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“Baby Game É Pa Quem Detoma 

Baby Game é um gabinete profissional 
que já vem com TV e pode ser equipado com todos 

os video games existentes no mercado. 
As suas medidas são reduzidas, cabendo assim 
em residências, consultórios, clubes, locadoras, 

buffets e principalmente no orçamento 
do seu pai. Peça já o seu. 
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Rua Climaco Barbosa, 578 - Cambuci - São Paulo - Capital 

Fone: (011) 270-6133 - Fax: (011) 278-6970 
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MEGA 

Seaquest 

Stone Protections 

Syndicate 

Earthworm Jim 

Aero the Acrobat 

Shining Force 2 

Indy Nigel Mansell 

Urban Strike 

SNES 

Top Gear 3000 

Jurassic Park Il 

Dragon Ball Z 

Sim City 2000 

Superdante 

X-Men 

Megaman 2X 

Robotrek 

Super Turrican ll 

Sparkster 

SEGA CD 

Sparkster 

Dune 

Corpse Killer 

Loadstar 

Beyond the Limit 

JAGUAR 

Doom 

Fiashback 

3DO 

Demolition Man 

Shock Wave 

Hyatt Dorado Golf 

Nova Storm 

VR Stalker 

Way of the Warriors 

Fifa International Soccer 

ARCADE 

X-Men 

Speed King 

Samurai Shodown 2 

32X 

After Burner Complete 

Star Wars Arcade 

Virtua Racing 

Doom 

Cosmic Carnage 

Space Harrier 

PLAYSTATION 

Cyber Sleed 

Ridge Racer 

SATURN 

Virtual Slider 19 

ES aiii a pera estão na pág. 78 
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Virtual Boy: a Nintendo contra-ataca 
no gênero 32 bits 
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Direto dos quadrinhos para a 
telinha de videogame, os X-Men 
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Poem Deris O show de sempre em matéria do que 
vai pintar de novo 

o 

q 

pd 

9 
CM Dae 

“ 

es 
o 

FA 

8 sr CENA» x , 

EA STE La o N DRY É 
“27 eo 

=y Ps Mis çss A] 
EA ii 

Es 
SSD pad ri 

VER QuE ESA . so A CEA SS ê RE Ad» Po Rg as Ber is DAR Sr SRA VP, Eta, SENTAR Ed REDE 
/ e Discia es irado S BETE SAS FREANÇA dE ER 

) Welcome to lhe fairy woods À 
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4 Way of the Warrior: o circo 
pega fogo no 3DO É 

quem curte usar o cérebro a 
UPERGP DICAS lpág. 38) Rr 

Pare de chupar o dedo na frente da E 
tela: veja as manhas 

Tudo o que você precisa saber sobre | 
Donkey Kong e Urban Strike | 

esa ar Pancadaria com muito estilo 
=, 0/40/)'!5] em seis páginas, para os fãs do 

gênero (pág. 50) . | 

Under a Killing Moon: um jogo que 
ocupa 4 CDs É 

RPG, brinquedos, cinema: 
veja as novidades EZ 

“ond a E É e o 
€” A “My anta 4 a Re 40 : ” > j 

o E Ê E » a 
ad a ey > J E - » E <> Es < fo. ed A as 2 275 q e 

— Ui “is. o a 2 Í ; ada — 28 ta 
sa E. s e - ro ud; — A | = É ORE = 

e | ) O ] E + f fr: as = a 
, E 5 ; j “o y E . 15 - 2 A : , à e 

E ç EFE GRCEN ET Koi e es 
= s E EE 2 GER id Sd F 4% RI 3 

Veja o final legal de Formula One petomir ato O E 
Um show de competência em | 

; Donkey Kong Country, a aposta | 
pão de Capa: Sang Won Sung alta da Nintendo (pág. 71) | 
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es | 7 Etta 2 provocou a 
ira do chefe na edição 

de novembro. SGP deu 
“uma chamada de capa 

- para uma matéria de SNes 
* dojogo, que deveria ter 
- Saído na página 32. Por 

problemas industriais, a 
página acabou não saindo. 
Como o leitor de SGP não 

Al tem nada que ver com os 
problemas para se fazer a 
revista, O que rolou na 
gráfica não interessa para 

