooperam entra si, 
coloração 30 e gráficos de 
fundo alucinantes. 
Continua sendo um 
shooting divertido e bem 
foto, já dovidamente 
“aclamado pelos gamers da 
antiga. 

Min 

JAGUAR TEMPEST 2000 - JAGUAR 

ma AA 

Sega conseguiu 
nfiar o já clássico. 

Jogo de arcade num 
cartucho de Mega Drive. 
É claro que não é a 
mesma coisa. Os gráficos 
são piores, mas no geral 
este cartucho é excelente. 

Com o controle de seis 
botões, você consegue as 
quatro perspectivas. 
diferentes do jogo 
original. A maioria dos. 
cenários foi conservado 
também. Não dá para. 
jogar com oito ao mesmo 
tempo, mas a opção para 
dois com tela dividida 
funciona bem. Este é o 
primeiro jogo da Sega 
com o chip SVP. parecido 
com o SFX da Nintendo. 
Vai ser bom (e caro ) 

sunsoft julho 

monte e ressurreição 
do Super-Homem nas 

páginas da DC Comics 
causaram verdadeira 
comoção nos quatro 
cantos do planeta. Como 
não poderia deixar de ser 
a mídia dedicou páginas e 
mais páginas ao assunto 
Todo esse aué acabou 
levando a Sunsoft a tomar 
o super-herói como tema 
para seu novo cart. Num 
conflito contra Daros, o 
Super Homem vai desta 

para melhor. Para 
substituído aparecem em 
cena quatro novos 
personagens: Eradicator, 
Superboy, Homem de 
Ferro e um Ciborgue, cada 
qual com seus 
movimentos e 

personalidade 
característicos. À 
Jogabilidade obedece ao 
mesmo estilo já 
consagrado por Final 
Fight, mas com 
combinações próprias, 
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so do Neo 

(ki, necessária para usar os 

gar magias 
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secretos 

SEGA 
16 Mega - B Fases 

2 Jogadoras Simultôneos 
Luta = Continue 
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gb), Por Mister 
Blister 

Ouvi dizer que o lema dos 
programadores da Electronic 
Arts é "break all the rules” 
(quebrar todas as regras). 
Desta vez eles viajaram 
fundo e trazem a patinação 
de rua para o Mega Drive, 
Misto de corrida com 
pancadaria sobre patins, 
Skitohin é único no estilo 
Ação non;stop, gráficos 
originais, e trilhas sonoras 
agitadas, Um cart matador, 

PÉ NA ESTRADA 
Skitehin em inglés é o termo 
usado para uma corrida 
ilegal de patins que requer 
multa coragem e perícia em 
driblar carros em movimento 
e acertar os oponentes na 
competição, À EA teve o 
cuidado de frisar bem que o 
jogo é baseado em ações. 
fictícias a que não devo sor 
imitado na vida real. Ou seja, 
não tente fazer isto na rua da 
sua casa, muito menos nas 
auto-estradas da Alemanha, 
por exemplo. De fato, esta 
advertência é mais que 
necessária para o público 
jovem norte-americano. O 
resultado Bstá al diversão 
sem ninguém sair 
machucado! 

Uma idéia original da 
| Electronic Arts que combina a 
emoção de Road Rash com a 
ação de “roller blades” 
patins modermosos com as 
rodas em linha). Excelente! 

DÁ LICENÇA 
ho ligar o console, o 
veterano na linha esportiva 
da EA, vai notar alguma 
similaridade com o Road 
Rash, da mesma 
companhia. Toda a ação é 
apresentada na perspectiva 
vista de trás do 
personagem. Um painel de 
barras no canto inferior da 
tela indica ao piloto o nível 
de energia, posição, pontos 
e armas. Há também o 
espelho retrovisor que 
mostra o tráfego vindo em 
sua direção. 
São dois modos de jogo. 
Pode-se arriscar uma 
partida solo em uma tumê 
de New York a San Diego. 
totalizando 12 cidades, ou 
“uma emocionante disputa 
cabeça-a-cabeça contra um 
adversário em tela dividida. 

e ação simultânea. As regras 
são simples: patinar, golpear, 
usar armas, enfim, tudo o 
que estiver a seu alcance 
para cruzar a linha de 
chegada na frente dos sete 
concorrentes, Ao saltar uma 
rampa ou fazer uma 
manobra radical o seu score 
é acrescido de pontos extras. 
Coma vitória você junta 
grana para comprar 
equipamentos de proteção 
mais sofisticados capacetes, 
joelheiras, etc). 

SEM DESLIZE 
Em Skitohin a jogabilidade 
não é complexa mas, em 
compensação, à 
dificuldade... Acertar em 
movimento requer uma 
precisão de segundos e 
exige muita prática. 

Diferentemente da maioria 
dos games de corrida, ande 
você controla a direção é 
velocidade, em Skitchin 
você esta a mercê do trânsito 
da estrada. Se bobear um só 
segundo, come asfalto! 
Quanto ao desafio, há uma 
ligeira porda da sincronia. 
entre os botões € as 
respostas na tela sto é 
especialmente evidente 
quando você tenta coordenar 



a ação de patinar e lutarao 
mesmo tempo. Precisão e 
controle são cruciais, e é 
neste ponto que o jogo 
dança. Para se acostumar 
com o controle só mesmo 
depois de cinco rounds 
jogados, no mínimo. 

animação é detalhada: note 
camiseta se mexendo com o 
vento. O grafite nas telas de 1 
start e opções refletem o 
tema “hip-grunge” das 
metrópoles. Somada à 
qualidade dos gráficos estão 
as 1fitilhas sonoras que se 
harmonizam com o jogo: 
pauleira heavy metal de 
fundir o crânio. Gráficos 
brilhantes, áudio de primeira, 
e uma concepção bem 
original fazem de Skitchin 
uma das melhores opções 
para quem procura emoção 
em tola. Recomendado só 
para feras do joystick. 

VIÁGEM DIGITAL 
Skitohin tem gráficos 
incríveis. A fluidez do 
scrolling de fundo 
acompanhada aos 
backgrounds renderizados, 
cria um ambiente de corrida 
realista. Na tela inteira, o 
patinador (boneco) é grande 
e se destaca do cenário À 



Por Marjorie Bros 
O babado é mais ou 

menos o seguinte. 
Rondando pela praia Havoc 
e seu parceiro Tide 
encontram uma pobre 
donzela desmaiada, Ao 
recobrar a consciência, 
Britiget (o nome da gata 
confessa 5os dois que 
possula um mapa indicando 
a rota das esmeraldas 
escondidos em algum ponto 
das cavernas, Ela necessita 
de um herói que a conduza 
ató elas para ovitar que. 
calam nas mãos do maligno 
pirata Bernardo. Ao cair da 
noite, os capangas de 
Bernardo raptam Bridget e 
Tide. Agora, meu caro, 
sobrou para você, Ajude 
Havos na resgate, encha o 
bolso de esmeraldas e 
conquiste o coração da 
minazinha, Você vai precisar 
de mais do que sorte nessa 
aventura mult-scrolling de 
plataformas. A Sega, que 
assina o jogo, resolvou 
apostar na linha bem. 
sucedida de Sonic, Você 
caminha através de cenários 
variados (cais, 
cavernas, 
navios, 

ECOS ES 

DICA: Para acabar com a primeiro Chefão basta DICA: No começo da 3º fase dê pulos sucessivos nos 
acértá lo na cabeça, pela frente ou por trás. trampolins e ache 1 vida, energia extra e 50 moedas. 

j de Ma 
DICA: cuidado com as minas que DICA: procure sempre por itens Qualquer semelhança com Sonic é 
ficam no seu caminho nas pontas dos mastros do navio. mera coincidência 

DICA: acorte o chefe da 4º fase na 
(o cabeça 

DEGaiçã pai na 
x A 

se aproxime do fogo, pule antes. 

DICA: na 6º fase, cuidado com os 
arbustos, que viram inimigos 



nevascas, incêndios 
enfrentando a tripulação do 
pirata, A diferença mais 
marcante em relação ao 
clássico da empresa é que, 
além do personagem ter 
menos velocidade, desta vez 
os golpes hop'n bop (pular 
na cabeça) não têm a menor 
eficácia na hora de se 
defrontar com os chefões, 
Para enfrentá-os, nosso 
herói não tem outro 
remeadio a não ser 
desembainhar a espada e 
mostrar todo o talento de um 
bom açougueiro. Mas, no 
restante, é mantida a receita 
do um bom jogo de ação: 
muitas rampas, trampolins & 

plataformas móveis. Os 
marcadores de fase são às 
órbitas de bolas azuis. Os. 
baús estão repletos de vidas 
e energia. À cada 100 rubis 
colhidos você adquira direito 
à uma vida extra, Aviso aos 
navegantes: no modo 
normal, mesmo com 
continues infinitos 
(indispensáveis), o desafio é 
enlouquecedar. Nada melhor 
para a rapaziada que põe 
uma fé no seu joystick 

DICA: nesse trecho da 6ºfase, pule 
no gradeado verde e ache itens. 

DICA: Nessa etapa da 4º fase o melhor à fazer é nem encostar nesses tubarões. Quando eles são atingidos têm 

DICA: Nessa part da fase você 
terá dois caminhos a seguir O de 

baixo é mais facil porque dl para 
emvergar as plataformas onde 

você vai cair No caminho de cima 
e preciso mais paciência 

DICA: desvie das bombas do chefe 
da 6º fase. Acerte-o durante o pulo 

uma crise e começam a se movimentar rapidamente pela tela. E isso é uma ria 

DICA: inda na 8 faso, dpois de 
destruir o velhinho, cuidado con 
as pedras que caem na sua cabeça 

na rampa final ondo é preciso 
saltar antos que aa termine para 
não se espetar nos espinhos. 

igantes da 7º faso. 
são um perigo 



parece uma 
versão terror do 
Mario Bros, Você 
fazo papel de 
Gomez, o 
patriarca da 
família, que 
enfrenta criaturas 
do outro mundo. 
num percurso 
sidescrolling com 
muitas plataformas, 
Aventura sem 
novidadades 

MEGA 
FLYING EDGE 
8 Mega -N/D 

1 Jogodor 
Ação 

Mais um jogo de plataforma 

alo e rato jogando 
juntos, lado a lado. 

Só mesmo em 
videogame! Sidescrolling 
de plataformas, rotineiro. 
e com ação linear. Tom é 
Jerry tem que enfrentar 
seres exóticos que 
percorrem as ruas da. 
cidade [antas, velhinhas, 
etc..J. Desta vez porém, 
os golpes não são “hop'n 
bop” (esmagar o inimigo 
pulando em sua cabeça). 
Para detonar, você util 
objetos que cruza no 
caminho, como a bola de 
football (estilo. 
americano), Os gráficos 
de 8 Mega foram bem 
explorados. Mesmo 
assim, a versão para. 
SNes continua um pouco. 

ENO) ( 
(UE 
Tom pula fito um condenado 
para evitar perigos 

HITECH EXPRESSION 
8 Mego- N/D 
2 Jogadores 

Ação 

EITA é um avião 
de combate norte 

americana projetado para 
lançar com completa 
precisão uma bomba de 
8.000 metros da altura 
num alvo de um metro 
quadrado, À Eletronio 
Arts decidiu trazar osta 
máquina para o Mega 
Drive, Simulador de vão 

MEGA 
ELECTRONIC ARTS 
Tó Mego - 30 Fases. 

1 Jogador 

com 16 Mega de memória 
egráficos wido-frame. 
(visão de grande angular) 
F117 Night Storm leva 
você de volta ao Golfo. O 
arsenal é composto de um. 
canhão de 20mm, bomba 
tripla, explosivos e missel 
ar-ar, No modo arcade, 
você pode selecionar o 
número da esquadrilha 
inimiga e o tempo limite 
das suas missões. As 
demos de apresentação 
poligonais prometem uma, 
jogabilidade fora do 
comum, mas na hora da. 
ação O gamo não emplaca, 
altamente previsivel. 
Opção apenas para 
aqueles fissurados em 
simuladores de vôo. 

Um avião inimigo se 
aproxima: culdado 



fidoJidy 
ocê já deve tê-lo visto. 
Afinal, o tal do Fido 

figura em 9 entre 10 
camisetas usadas por 
tegns do mundo todo. 
Jovem caal, ale é um 
bacana que leva à vida na 
coceira. Neste jogo Fido 
aproveita o vatilo do 
desenhista e se aventura 
nos arredores. Passeia 
pelo interior de um Mega 
Drive, numa cesta de lixo, 
ou até nos timpanos do 
mentor bodeado, ele 
explora universos em 
miniatura, O que liga 
mesmo são os bônus, 
onde Fido encarna John 
Wayne e cavalga um potro. 
bravio, atira em alvos em 
pleno ar e colhe batatas! 

Use o carinho ds montanha russa 
para chegar nos pontos altos. 

Na fase, usa o balão para chegar 
mo canto da teia e pegar itens. 

Os inimigos e chefes de 
fases são classe A, O 
nonsense vem com o poker, Mest fase bônus você precisa que quebra o ritmo da falecido 

voadores Para marcação, Mas no geralé continuar, caía em 
um jogo que vale a pena. cima do cavalo 

Cc om Virtual Pinball, 
a Eletronic Arts cria 

uma nova concepção dos 
tradicionais jogos de. 
pinball, ou se você 
preforir da fliporama. 
Você tem a opção de criar 
e desenhar a tela como. 
desejar e salvar oito delas. 
na memória, Até quatro 
jogadores poderão 
disputar a melhor 
pontuação em telas 
complexas, controlando 
sete grupos de flipers, ou 
em telas básicas com 
apenas uma dupla, Os. 
comandos respondem 
fielmente aos botões do 
joystick, O quente mesmo 
é desenhar uma tela de. 
acordo com o seu nível de 
aproveitamento. Para 
quem gosta de fliper, este 
jogo é obrigatório. Como 
você inventa e reinventa o 
jogo, ele não envelhece. 
Grande idéia da EA. fo) á 

Você opta entre texturas de fundo, formatos e configuração de fipers 

2 Apae 
Controle a dificuldade do jogo 

VIRTUAL 
PINBALL 
MEGA 
ELECTRONIC ARTS. 
BMego -N/D 
4 Jogadores. 

TO Pinball 



NOSSO NEGÓ( 
VIDEOGAME. 
Grande Campanha de parceria !!! | 
Pagamos 10 URV's na troca de | 
seu cartucho "Pirata" por 
um Playtronic 
Consulte ! 



LANÇAMENTO TEC TOY 
Mortal Kombat-MD * Mortal Kombat - MS 

| Home Alone Il - MD * NFL Football 94 - MD 
Vea E Drácula - CD * Dragon's Lair - CD 
| s Wicale é o seu fornecedor especializado em games e brinquedos eletrônicos. 

” Com seu pessoal de vendas treinado para prestar-lhe um atendimento personalizado, a Wicale 
oferece a você as melhores condições de pagamento e preços. Solicite a visita de nosso 

representante. Você vai sentir a diferença. Afinal, quem tem seriedade e competência só pode 
lhe oferecer o melhor. Confira. 

A | 
E E ut TELEVENDAS 

SEGA Gore a gar ) (019) 703-8071 o 
E | “Com E 
hn 



LARES 
ECA 

Star Trek The Despertando a tripulação 
e RC re) 
a 
A a) 
OT ar 

PRP Pior] 
DE De 

DR A a) EA 
RR TE 
RT ERR 
RR RT LS E] 

DOM CAT PT 
RR TR EEE CE ERA 
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DR 
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RR Ti? ELLA 
EPE 
PR 

Le cai 

GRANDES 

EA 
rentes de gameplay: 

PERENE PERNA 
CU 
missões de grupo. À 
ER 
TA 
RS 

ES EESTTT] 
DIGA: você precisa combinar os 
RUE TER 
PE ee 
[E peer 

emu — ds, prin 

o A 
engenharia, 
computadores, 

ds nan 
DE ra 
Cada una delas é 

poa 

E ainda medo 

EI 
EE 
LS ARO 
reduzir a suas habi 
CRT 
TER 

DAS 
PE 

estaria quebrado cart. Durante as 
LAO Ad] 

estão agora 
dd 

CO 
PET TO 
EA 
a uma perspectiva vista 
FE 
PER 



| controlar todo o grupo: O 
Re 

RT 
inimigo atingir você, 
EO 
sua energia. Outro 
PTI 
EEE 
PERL 
PA 2 
TR 
EA 
E 
PE 
você completa um dos 
Rd 
PE 
ns 

DICA: a bordo da nava perdida, 
detone a parede para chegar ao 
PR e qa a pr Poeira 

PECA 

ERROR E RE 
REL 
EEN] 
PO UE 
LE 
ETA 

EE 
melhorados. Você 
Ed 
ESTO 
EE ” 
EA 

Outros povos sempre que 
um amigo na Federação. Espera-se 
que não custe muitas vidas. 