- ele. Por isso, depois de 
uma bronca geral, o chefe 

* mandou refazer a matéria, 
que estamos 
apresentando nesta 
edição. Como diz o ditado, 
antes tarde... | 

Ra 
134 E 

ostaram do visual? Pois é, aqui é 

assim, entra ano, sal ano, à revista 

continua fervendo, cada v
ez melhor. 

Não pense que é fácil conseguir manter 

uma redação unida, produzindo um 

produto de altíssima qualida
de. E por isso 

que quando assumo compromissos com O 

leitor, boto para quebrar, f
aço todo mundo 

trabalhar e dou rédea curta para à galera 

aqui da redação. Semana 
passada, 

encasquetei com uma idéia meio doida: 

decidi então que 1995 ser
á o ano da 

SuperGamePower. E você 
sabe, palavra de 

chefe é ordem. Mesmo em cima da hora, 

comecei a planejar detalhe por det
alhe 

desta audaciosa idéia para botá-la nas 

bancas logo neste ano Novo. Concursos, 

novas seções e a maior cob
ertura de jogos 

que você já viu...até nas 
importadas. À 

equipe está trabalhando a toque de caixa € 

de chicote. A meta: quero
 que O nosso 

leitor seja o primeiro a to
mar 

conhecimento dos lançamentos para 08 

sistemas tradicionais e os Novos, como O 

Saturn, 32X, Playstation, 
Ultra 64 e o que 

mais pintar por aí. Para ga
rantir estes 

furos, vocês já devem saber que conto 

com uma excelente conbertura da 

7 á animalizando. Desenvolveu muito a 
sua técnica em jogos de luta, graças 

a uma temporada de treinamento — 
intensivo na Califórnia. 
Testou novos jogos e foi (> 
o primeiro a saber a 

digitalizados a | 
partir de atores 4 

exemplo, poderá ser a r 
imagem de Van 

trabalhou contrao As 
tempo para cumpriro Jy É 
prazotaxado pelo ) ) 
ditador para y 

ER no sauna 

A a ” 
E 

Gamepro e contatos exclusivos nos 

países que ditam as regras do videogame 

para O mundo Japão e EUA.
 Tem mais, 

muito mais. Eu, como não sou tonto, nem 

santo, dou a brecha para O leitor talentoso 

para que ele participe da revista co
mo 

colaborador. O maior exem
plo disso é O 

Walmir, que na edição pas
sada cumpriu à a 

tarefa de ilustrar o Chefe e O
s críticos com e 

esse visual novo que está aí ab
aixo. 

Q resultado ficou dez, coisa | 

profissional! Outra 

coisa que decidi 

cortar a partir 

desta edição são as 

viagens dos 

críticos, em ambos 

os sentidos. Quero 

reduzir ao mínimo 

o trabalho do 

Akira como 

Qmbudsman.lIsso 

significa que no meu 

projeto 95 não haverá 

lugar para erros de 

qualquer espécie. SÓ 

informação de primeira... 

E tenho dito! 

O CHEFE 
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MARCELO KAMIKAZE 
arcelo surpeendeu todo mundo ao 
chegar uma manhã com um 

especial completinho do Final 
Fantasy, com dicas e 
quase duas centenas de 
fotos. Este japa é 0 
padrão da competência e 
precisão oriental a serviço 
da confraria do 

sobre um Macintosh, 
faz o trabalho de dez 

“homens: escreve, faz a 
arte e joga, além de ser 
excelente fotógrafo. Nos 
finais de semana, 
administra palestras na 
pastelaria-fliperama de 
seu pai, no bairro da 
Liberdade. 