= 

PERA E] 
PRO PEA . 
Ea E 
RENTE 
AL 

PT 
exclusivamente pargo  * personalidade dos A 

TO PE 
a E 

OT REL: 
EEE 

poucos carts no estilo. O 
EO E a) 
Holobyte trampou A 

ESET DR id 

DICA: o visor de La Forge fz com 
+ que ele ponsa ensergar no escuro 
PA 
E ri 
RE E» 

[AL os 

RLL dO o Ee E A 
PRE ST OR 
NE paia ET , 

E O o 
TU 

DE 
EE 
Te 

* em situações de perigo 
ED 

Etr 
PTE 
PTP e eai 

Uma delas é nunca 
EA] 
RR e 

A uai 
PE 
à Enterprise por 



o. À meta do jogo 
controlar o agente se 
Conrad Hart através de 
fases-labirinto. O agente 

Flashback é um sucesso perdeu a memória e não se 
absoluto. Desenvolvido pela lembra de nadinha. Si 

Delphine, uma softhouse única pista é um: 

francesa (a mesma de Out holográfica. Nei 

of This World), e destinado rmazenad 
originalmente ao padrão. memória do protagonista 
Amiga (Commodorej de vitima de uma lavagem 
computadores, este título se . cerebral, Só no segundo 
imortalizou como um dos estágio do jogo é que se tem 
precursores do “Thinking. conhecimento da verdadeira 
Action” (ação com quebra- missão do nosso herói. A 
cabeça), estilo cada vez mais movimentação é feita a 
em voga nos consoles partir de gráficos vetoriais 
domésticos do mundo gerando um ef 

DICA: vá por cima para não 
acionar o with dos lasers 

comparável ao de Prince of 
Persia. Em todos os três. 
níveis de dificuldade, os. 
inimigos e armadilhas 
oh um desafio para 
profissionais. Na primeira 
fase você começa 
desmaiado em uma floresta 

para sobreviver, deve 
sondar os itens mais 
importantes, como os “ID 
Cards” 
dinhei es magnéticos. 

impos de força. Com o 
desenrolar da ação você 
encontra gente disposta a 
ajudá-lo. Ao contrário da 
maioria dos jogos para 

37 

Er 

SNes, que usam animação 
adro a quitiro, o sistema. 

de gráficos vetoriais usado 
em Flashback calcula os. 
movimentos de forma 
matemática, o que 
possibilita mais detalhes. A 
trilha musical ajuda na 
interação, mas o forte. 
mesmo são os efeitos 
sonoros como barulhos da 
selva, tiros é naves 
inimigas... Com tudo isso, 
Flashback é uma referência 
obrigatória de videogame, 
um clássica bem feito e 
dificil. Uma pena essa versão 
ter demorado tanto a sair. 

Será multo tina faso seguinto 

ore field para não tomar tiro 



AS PASSWORDS (no nivol normal) 
Faso 2:BGSFM Fase PRHG 
Fase &:WNPQGVP Faso 5:NMRYL 

Última Fase: $ NTHN 



Bye 
/ Data East é à 

responsável por este jogão 
que já rendeu três versões 
(uma para arcade e duas 
para SNes), doe & Mac 2 - 
Lost in Tropics apresenta 
poucas alterações em 
relação ao original. Não é 
muito lento, tem gráficos 
melhores, mapa, trilhas 
sonoras tribais, novas armas 
e itens. Mas não traz os 
divertidos bonus stages de 
antigamente, Side-scralling 
de plataformas. Em cada 
uma das 5 fases você colhe 
as Rainbow Stones 
necessárias para abrir à 
passagem do esconderijo do 
tirânico Fúlver. Fora à 
primeira, todas as fases têm 
o seu chefe-dinossauro: 
Tryceraptor, T-Rex, 
Estegossauto, Preradáctilo. 
Para derrubi-os você conta 
com armas (clava, tacapel, 
golpes (soco) e vários 
aliados pré-históricos. Antes. 
do Grand Finale, você torna 
a enfrentar todos os 
monstrengos, 
sequência des 

DATA EAST 
8 Mega - 5 Fases. 

1 Jogador 
Ação - Password 

DICA: só consegua astra na coveena da foto acima quem tivr pegado a chave. 
no faço do morre da foto à esquerda 

DICA o vubtinho dá a rocutom sto 2 boneca porca mr asa va, O per abco leva reed do valo 4 
rd Bo a a 4 pe 



DICA: ess caracol é 
indestrutível trata de fugi 
e não perder tempo à tos 

BIG PASSWORDS 
1 - FGRJ NKBN KKSC GOBB 
2- FGRJ NKBN KKQC GSBB 
3 - JNKB QHJP CGSD KCDB 
4- RJNK BSKS TLDH JLDB 
5 - RHDM FKRS NBTR BDDB 
6- JNKB QDJJ CGNC KBFB 
7 - DMFG RFNS BHLC DTDB 



QUILOS DE 
DUZIAS DOS MELH 

NAAS 
TO 7 

A 
pts 
Ec 
E] = 

REA! 
=: Roi p= 
4 Es 

E j A a 

RMAZE 
ITALIA 
Neo ARO A 



A NOVA VIDEOGAME STORE 
ONDE O FREGUÊS SEMPRE TEM RAZÃO. 

Lembra do tempo em que se discutia o preço 

com o próprio. dono ? Quando um aperto de 

mão valia tanto quanto dinheiro ? No 

Armazém Electric Co. tudo isso está de 
volta. Junto com modernos consoles, os 

últimos lançamentos em cartuchos e 

acessórios para a sua locadora ficar atuali- 
zadíssima. E como a gente está começando, 

vamos fazer qualquer negócio para conquistar 

a freguesia. Telefone ou venha conferir 
pessoalmente. Agradecemos a preferência. 

a 
ARMAZÉM ELECTRIC CO: 

LEME TETE Te ORE RR ESTO TR 6 O OT 
Tel.: (011) 66-9363/3243/8236 - Fax: (011) 66-8794 

OPEN UISS 



Por Manny 
& LaMancha 

HP” Vida de pirata não 
é fácil- especialmente 
quando se trata de uma 
aventura intergaláctica. Em 
Pirates of Dark Waters da 
Sunsoft, você encarna um 
guerreiro com a missão de 
banir o pirata concorrente 
Bloth, de sua freguesia 
Mais conhecido como um 
desenha americano, Pirates. 
está sendo lançado para 
dois sistemas ao mesmo 
tempo (SNes e Mega Drive) 
As varsões são difarentes. 
Para SNes o estilo é sido: 
scroling capa espada. Um 
ou 2 jogadores podem 
escolher entre 3 guerreiros 
Tulo, rápida, mas não muito 
forte; Loz, um gigante lento 
e poderoso; Ran, que 
mescla as 2 características 
O objetivo é simples: 
escapar dos ataques do 
temível Bloth, que plansja 
eliminar os Pirates of Dark 
Water do Pianota Mer. Seus 
capangas são implacáveis e 
em nenhum momento lhe 
clarão sossego, atacando 
impiedosamente. Entre os 
perigos há também muitas 
armadilhas e penhascos 
íngremes. Comandar seu 
combatente é bico, A 
habilidade para pular, socar, 

Quem quiser um. 
desenho animado d 
procurar em outro 
Pirates of Dark W 
decepciona. O desafio é 
grande 

go de 

defender, manejar uma 
arma e acionar um 
movimento especial são 
ativadas com 0 simples 
pressionar dos botões. Os 
mesmos botões podem 
servir para diferentes 
funções: se você quer 
causar danos maiores ao 
adversáricuseo q) 
botão Xparasacar 48 
uma faca, mas ao 
mesmo tempo se 
mantê-lo segurado por 
alguns segundos você 
terá uma visão aérea do 
campo de jogabilidade, Os 
gráficos e parte sonora 
são decentes, mas longe 
de espetaculares. Os 

visuais mais invocados são 
encontrados nas demos que 
antecedem as fases, com 
efeitos em Mode 7 do mapa 
(SNes). O resta se resume à 
gráficos básicos de um side: 
scrolling, um pouco mais 
detalhado que o de um título 
de Nes. O tratamento dado 
ao áudio segue pela mesma 
linha: é adequado, mas de 
cansar qualquer um com 
aquele sonzinho repetitivo. 
de batalha 



ogo feito para Amiga 
agora em versão para. 

Mega. Zool é uma 
formiga Ninja vinda da 
nona dimensão perdida 
num mundo estranho. 
Sua nave aterrisou em 
um lago gelatinoso e 
afundou. Para regressar 
a seu mundo restou 
apenas uma chance: o 

mini computador, que zo0t 
possibilitará à ela sNEs 
contatar o seu quartel 

general, GAMETEK 
8 Mega - 28 Foses 

— Nogador 
Ação - Coninses 

anúnico 

arecido com o clássico ad 
Burger Time, em Out 

of Lunch você precisa 
resgatar os alimentos que | 
fugiram da geladeira na 
calada da noite para a jaula 
Infelizmente, Burger 
Time é muito melhor. 
Opção para os comilões. 

Las E 
O pote de farinha pode paraísar 
os espertinhos. 

Cana inimigo toca de um modo 
diferante Estudos bem 

ípico RPG com 
toques de luta. Você 

controla um mago que 
tem que concentrar 
poderes para a grande 
luta contra o mal. No 
decorrer da jornada aos 
uatro domínios (Terra, 
gua, Fogo e Ar), 

Garwayen, seu mentor, 
o guiará e fornecerá 
muitas pistas. Selina, 
uma talentosa aprendiz 
de feiticeira, o alertará 
para os itens mais 
importantes. Junte 
todos eles, misture bem 
e acabe, de uma vez por 
todas, com o mal em 
sua terra, O ponto alto 
do jogo é a maneira 
original de combinar 
magias. Por outro lado, 
os gráficos, 
ptincipalmente os dos 
inimigos, são fracos & 
som começa a encher 
logo. Uma opção para 
quem é totalmente 
viciado em RPGs. 

Misture os igrdintes 
consiga nbr poções 
E na 

Dica: não seja apressado. Use o 
botão B para se esquivar 



Crescent 
Galaxy, Os 4 primeiros 

[leia-se Atari). Os inimigos 
melhoraram, randerizadi 
em alta-resc 

power-ups são 
interossantos e diferentes, 
Fora a música de abertura, 
o jogo possui somente 
efeitos sonoros que beiram. 
oirritante. Boa opção para 
os fãs de shooter em side 
serollng 

CRESCENT 
GALAXY 
JAGUAR 

ATARI 
N/D- 5 Fases 

1 Jogador 
Tiro - Continuo 



A O 
E ia força da animação está 
Sobra tempo para gastar, no humor - preste 
sem necessidade de uma bastante atenção ao que 
fase de adaptação, 
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Por Toxic 
LEULA 

Uma antiga dúvida 
persiste nos caçadores de 
DO 
algo que já está morto? 
EE 
PE] 
Pd 
Mansão dos monstros. 
UT 
jogos da 3DO são versões 
de clássicos de PC. 
ESA 

PE aa 
mapa e congelar os paranormais. 

DICA: estude bem o mapa pura. 
Re 
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Ra 
ERA A 
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E ed) 
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ER 
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ER E 
DEE 
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PET 
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os mostras estão na casal 

ER 
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DECT 
CA 
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ET 
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25" ee 

Ea [33 
mmoo | 

8 Mega - + de 20 Fases 
2 Jogadores Simultâneos 

Esporte - Bateria. 

odas'as emoções do 
hóquei no gelo-agora 

estão a seu alcance com 
Stanley Cup. Só qua este 
não é um simples hóquei. O! 
Jogo usa e abusa dos efaitas 
em Mode 7, o que oiereçã 
ângulos de visão bastante. 
originais ao Jogador. Você 
pode escolhe; enlha 26 times 
dos Estados Unidos, 
disputarcontra o 
“computador ou tirar um 
fabha Contra um amigo. Há 
binda o campeonato regular 
ou.8 melhor de 7. Pogue 
seus patins o divitase 

O MAIS 
LEGÍTIMO NBA 

bola anda em atá, seja 
no pé ou na mão. À 

Tecmo, fabricante de jogos 
que se destaca por seus 
títulos na área de esportes, 
lança NBA Basketball, com 
requintes de realismo: Noca 
pode optar pelo AlEStár 
Gamo ou mandar ver na 
“regular season”, o 
tamipeonato da NBA. Depois 
é só arrbentar com 

MEGA 

enterradas animais de um TECMO 

Pippen. Melhor é dificil! & Mage -B2 Fases 
2 Jogadores Simultâneos 

Esporte - Bateria 



O MELHOR 
JOGO DA F-1 
0 leão Mansell parece: 

não estar satisfeito com. 
o sucesso na Indy & 
continua arrasando no circo 
da 1, pelo menos nos 
videogames. Depois do 
sucosso obtido no Super 
Nes, Nigel Mansell 
Championship Challenge 
aporbeo afinal na versão 
pura Mega Drive. O joga é 
quase 6 mesma, com 
ligeiras mudanças devida à 
diferença entre os consoles. 
Para Moga falta cor e sobra 
velocidade. À jogabilidade é 
nota 10. Você adequa seu 
carro (ajustando relação do 
marchas, pneu, aerafólio) a 
uma das 16 pistas que 
compõe o campeonato. As 
corridas acontecem sab o 
sol, com céu nublado ou 
debaixo de chuva, mas para. 
um verdadeiro campeão 
não tem tempa rum, 

NIGEL 
MANSELL 
MEGA 

GAMETEK 
8 Mega - 16 Fases 

1 Jogador 
Corrido - Password 

dão fa clio ia 

Fazer essa curva sem usar 
a breque. só achando o 

ponto exato de tangéncia 

FRA] 
RR a meme 

freio mais embalo você 



(s) Por Baby Betinho 
Aqui, na nova 

Supergamepower, o 
negócio é sério. Na minha 
seção Golpe Final a garotada 
que não amécia val achar 0 
que há de mais quente em 
jogos de luta, Nesta edição 
temos combinações 
especiais de Mortal 
Kombat para arcade, SNes 
e Maga Drive, Propareos 
punhos a hasta la vistal 

Seja cavalheiro convide Quando tese aprowumar 
seuprceirocomum mostre aleção com2 

arpão socos altos 

A carta astrológica indica. No amor não seja 
um dia positivo para 2 bonzinho: acerte logo 
socos altos. uma rasteira 

SCORPION 

Mostre persistência Para não perder o passo, 
repitaa gentileza com finalize a contradança 
outro arpão com um uppereut 

mandar certas amizados interior, completa com 
para longe: dé um upper uma voudora 

Era uma vez um estranho — Não satisfeito, apicava 
nínja com a estranha um side para viver fez 
mania de dar 2 socos altos. para sempre 

Num bom plano E como pensa todo 
econômico não poderia. economista que sa prece, 
altaro congelamento dé um jeito no salário 



Contra o chulé de um Depois, trato de ralar 
parmeséo é melhor se pa 
delender rapido. 

LIU KANG 

Para eliminar desajustes 
le uma vez Raiden 
aconselha uma rasteira 

cara em seu devido lugar 



Or Baby Betinho Ê 
Grande título! 

Arisco afirmar que é o 
melhor lançamento da. 
estação para o Master 
System. De uma certa 
maneira, Masters of 
Combat é mais completo 
que a própria versão do 
conceituadissimo Mortal 
Kombat, Fighting game 
rápido, com movimentação 
da tela fluente e sem 
apresentar problemas de 
sprite, São quatro lutadores, 
cada qual com sua técnica 
de luta. Os golpes especiais 
variam do seis (Hayate) a 
três (Wing Berger). mas há 
um equilíbrio correto entra 
eles, Todos possuem magias. 
diferentes, com movimentos 
fatais que tiram grande parte 
ca energia do oponente. O 
controle é simples, o que 
facilita 0 acionamento dos 
golpes. Não falta 
absolutamente nada! Até 
mesmo os bonus stages 
(quebrar tratores) são legais. 
Recomendo e assino 
embaixo, À história se passa 
na primeira década do 
século XXI. O prefeito de 
uma cidadezinha do interior 
de New Jersey organiza um 
torneio entre 05 melhores 
lutadores do mundo. Hayato, 
Gonzales, Highvolk Man e 
Wingberger lutam até a 
morte na disputa de um 
prêmio espetacular. O que 
Será que espera o vencedor? 

Apesar ser para bit, o fogo não esqueceu 



TecTOY 
O 2Mego-N/D 
2 Jogadores Simultâncos 

Botão 1 -ataque (usado com o direcional obtém-se vários golpes 
Botão 2- pulo se colocar para s lados. obtêm-se uma corrid; nas 
dlisgonais inferiores, corrida agachado) 

Durante o sato a no canto da tel, 2. impulso na parede Isomente 
Hayate e HighVolt Man) 
De perto, coloque Frente ou Trás + 1- arremesso 



“Buster Bunny o Farsa aprontam das suas ne 
cidade. O Emite decada cartoon são mais da 4000 

or Marcelo Kamikaze 
artoon Workshop 

a grande oportunidade da 
do sa consagrar como um 

— diretorde animação. À 
Konami assina esse jogo em 
que você escolhe os. CTT TE tora 
canários, o Blêncos à escolho 1 antro 08 6 atores e seus. o costoo mafsmsombrado são falas que o jogo oferece ou edito movimentação em tela e alguna dos conárica 4 su disposição au próprio texto 
ainda pode adicionar efeitos à o s a 
especials/sonoros, textos, a] [ 
trilha musical e abracadabra- 

- um desenho digno de Hanna 
Barberal As mas linguas. 
chegam a dizer que o 
próprio Spielborg começou 
dessa maneira. Para 