Em É * | 



superdotado de 
melanina 
despirocou. Por | 

“comemorando até | 

“com o Chefe não tem 

realidade de detornar 
os jogos de novo. 

AREA RR R ai ii We 

LORD MATHIAS 
“ord é malandro escolado. Até junho, 
mdeu o sangue e foi o cara que jogou a 

maioria dos lançamentos do primeiro 
semestre. Depois, com a. 
conquista do Tetra pela 
seleção canarinho, o 
nosso homem 

ele, estava 

hoje. Mas, depois de 
uns toques da | 

Marjorie (a rainha dos | 
conselhos), sacou que / 

moleza, e caiu na dura | 

duda, cio 

Help. Tenho o jogo Star 
Control II para 3D0 e não 
consigo encontrar O 
planeta secreto citado no 
manual. 

Perdidos no Espaço 
São Paulo - SP 

MK: Vamos, lá. O local 
aparece no mapa com o 
nome “unknown” e está 
localizado na parte 
superior esquerda do 
mapa estelar. Suas 
coordenadas exatas são: 
043.8:637.2. Mas, para 
receber o “portal 
spawner” (uma espécie de 
atalho espacial) é 
necessário visitar outro 
sistema em seguida, Alpha 
Pavonis. Anote aí outros 
sistemas cuja a visita será 
interessante: 
Delta Corvi, Zeta Persei, 
Zeta Draconis, Alpha 
Tucanae, Epsilon Muscae, 
Delta Gorno e Alpha 
Cerenkov. 
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atissima e, como diria o baiano, 
definitiva. Miss Bros, depois de um 

rápido flerte com um importante 
empresário da área 
editorial de videogame, 
está linda, leve e solta. 
Pode ser vista às vezes 
fazendo seu cooper no 
Ibirapuera, ou no A 
circuito do high 
society. Como Baby, R 
aprimorou muito rei 
astécnicasno 4 Eq 
joystick e subiu 
na hierarquia, virou uma 
gerentona aqui na redação. 
Mesmo assim, não perdeu 
o charme. Provoca 
suspiros entre os tipos 
da casa. 

Graças a 
SuperGamePower 
cheguei à fase secreta do 
grandioso RPG Hlusion of 
Gaia (Viva 
SuperGamePower, viva 
o Chefe, viva toda a 
rapaziada dessa fantástica 
redação!). Realmente o 
mestre dessa fase é bem 
difícil e não consigo 
derrotá-lo. Na matéria da 
SuperGP tinha uma 
tática, mas a explicação - 
estava meio curta e eu 
fiquei boiando. Tenham 
piedade do meu 
desespero e me socorram, 
pelo amor de Deus. 

Fiel leitor 
Sorocaba - SP 

MK: Ok! Chegou ao 
mestre? Vá para o lado 
dele e dê golpes normais. 
Ele o encurralou? Dê uma 
corridinha e atravesse-o 
com um escorregão. Se 
der sorte você até tira 
energia dele. Repita a 
operação. Mas não dá 
para ganhar nem 
agradecimento. 

Faça como todo cara 

esperto. Escreva 

sempre para 
Supergamepower!!! 
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Ilhéus, que pelo tom baiano Carlos Rogério de din na nc di 
artucho do mês e os aplausos do Ea A a arte 

ADO 

Verdadeirame 

nte animal! 