= imortalizarsua obraprima é 
recomendável a gravação da 
história no videocasseto. O 
jogo é de fácil compreensão. 
Além disso, vem 
acompanhado de um 
supermanual que explica == 
tudo, tintim por tintim, sobre (4) MESA DE EDIÇÃO: aqui você 8) MESA DE SOM existem rés (8) ATOR 2: são 5 opções para a 
os controles, Funciona como. detwrmína como vaí se desenrolar. tipos de som à sua escolha: buíde, escolha do conduvante. Ojogo 

a ação do sua animação mca 6 PJ ou leitos especias ndo permite usar o mesmo 

CARTOON 
WORKSHOP 

asa NES 

ido KONAMI pr 
2Mego-N/D E 

od “1 Jogador 
Educativo 



HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
DAS 9:00 ÀS 17:30 uma mesa de edição, com 

seis ferramentas 
disponíveis: duas para 
escolha de personagens, 
uma para trilha sonora, uma 
para cenários, gerador de 
caracteres lou editar de 
texto) e a câmera, No 

x MOUNTAIN BIKES 
x INSTRUMENTOS MUSICAIS 
x CALCULADORAS 
x BRINQUEDOS 

elenco, os astros da Tiny * VIDEOS 
Toon - Buster Bunny, Pluck + SOM 
Duck, Little Bepper Babs, 
Fuzzbal é Callamity Coyote. VOCÊ 
O inimigo é o já 
internacional Montana Max. 
As animações podem cum TELIFAX: 
pa a rega (0152) 93.9715 
ação! Breve nas melhores ET US a) 
telas da cidade. Já na sua LEA UNS 24 locadora, 

“n0vXmp4n0Ov3- 

aetisõnos 

[Ido A JOSS o Sh 



Por Baby Betinho 
“A Capcom continua a 

todo vapor. Mal nos. 
acostumamos com Super 
Street Fighter Ile uma 
nova versão está saindo do 
forno. A máquina será a 
sensação da AOU Show, a 
feira de arcade do Japão, 
São 4 as mudanças básicas: 
1-A velocidade aumentau 
para o nível do SF Il Turbo. 
Quando surgiu SSF 
muitos reclamaram da 
velocidade, que voltou à 
época de Champion 
Edition. Parece que o 
pessoal se acostumou com à 
velocidade Turbo. 
2-Foicriada a Super 
Combo Gauge, um 
medidor que se enche 
quando se empregam 
golpes especiais (não é 
preciso acertar, basta usar), e 
quando o medidor estiver 
cheio (a palavra SUPER irá 
acender), digito o comando 

específica e desfira uma 
super golpe capaz de O Super Combo de Chun Li o 

devastar o oponente mes yu Sic + 
) 305 16 personagens tir que doam um 
ficaram mais fortes. 

Muitos ganharam 
golpes novos, especiais 
ou não, 

+-Segundo a GamePro, 
existiria mais um 
personagem secreto 
denominado Gouki Long. A 
Capcom nem confirma nem 
nega. Resta esperar. E há Feilong pode deste Reta j mais alguns detalhes. Ao Shinker, muito superior que 
lado do nome dos. seu goipe espci, o Rela 
personagens, nas cenas de Kas 
luta, aparecem os rostos, 
Quando você derrota um 
cara com um golpe especial 
surge um flash que destaca 
o momento. É, a streetmania 
está longe de acabar. 



Outra inovação da Capeom é 
esse lash que aparece 
sempre que um dos lutadores. 

consegui inalzar a luta com 
um golpe especial. Quando é 

E 

O Super Combo de Balrog é 
uma versão envenenada do 
uia Drop. Verdadeiro abraço —* 
che tamandus, Em pleno a! 



(a E 
estão atrás de Moga 

Man. O Dr. Ligth criou uma 
máquina que produz itens 
de força para 0 herói. Mas 
a maléria-prima deles, os P. 
Chips, devem ser colhidos 
elevados ao laboratório. 3 
amigos o ajudam: Rush, 
Protoman e Flip Top. Side 
serolling de primeira! 

4 Mega - 12 Fases 
1 Jogador 

Ação - Password 

Papaléguas « 
tem que escapar de 
We E. Coyote. 
Correndo (voando!) 
contra o tempo pelo 
dlesarto side- 
scrolling, você 

2 Mega - 12 Fases 
1 Jogador 

Ação - Continue 



Ea 

COMECE DE ONDE 
QUISER 

TAZMANIA 
LS 
Ea 

GOLPES SECRETOS 

Estão aí os q: 

os comandos abaix 
enquanto sua energia esti 
abaixando e piscando. 



NBA JAM 
SUPER DEFESA 

Na tola “Tonight's Match. 
Upf, aperte 6 vezes 
qualquer botão. No 5º 
toque, continua 
pressionando e segure o 
botão até a tela sumir. 
Quando o jago começar, 
sua defesa estará 
“impossivel” 

BATTLETOADS 
& D. DRAGONS 

5 VIDAS 

Maito 
personagem. Segure 
Ae B, ao mesmo tempo. 
Pressione Start para 

finalmente começar com 
cinco vidas. 

SUPER EMPIRE 

TODAS As PASSRORDS! Í CLIFFRANGER 

COMECE COM 
E 99 VIDAS 

| > 4 Aguarde a tela título 
| aparecer. No 

controle 2, 
ia! pressiono: CB, A, 

Fase 1 Brave JACTO dedi- RBORAS] 14630 Start Você 
Ea Noironia Jedi - PNEDHS Fase 14 irá diretamente para 
pag FHPSMAN Easy - NCDGRI o cenário 
nas Eme DUM Mg snoyboard race, 
a E deai- 087 Para conquistar as ay -CSPTNP Jedi SOWWFZ Ee re Fase 15 99 vidas, basta 

Jedi - OCTLFR Fase a Eye, retomar para a tola LO See sia | | [otomar poa tola 
Fase 3 Brave- HDPPLL Jedi- ZGLKDY 2 Ene Easy. NSASCL Jedi LAN q 

Fase 16 Doe MBUE page 10 ao sequência: 13, C,B 
dad - MOWNDF Easy - WEWHAW Brave LNGPNN A, 

Fases Jedi VVDOXC + 
Easy-MEBITE 
Brave RU Desblia) 

THNTLA rave FSPAISR 
Brave- WWBGHF Jedi FGTIW. BOMBER RAID 
Jud RCDFZK Faso 18 
Fase 12 Essy MBRCGE n MACETE DE 
Easy- GLTTDJ Bravo. FCPOPC ARRASAR 

» Brave POBNEM dede VOHBOT 4 
Jadi -KCCNGI Fase 19 Use o esquadrão 2. 

O RIGUNTO Faso 13 Essy- SWPMSS nos níveis 142,0 
Vo o Essy - GJBHNF Brave- MPLSHJ esquadrão 1 nos 

Faso 7 Brave TNPSPL Jedi TNHISK níveis 3 e 4. E no nível Ensy-LDGLTS 5 empregue os dois 

ECCO THE DOLPHIN 

DEBUG MODE BLACK HOLE 
v ASSAT 5 

SUPER DICAS 

Em Ecco The Dolphin há um Menu Debug escondido. 
Comece o jogo normalmente e pause quando Ecco 

estiver olhando para você. Pressione -, B, C, B,C, 4, C 
é ?. Um menu chamado “The Dolphin” irá aparecer. 

Sirva-se a vontade! 
Na listagem 
Name”, coloque os 
nomes abaixo e jogue na 

operação BHA. Bignet 
durante a luta, aperte 
art no controle Ze ma 

o adversário. AZY 
aciona um estágio. 
secreto chamado “Black 
Bal = ut E 

wa] a 



GRANA EXTRA 

Agi, um truque que o opções irão surgir 
tornará invencível e que [Damage e Start Stage, 
possibilitara o começo Agora já é possível 

Quer começar com 2000 em qualquer fase do começar em qualquer 
doletas? Antes da jogo. Primeiro passo éir fase com invencibilidade, 
Tournement Race, àtela de opções e ativar 
finalize no time Bonus. o Sound Test. Dai, 

- 
tua 

Depois, no Auto Shop, selecione o número 11. 
selecione Raco à direita. Prossione 

SUPER PASSWORD Começando a corrida, simultaneamente 
aperte Start e selecione o os Este código dá acesso a 
Quit. Deixe à máquina botões > todas as missões, funcionando, mas 1e2 incluindo a iron Hand e comece o jogo Duas z Whito Pegasus mm 

X WEXBJOISGITES. novamente a novas 

x COMPRA 
x VENDA 
x TROCA 
x LOCAÇÃO 

MEGA DRIVE || SUPER NES 
US$ 8,00 US$ 12,00 

NINTENDO 
US$ 6,00 

SULI E 1 » AV. EDE, 230 - SALA 2 - SÃO PAULO - SP 
635 / 949-0669 



RTYPE mM 

STAGE SELECT 

ITS vã 

MEGA 

VIGILANTE Durante a tela de continue, aperte R 10 vezes. Em seguida 
aperte L na quantidade de vezes correspondente à fase 

SELEÇÃO DE FASE). descinda o dé Stan. Por exemplo, e quiser ir para a 
quinta fase aperto L 5 vezes, 

É ENERGIA INFINITA 
es iai Armored 

adilo e antes di sala 
do mestre, pegue à 
energia em cima do 
penhasco. DE um escape 
je uma capsula. Você 

Direciono na diagonal 
para cima à esquerda e 
aperte o botão de tiro. 
Com isso comando você | ay 

ME Natela titulo (quar 
a:L LR LLLRRRL 

54 
o para solta para a 

a á eita. O Radouken só sal 
ando morrer. energia no máximo consegue selecionar a 

a sintise 

CASTLEVANIA 

TAZMANIA PARA PROFISSIONAIS 
meses COMECE DE 
AS ONDE QUISER 
AS 

INVENCIBILIDADE 
A Você achou o jogo Dura adição de muito fácil e ele não 

a sepnta boduência no oe inte suas ; 
Pa, nc DO cronções. Pro não é verdade? Sem 

: Po botões nessa ordem: À, Y, problemas, basta utilizar vocÊ s tornou invencive eroar atas sy da 
ea nos decepcionar da ganhe Konami lttiyeses Be 

jo para selecionar os. AJ. Divirta-se (ou sofra) no nível 



CYBERMORPH CHOP LIFTER ENCHER A VIDA, O PODER 
TELA EsPF. «Lt MUTANTE E A SELEÇÃO DE FASES 

PASSIWORDS SELEÇÃO DE FASE 

Ea as sm 
Pressione a sequência 

1008 e dae pressione no controle 1: 4 
Fase 2 e «exibição da tola título A Ce Start. No momento 
(e DP cota em que aparecer a cara de 

j ase 

Fase 1 Na tela do apresentação 

Magneto, aperte Start e ma tele . Repito sãos na eee o cuidada 
Fase 4: número de jogadores. 

Escolha as fases na 
Danger Room à direita, 

movimentos é encontre a 
seleção de fase, Bico, 
não? Agora cabe a você 
detonar no helicoptero. q 
mais manjado do 
videogame 

Com o código 6009 você 
vai para 4 fases que se 
assomolham a Saturn. 

durante o jogo e preencha 
avida e o poder mutante, 

= EaD, 

a 

[ERR 
VEJA COMO É FÁCIL. 

ENVIE CHEQUE NOMINAL À 
MACK COLOR ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. 

Em - NO VALOR CORRESPONDENTE 
NO NÚMERO DE CARTELAS QUE VOCÊ DESEJAR. 

| RUA FRANCISCO MARENGO , 339 
| MACK COLOR TATUAPÉ SÃO PAULO - SP - CEP 03313 - 000 
| SEU PEDIDO SERÁ ENTREGUE 

SEM NENHUM CUSTO DE POSTAGEM. 



VIDAS INFINITAS 

EIDZomos 



O SHOW DE 
INVENCIBILIDADE 

Em primeiro lugar, entro Depois de empregar Golpes de Zeno: 
no VS Mode. Em seguida, esse procedimento, o 
usando o controle 1, temivelZeno foúlimo Zeno Smashor 
turbine os botões A, X,L ehefáo)iráapareterno— 26ERNO tsnca 
ER. Agora é só apertar centro. Agora é só Ss 
simultaneamente os aproveitar e detonare Atomic Phobos 
botões que você acabou rolar. tc) €3 + soco 
deturbinar, Meteor Crash 

ESCOLHA AS CORES Mon 
66 chute Durante a exibição da tela 

titulo utilizo a saquência 
A RRÃoL TURBO 
Caso a tela con 
mostrar z00ms significa Nattela título, aporte 
que a dica entrou. Agora é Soloct e escolha a 
só aproveitar e barbarizar Re velocidade. 
no domínio da bola e Na hora de doterminar os porsonagens, faça-os com 
detonar os adversários. Starr, ou B, ou LeStart ou L+8. Cada combinação vai 

resultar numa cor diferente. 

LOCAÇÃO E VENDA 
MASTER SYSTEM. SEGA CD 
NINTENDO , MEGA DRIVE 

SUPERNINTENDO 

[ 
| VS Ti 

CONSERTOS DE BRINQUEDOS E TRANSCODIFICAÇÕES DE: 
Master System. Mega Deve, Game Gear, Super 

e Nintendo, Garme Boy. Super Famicom, Noa Gac, Phanton System 
ORÇAMENTO GRATUITO MM ta la 

SHOPPING au ficou ELDORADO Ta+% 

SUPERGAMEPOWER 
A REVISTA DEFINITIVA 

DE GAMES 



quecida, Se 
um dos lutado 

a demai 

o, à versão ja 
uma da Super GP! 

DICA: atira 08 inimigos sobre as. 
minas a se livre dos dois 

e 
DICA: destrua os barris. Dentro há 
armas e energia a ua espera 

Nos mestres abusa dos ataques especiais e magias 

Cata e DICA entr no pre, mae os 
Inimigos, vote e encontre Bl case tiver muita energia, pague 

DICA: descole itens nos caixotes 
Aqui ha 2 caminhos, com mestres 
cblerentes. Super GP foi por cima. 

encontrar Norton, que fará parte 
“e seu grupo daqui em diante 

Não tente agarrar esse sujeito. Ele pode responder com fscadas 



mM 
DICA: use o chão eletrifcado para... Com uma arma na mão você 
um tratamento de choque 

especiais Eles tiram mais energia 

Não se preocupe se não consegui 
bomb se estiver em apuros O jogo ainda não acabou 



No perigo, use o ataque especiat 
os danos serão manores ataque trivial, Trate de cercá-os 

mum canto e desça o braço 

A partir dessa fase a coisa 
complica um poueo: os inimigos 
aumentam om número e chatice 

DICA: evite os ataques do Não se deixe surpreender por helicóptero lotando nos cantos cartos ataques 

DICA: sempre que houver muitos. 
inimigos, arremesse-os pata onde 
houver mais gonto 

EE y DICA: se você eliminar 
DICA: So você estiver em perigo o primeiro inimigo da 
“se o golpe forte ou a rasteira Magias, ataques especiais e sorte f fase surge esse cara 
corda + Y. Demuba todo mundo. essa é a receita aqui que abre as portas 

para que se veja o fal 
verdadeiro do jogo 

DICA: poa encara 0s idos “a le”, o meloréjotarosdoisom aa pra na O rage, os es alto jegue contra as cordas canto e mandar ver, senão você se expõe a combinações de ataque ” E 



Agarre esses robôs por trs e use o 
arremesso especial 

DICA: não fique na mesma inha 
que els para não levar bala 

Não pegue os ninjas de rente: vá. 
“matando pelos lados. 

Se você não detonar o computador 
não sairá dessa sala 

DICA estes nínja são muito velozes, Procure se movimentar e agará-los. 
pura dar uma sequência de golpas em seguida. É o melhor jeito 

DICA: use as magias apenas quando os dois ninjas estiverem na teia. 
Caso contrário, você vaí queimar sua energia para matar apenas um perto. Contra a magia dole não exist escapatória 



ste é um clássico que 
eçou sua carreira 

de sucesso no PC, em 
9. Deris disso saiu uma 

versão para SNas e mu 
mais, Se houvesse um 
prêmio para o jogo que 
conse er convertido 

de 
consoles, ele ganharia, Para 
o Mega Drive, a história não 

sofreu grandes mudanç 
Durante a viagem do sultão, 
seu grão vii, Jaffar planoja. 
tomar o poder 30 se casar 
com a filha do manda-chuva. 
Impeça que o aspirante à 
tirano se dê bem, Será 

usar muito raciocínio 
s labirínticas do 

jogo, duelar contra guardas 
e praticar acrobacias em 
saltos alucinantos. Super 
GP detonou o passo a passo 
do jogo e dá de bandeja para 
você 

Bico. Apenas uma armadilha 
eum guarda. 

Enfrnto apenas um guarda na faso 

Aqui vo 
desafios e terá que prat 
seus reflexos nas lutas que 

A melhor 
a de vencer um duel 

é esperar que o inimigé 
venha na sua direção. 

Para so movimentar só se 
LS SA 

= do direcional 

ea 
lação e ração + E. 
adopliadas 

pe EO 

pe Pres 
RE 

DICA: no momnsto em que chegar 
“a assa tola, suba pare encontrar 
uma vida, É necessário se procavar 
contra 0s espinhos 

iate 
Eres 
Fo pe pec pe po 

DICA: quando chegar so ponto 1, escolha o caminho debaixo. Primeiro vá. 
pera atoa inferir e, em seguida, siga para a esquerda. Por essa atalho, 
você tam que destruir um teto falso para subir o chegar so ponto 2 Dessa 
maneira você avts duelar com um dos guerdes. 



Na terceira fase não há 
guardas mas tenha cuidado 
com à guilhotina. Não 
esqueça o “timing”. 