Cheio de 

à detalhes e 
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ee 
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desenho do 

Carlos Rogério 

de Oliveira 

Ribeiro, de 

Ilhéus, BA 

de São Paulo, SP,
 vê 

quanto é canto 

“as 

RES O chefe levou o 

EM original do dese
nho do 

à Rogério Rodrigue
s dos 

RR Santos. de Paranaguá, 

—. PR, prá casa e deu à 

Ep EA K] maior confusão c
om à 

RÃ 

A festa meio 

hard que O Fábio 

148 Fonceca, de 

t Atibaia, SP, 

el organizou aqui 

prá galera da 

redação de SGP 

E iu; y 

O Marco Antônio
 Rocha, 

Super-Homem em 
tudo 
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GAMES & MULTIMÍDIA 
À mais completa locadora de 
games, mudou de nome 
para ficar ainda melhor 
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Nesda seção podemos colocar um subtiulo. Algo como: 

R COMO TIRAR O CHEFE DA FRENTE DO VÍDEO GAME 
Saudações, magos do 
Game. Mando-lhes esta 
humilde carta com 
assuntos que me fizeram 
perder o sono à noite. 
Sou viciado em 
videogame e tenho 3 
consoles, um Mega 
Drive e Sega CD, um 
Super Famicom e um 
Jaguar. Peço atenção 
para um assunto que 

derrubou meus cabelos, 
consumiu minhas unhas 
e me faz perder o sono: 
- No game Chakan, no 
plano espiritual, 
elemento água, 2º fase, 
o personagem já 
começa fechado em um 
pequeno espaço. O chão 
é de gelo e as paredes 
de pedra. Como faço 
para sair? Para não 
deixar a carta muito 
pequena enchi linguiça. 
Espero que publiquem. 

Roberto Cotrim Bizarro 

São Paulo- SP 

Chefe: cara, você 
ocupou espaço demais 
nesta edição da revista!! 
Resposta só do Chakan: 
dê uma martelada. Pule 
com o direcional para 
cima e quando estiver 
no ponto mais alto 
ponha para baixo o 
botão de ataque e 
destrua a parede. De 
quebra, mostramos os 
desenhos do nosso 
amigo Bizarro. 

Querida Marjorie. É a 
primeira vez que escrevo 
e morro de curiosidade 
em saber se você é como É 
está na revista. Outra 
coisa: porque esta birra 
com o chefe? Ele é tão 
ruim assim? Sou fã da 
SGP, porque meu 
esposo faz coleção, aí eu 
leio a sua seção. O game | 
que eu mais gosto é a 
Mortal Kombat Il os 
golpes são fáceis. Sou fã | 
de Liu Kang, acho ele É 3 
lindo. Também de | 
Mileena, bárbara. Agora, 
com quem eu mais gosto | 
de jogar é com o Kung 
Lao. Marjô, me ajude a 
escolher Jade ou Smoke. 
Já segui todas as dicas F 
da revista e ainda não 
consegui. Beijos de sua. 
mais nova fã. o 

Tânia Reis Santos 
Teixeira de Freitas - BA | 

MB: Olha Tânia, não me 
tome por vaidosa, mas 
eu acho que estes 
desenhistas conseguiram 
a façanha de me deixar 
horrorosa na revista. 
Tremendo mau gosto. O 
Chefe é um verdadeiro 
ditador latino-americano, 
capaz das maiores 
atrocidades, mas no 
fundo é boa pessoa. Para 
jogar com o Smoke, na 
fase do portal só ataque 
o inimigo com uppercuts 
e quando aparecer um A 
rosto, coloque para baixo 
e defesa. Com a Jade, dê 
dois perfects antes do 
ponto de interrogação 
antes com socos. E isso 
aí. Beijos mil. 

EA A, 



Numa Game Power, na 
seção Bitmania, vocês 
comentavam sobre o 
Project Reality Ultra 64, e 
depois começaram a falar 
do SNes. Pelo que eu 
entendi, os fabricantes 
teriam desenvolvido a 
capacidade do SNes e ele 
poderia rodar até cartuchos 
com 64 Mega, sendo 32 
Mega reservados para a 
memória. Ou era do Project 
Reality que vocês estavam 
falando? Sobre a foto do 
Saturn que saiu na SGP 7, 
página 11. Se o Saturn 
rodará só CD, para quê 
aquela abertura atrás da 
tampa ? 

Jefferson Rodrigues 
Sorocaba - SP 

at 
AU 

(011) 535.5261 - 531.7293 
EAR RT 
Sud 
PAULISTA 
CAMP: 

289,1058 

MK: Calma lá, você está 
confundindo as coisas. 
Existe um sistema de 
compressão de memória 
que compacta o programa 
em torno de 50% . E um 
jogo de 64 Mega pode 
entrar num cart de 32 
Mega. O Saturn roda CD e 
cartuchos. O Virtua 
Fighter por exemplo, será 
cart. 

Eu queria saber qual O 
melhor videogame de 
última geração e que eu 
possa comprar. O 3DO, o 
Saturn, o Super 32 X, o CD- 
1ou o Ultra 64? 

Alexander Nammoura 

Campo Grande - MS 

Va 

“ ly 13 BRR y 28 : 

MK: Pelos números, o 
Ultra 64 é o maioral (64 Bits 
Reais), mas o problema é 
que ele só vai sair no final 
de 95. O Saturn é 32 bits, 
poderoso também. O 32 X 
é 32 bits, um pouco inferior 
ao Saturn. O 3DO é 32 Bits 
e, enfim, o PlayStation é 
32 Bits e está pau a pau 
com o Saturn. 

Qual o melhor videogame 
do mundo na atualidade? 
Como funciona o Super32 
X, quanto custa e onde 
posso comprá-lo? 

Wagner Gasparotto 
Soledade - RS 

LM: Bah, guri! Depende do 
que você procura. Se quer 
um aparelho com alto grau 
de multimídia, compre um 
3DO. Se quer jogos, fique 
entre o Saturn e O 
Playstation. O32 X é 

Siqmr 

acoplado ao Mega, como o 
Sega CD. A Tec Toy 
pretende lançá-lo no fim de 
ano s/ preço definido. Lá 
fora custa US$ 160. 

Agora que o ator Raul Julia 
morreu, quem fará o papel 
de M. Bison no filme do 
Street Fighter? Por que 
vocês colocaram tão Ê 
poucas dicas de Super Nes 
na edição passada? a 

Pedro Orrico Boscov |. F É 
Guarujá - SP e 

MB: Para a felicidade do 
público, Raul Julia ainda 
estava vivo quando o filme 
foi rodado, Pedro. Street a 
Fighter vai entrar para a , 
história como o último 
filme dele. Quanto às dicas, 
há meses em que não pinta 
muita coisa de algum 
console. Calhou de ser o 
SNes na outra edição. a 

- 

ENVIAMOS 
POR VIA 
SEDEX 
PARA 
TODO 

O BRASIL 



NINTENDO MOSTRA 300 JOGOS 
O Japão sediou em Game Boy para 95. Na Feira 
novembro a maior feira de Shoshinkai Software 
Nintendo já realizada, onde Exibition, mais de 300 jogos 
foram mostrados os novos foram apresentados ao 
lançamentos de SNes e público e a imprensa. 
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VIRTUAL BOY 
REVOLUCIONA 
O MERCADO 
DOS GAMES 
À Nintendo anunciou no 
final do ano passado o seu 
mais revolucionário 
lançamento. Virtual Boy é 
um sistema de videogame 
totalmente diferente dos 
que estão disponíveis no 
mercado. Na verdade, VB 
não precisa nem ao menos 
de TV, tudo já vem incluído. 
Trata-se de um HMD (Head 
Mounted Display), espécie 
de óculos usado para 
realidade virtual, que roda 
jogos de 32 bits e usa LEDs 
(Light emitting diode) de 
alta resolução montados 
sobre um sistema de 
espelhos e lentes. 