Há vários guardas 
esperando par você nesse 
estágio do joga. Os desafio 
está aumentando, 

A maior característica desse 
trecho será a quantidade de 

elos que o esperam. Não. 
vacile e se livre logo dos. 
querdas 

mais uma poção. Você vai precisar 

Esta fase não é das maiores 
nem traz muitas 
complicações. Os 
problemas mais espinhosos 
que você vai encontrar ao 
Tongo do percurso são as 
armadilhas de sempre e o 
guarda gordo, um 
adversário quase tão difícil 
de ser superado quanto 
Jaffar, o chefe de Prince of 
Persia, e último adversário 
de sua jornada. 

Nossa tola não se arrisque a correr, 
“ambar só spareça uma armadilha 
de espinhos há duas 



Tento empurar o guardo na DICA: Palo sobra o chão falso cdção da guilho emo incado pare seguir na faso 
AAA AA add do dd ds dodá Depois de tr contado com a. Japa dana 

providencial ajuda da 
sombra é preciso retornar 
aos salões principais do 
castelo de Jaffar. Para iss 
suas maiores dificuldades só 
serão vencidas se você 
analisar bem cada tlo daqui. Deo dns guard Má movido Aga preco pol 
para a frente, Descobrir o oito oo pao re ss 
caminho correto passa a ser 
um desafio muito maior do 
que provar habilidad 

altos qu lutas, 

Beba o "Roator” a corra em Paul o switch para que a porta não Comece a correr quando estivor direção ao buraco, mas sem pular Interrompa seu caminho perto das guilhotias 

lado doca dado dodododa todo dedo 26%: Soo de ci no lado iq Ji dd di Ad dd psd 
a ppl poem 

para por uma ido no extramo 
liroito do mapa. Depois de pisar dica o oi qu abr ado da 

continuar com o botão de. 
pulo acionado chega 
rapidamente ao guarda (7), 
evitando a armadilha (6) 

iso acertar O 



Uma das maiores fases do 
jogo, há um sem número de 
salas com poções 
escondidas. Mas procurá-las 
pode não ser bom, porque é 
muito comum se perder em 
seus incontáveis labirintos. 
Parece que tudo foi 
planejado para que você se 
dlistraia é esqueça o objetivo 

EM ciedil Andei ci ida casada 

E 

“ 

id 
ams do odid 
did dd odod 
deli Adi al 

DICA: ao chegar a. ponto 1 vá para a direta palo caminho 
“de cima. Detone o guardo a pao sobre o swich do canto 
“superior direito. Volte sem pisar no switch perto da porta 

dad QRRRE-Zem io ioaza 
Tem Acid 

ed 
2] 5 Ba 
o caminho de cima. Pegue impulso o 

“ciano o switch do meio 21 A porta debaixo se abra. Desça com cuidado, continue para a esquerda o 
pule o buraco Dastrua o tto falso 3) e vá para a sala da esquerda. Pegue uma vide muis à esquerda 
“desça no buraco que você acabou de polar e desça até a segunda tl, do maps abaixo 

FE reed e 
AA IA dd dad AAA Pd 
dd dd AA AAA] 
LA ia dis dido dad 

[od A dd LA A dA Ad A Adição 

DICA: primeiro pis no switch da cieita, depois da guilhotina para abrir 
“a portada esquerda pise no outro switch abra a porta de cima Então 
siga para a diria pulo a guilhotina e enfronty o guardo. 

E 

RIAA A 
IRErrRR tree 

timing” da primeiro salto 
para dar carto, Dapois de 
matar o guarda é possível 
pegar a poção em 8, mas 
cuidado com os espetos 
Prossiga para a direita e, ao 
chegar 30 precipício, tome 
cuidado com o impulso que 
você vai tomar € pule 
segurando na plataforma 

ra a 
Elcio sd dcicisb Aid 

para não cair e morrer (9), 
Subindo, você vai encontrar 
outra poção de energia (10). 
Mate o guarda (11) e deixe-o 

o sobre-o switch para 
manter às portas em 13 e 14 
abertas. Não suba (12) para 
não trancar essas portas 
Siga para a esquerda, pule 
perto do ponto 1t e suba 

mad à fruto você val encontrar à 
porta que deixou abarte. Desça com 

pé Is A dedeiídeas 

para pegar uma poção, 
Desça, tome impulso e pule 
o buraco (15). Continue em 
frente, passe pela guilhotina 
e enfrente o guarda (16 

fe para acionar o switch 
da grade, Salte sobre o 
próximo seit com 
cuidado, siga, abra a porta e 

guilhotinas a seguir (17) 
Pise no switch para abrir a 
saida e volte. Um ratinho vai 
salvâ-lo e abrir a porta para 

você (18). Agora é moleza! 



ou de derrubar val travar as 
“chaves que mantim assa porta 

ntão, pulo 



Esta é a última fase, onde 
seu destino o aguarda. À 
maior caracteristica desse 
trecho-são os pulos, sempre 
bem complicados, que você 
vai precisar dar. Calcule bem 
antes de se lançar para a 

plataforma seguinte. Na 
maioria das vezes será 
preciso se segurar em 
seguida. Não há guardas no 
seu caminho, nem poções. 
A armadilha de espetos que 
existe pode ser facilmente 

superada. O caminho é 
sempre para cima. Porisso, 
muitas vezes você vai estar 
numa altura equivalente a 
seis tolas, de onde qualquer 
vacilo pode significar um 
final prematuro. 
EA 

md Ai deddd, 
Fi rt 

Aga Bm tão cmo ot pro hr la po pr fr O ro aba, o 4 
“rota, demudo o toto falo para continue por cima 

A posição indicada pela sata mostra onde seu 
personagem so anconta, abaciutamenteinviíval, 
o canto da tela. Tomo impuso a pol assim que 

entargar o príncipocorrando. Nosso ponto parece 
não haver saída. Para tr sucesso na operação, é 
fimdamental acortar o “timing”. Casa contrário você 
val terminar vários metros abaixo, caído sem vida 

Alb a porta oo à esquerda tam 
“apenas uma função, Achur espaço para sau impulso no salto. Um dos 
momentos mai aguardados do 
fog: o ancontro com à sembes 
dra. No ota contra ea, poha 

o direcional para bao e 
Juntos o ola 

Finalmente você se vê ante do far o mostra do 
jogo. Tentar enfrentá-lo num cedo é uma tara 
Guesa impossível As melhores altomativas para se 
dosvencilar dela são ou utar o fosso à esquerda 
pera que ele cais enquanto você se mantém soguro 
ou então fazer o mesmo do outro lado, ancurralando- 
o diante de outro fosso 
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PC agora tem 
placa quente 
e tela inteira 

Está nascendo uma nova 
era 

aúltima 

SATURN CONQUISTA Gameporer sabe do 
NOVO ALIADO Uiizandse de Eno 

dernos recursos de empresas resolveram dar 
Saturn, o aliar com alguém à altura compressão, a ReelMagic suporte ao novo padrão. 
console32 da batalha é capaz de trabalharcom Era o impulso que faltava 

À bitscas Ea SO E imagens em tela inteira para ela decolar. A placa 
É ganha o não poderia ter sido mais full Screen). A novidade custa US$ 950, no Brasil, 

a lembrar que, reforço de 
um peso 

A pesaaissim 
Bi Gates, dono NINguém 
da Microsoft: Mais, 
videogames na Ninguén 

ontramse 3DO E PC; UNIÃO ATRAVÉS 
pa DO PC CARD 

stando em alguma 
pauta menos que a e de 
Microsoft, Ela é a empresa patibilidade en 
que vai desenvolver 0 onsole da Sega e 
Sistema Operacional do s 

Saturn. Caso você ainda E 

não alho, a Microsot éa 
maior empresa no ram 
detém a maior fatia 
bolo do mercado 
Sistemas Opera 

guerra dos 32 Bi 
cada vez mais ares de uma 
briga entre duas há algum tempo busca-se 
gigantes” da informática. um modo de padronizar 

Em uma das trincheiras s sis as existentes. 

posiciona a Silicon ssa seria uma grai 
E Sec Di áqueoPO6O A empresa 3DO está 
a Nintendo). Diante desse. omputador mais popular desenvolvendo um 
desafio, a Sega resolveu se em todo o mundo. system card chamado PC 

Card. Esse card acoplado 
ao Interactive Multiplayer 
[o 3DO aparelho) permite 
uma conexão com o PC. 

sibilidades 

odo impossivel, 

NR Windows. Seu 
ten, pode lançamento inda não 

compativíida tela de seu PC e ainda está previsto. Segundo 
deemrejogos | usaro Interaçiive empresa, tambem serão. 
e Multiplayer como CD. lançados system cards 

ay j para Masirtoshe convido ROM seu POlEninida 
compativel com o Modem. Mais um motivo. 

para adquirir um 3DO, 
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Com Cage. primeiro dá uma rasteira em seu oponente (1, depois siga em diante com um 
Uppercut (2) e complete a sequência com um Shadow ck (3) 

| | 

E a 4 
DE usa ii A 
EU | Etr Cuidado! Essa garota logo Como se pode ver, não 
ERR) eai red 
Ro 
COCA COMANDOS PARA MATAR 
CALC ra 

Em RÉ Não houve alteração nos golpes, que 
5 obedecem a mesma linha do Arcade. abaixo Db estão as funções pra joga om otcldo 

Da JOGADOR 1 JOGADOR 2 
Pr) - (s) para cima 18) paracima 

x E » fe) direita 16 direita 
Da x) para baixo 12) para baixo im a fa) esquerda fa) esquerda 
E Lo] (9) defesa (5) defesa 

VS somotintor (mi chute fraco fend) soco fraco 
pe filchute forte lhome soco forte 
pus TÁ (m) soco fraco (pg down) chute fraco 

[x pe fulsoco forte (pg up) chute forte 
ps Os: os rúmeros(ogador 2 referem se so teclado numérico Controles. 



SÃO PAULO VIROU 
CAPITAL MUNDIAL DOS 
COMICS EM MARÇO BOLA E GAN REDE 

Matço foi um 
mês grandioso 

. para todos os fás 
de histórias em 
quadrinhos na cidade de 
São Paulo. Basta dizer 
que estiveram na cldade 
dosenhistas do porte de. 
um Will Eisner, criador do. 
Spirit, além de outros 
artistas renomados e 
iniciantes. Foram 
workshops, palestras, 
conferências 
que 
aconteceram 
em dois eventos, 
a? Convenção 
Nacional de 
Quadrinhos 

Independentes 
(dias 19820, | 
organizada pela 
Gibiteca 

2855 Quem tiver a sorte de University, localizado no Vale. 
companhar a Seleção . do Silíio,ao sul de San 

Municipal e 9 Comic-con, (de Brasileira à Copade — Francisco, onde estão 
7a 12 de março), reslzado a nos EUA pode algumas das maiores 
a Escok Privado eita para conhecer um . fabricantes de games dos 

dart. Tudo indica que o Brasil + pouco da geografia do EUA, como a Sega, 
entrou no mapa mundial de. * videogame. Na primeira fase — Electronic Arts, Capcom, 
quadrinhos. % da Copa, o Brasil vaijogar além da revista Gamepro. 

amepowernão  +n0 estádio de Quem sabe as empresas 
poderia ficar fora dessa aproveitam o evento para 
Repeat elaborar jogos com 08 
ENDrRRS pao 0 Ea craques brasileiros? 
Fique de olho. 

QUADRINHOS, E 
CINEMA é 
STREET INVADE TODAS [PNR 
AS PRAIAS MR om = N 

Puma novidade quentissima é ha 
o lançamento das aventuras 7 
dos personagens de Street 
Fighter IL no formato comics 
nos EUA, A editora é a Viz 
Comics e são previstos 8 
volumes. Ryu, Chun Li & Cia 
ambicionam também fazer carreira no cinema. Nos Estados Unidos prepara-se 
um filme com os personagens e no Japão já está em andamento um longa 
metragem em desenho animado com a turma. 



BANDA NACIONAL DEIXA 
JAPONESES DE OLHOS ARREGALADOS 

Você já ouviu falar de 
Angra? Então saiba que 

| esse é o nome de uma 
das bandas de maior 
sucesso no Japão & na 

À Ásia, Seu som é heavy 
metal com lances 
clássicos. A mistura de 

| melodia, harmonia e 
lirismo parece que 
conduz ao sucesso no 
Oriente, Helloween, 
Heaven's Gate, 
Gamma Ray e Viper são exemplos disso, Aliás, o 
vocalista do Angra integrou o Viper até o LP Theatre of Fate 
Angra é formado por André Matos (vocal), Kiko Loureiro e 
Rafael Bittencourt (guitarras), Luis Mariutt (baixo) e Marco 
Antunes (bateria). Mais um conjunto nacional a fazer 
Sucesso em praias estrangeiras 

CARDS: A FRONTEIRA FINAL 

A séria de maior 
sucesso da ficção 

ntífica, Star Trek 
acaba do conquistar 
mais uma fronteira. 

Trata-se de uma coleção 
especial com mais de 80 
cards, divididos em 
personagens, naves e até 
episódios da TV e cinema. 
No verso dos cards 
ilustrados com os. 
personagens (entre os quais 
os da “nova geração”), você 
pode ficar sabendo se 
curiosidades sobre cada 
membro da tripulação da 
Enterprise. Já nos que 
retratam os episódios se 
encontra um breve resumo. 
do filma. No entanto, os que 

E maischamam a atenção são 
os que mostram naves 
espaciais e cenas de 
batalhas, Não vamos entrar 
em mais detalhes para não 
deixá-lo com água na boca. 
E muito fácil adquirilas: 
basta ler um conhecido que 
está de viagem marcada 
para os EUA e fazer a 
encomenda. Moleza não? 

da 

DUPLA DO BARULHO FAZ CHORAR DE 
TANTO RIR E CONQUISTA A AMÉRICA — 
(3 Beavis e ButtHead  Beavis e Butt Head, Para so 

são Os personagens . ter uma idéia da 
E Jqueencamamo receptividade dos dois, eles, 
E/ novo fenômeno em suas principais artimanhas no 

desenho animado nos papel já venderam mais que. 
Estados Unidos. O desenho disco de Roberto Carlos (nos 
segue a linha de outra série bons tempos, obviamente). E 
que rapidamente se tornou a estratégia parece ter dado 
um “clássico” no gênero certo, Os dois viraram um 
Os Simpsons. Comonas fenômeno da mídia. 

aventuras de Bart e sua americana, ocupando grande 
familia, a fórmula das. espaço em revistas, À grande 
histórias da dupla mistura novidade para o público 
muito humor e temas atuais, . brasileiro é que dessa vez a 
em proporções hilariantes. rapaziada não vai ficar 
Com tanto sucesso, a chupando o dedo, É possível 
trajetória da dupla já chegou . conferir as peripécias de 
aos gibis. Como a dupla só Beavis and Butt-Head pela 
era acessivel para os MTV canal 32, UHF). Caso 

folizardos sua TV não esteja 
assinantosde gut. equipada para 
Vac, 4 à receber om UHF, 
essaoia 8 asaída é pedir 

ju | mancira DR para aiçuirm 
AR Pencontada gd WD gravaros 
ap para É 9 episódios om 
RE. popularizar Ze vídeo, vale a 

ainda mai pena, O único 
problema que 
| pode ocorrer 

/ para os mais. 
é d V/A risonhos é 

destroncarem o 
17) maxilar de tanto 

' [7 ? rachar o bico com 
|| as piadas e 

resmungos dos 
es a dois, 
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SPA ia 
SUPERQ GAMES 

Venda, Locação e Super Promoções 

Tel: 069) ga 726 
Fa Clnaido Hartman 1100 Loja o 
CEP 00710-870 Curaiba PR 
Eairo Crampagos: Ti- (047) saseses 
GALERIA SAN CARLOS DE BALOO-S 

Naderauar 1585 Sala 08. | 
CEP 970tE-189 Sana Maria 8 
Tot: (955) zezzaro | 

RL Dom Amo Hoesch 81 Loja oz 
CEP" AEOTS-C20 Flerianópolia SC 
Tot. odta 22-1347 
Av. Barão de apura 168 CEP Yocat-aar Campinas SP 
& Veto Devo, 64 Cep Dar1900! São Pao 8 
Toi: (11) Sdsagça 

Games e Multimídia 

= Acer té ÉB MES. 1 AMIGA mumeso SUS 

ERANÇAP |pssss =: meses Scr ces, vcue sogra 
E ret Feito) 824-9588 FAX: 66-4777 



MEGAVISION 

O MEGA 

DA DYNACOM 

O MEGAVISION chegou 
MEGAVISION é MEDA 
de 16 bi. com imagens em terceira amp ESA 
de som e compativel com todos os cartuchos do Paris SME 
SEG54º para MEGA DRIVE? e GENESIS 6 HR 

m exclusivo botão EJECT, parq Vooê MMA 
Rr) 

Jetanar em dose dj 
m videcsgame de 4º geraçuto, A 

hora de tirar o cartucho ' 
SION ADAPTO 0) 
cume de 3º geraão, JR 

é só isso, Como MASTER V 
MEGAVISION vira MASTER: vídei 

m todos as jogos do MASTERS; 
Também vem cum o novissimo joystick SUPERFIGH 

des 4, 8,€,X, YZ TURBO, SLOW MOTIO! 
MODE, além de um fone de ouvido estéreo. 

Você não está vendo em dobro. MEGAVISION é sob ME 
medida para à megamaster que há dentro de você. 

compatível 

DUnacom 

A Dynacom é feno = 