ADEUS AOS FIOS E 
PERIFÉRICOS 
Esta tecnologia possibilita 
ao aparelho produzir uma 

verdadeira experiência “3D 
real” jamais vivenciada em 
sistemas domésticos de 
videogame. Seu design 
único dispensa o uso de 
qualquer periférico e de fios, 
estimulando os jogadores a 
entrar no seu mundo 
tridimensional particular. 
Este visor é retangular e 
mede 21,7 por 25,4 cm. Os 
cartuchos são acoplados ao 
lado da cabeça. Virtual Boy 
não é colorido nem preto e 
branco. À imagem que se 
tem ao colocar o Head 
Mounted Display é 
monocromática, com fundo 
preto e imagens vermelhas. 
Tudo indica que futuramente 
será possível adicionar cores 
na reflexão. Para a estréia do 
novo console da Nintendo, 
três jogos já foram 
preparados: Mario Bros, 
Space Pinball e Telero-Boxer. 
Os três foram exibidos na 
Feira Shoshinkai, realizada 
em Tóquio em novembro do 
ano passado. O preço ficará 
em torno de US$ 200. 

AS IMAGENS DO NOVO CONSOLE 

Exemplo da i imagem do O velho Mario Bros. Agora, as 

Diferente dos sistemas de vid ogamo: convencionais, o Virtual 
Boy é composto por um Head Mounted Display, que vai na 
cabeça, e um controle na mão 

E et 2 

Na parte de baixo do HMD fic: 
localizado o slot para 
cartuchos. Apesar de não ser 
tão pesado, existe um tripé 
para segurar o aparelho E 
enquanto se joga. A Nintendo [5 e Rd 
pretende lançar outro tipo de apoio opcional, que conta com o 
uso dos ombros 

FICHA TECNICA 
Nome: Virtual Boy 

Preço: quase o mesmo 

do SNes 

Lançamento no Japão: 

Abril de 95 
0 ONT tem 2 direcio nais, O 
que é mais do que óbvio 
quando ser quer controlar 
jogos com imagens 3D 

pontuações são mostradas com 
se estivessem “saindo” da tela 

aparelho. Óbvio, não é 3D, pois 
foi fotografado apenas um lado 

k Es 
dd 

Às imagens dos dois 
lados foram mixadas. DER OA SAT 
Esse é Telero Boxer, um Na mostra houve o público viu 

dos três títulos que a as imagens do Virtual Boy 
num monitor com um óculos Nintendo vai lançar em abril junto com o aparelho bit a e 
com visão em 3 dimensões 

Apresentação: CES 

(Janeiro) 

Lançamento nos EUA: 

Abril 95 

Preço estimado USA: 

em torno de US$ 200. 
Primeiros Jogos: Mario 

Bros, Space Pinball e 

Telero-Boxer 

Companhias que 

trabalham no projeto: 

Refelection Technologies 

of Massachusets. 

11 



Grandes novidades: além do 
campeão X-Men, com nova versão 
no arcade, há o Super Dante, um 

genial construtor de RPG, Cyber Sled 
e Ridge Racer, esquentando o 

PlayStation e muito mais. 

EE, E 73 

Ma A SD A 

O suporte total da Namco £ Ea 
ao PlayStation traz aqui 
todo o arsenal de tiro 
elaborado para o 
domínio do mercado. 
Cyber Sled, assim 
como Ridge Racer, é 
um outro porto seguro 
de popularidade a partir de 
um jogo do arcade. Desta 
vez, no entanto, não se trara 
de guiar por só por 
diversão. Você estará 
correndo com um 
verdadeiro armamento 
e tem de mandar fogo a 
valer. Escolha entre 
quatro pesados 
condutores blindados 
nesse shooter de um 
contra o outro armado 
em uma labiríntica 
arena hi-tech. Seu 
adversário pode ser 
controlado tanto por 
um CPU como por 
seu parceiro de jogo. 
Cyber Sled permite que 
você alterne sua perspectiva 
tanto de dentro como 
também do lado de fora do 
veículo. De qualquer modo, 
você deve rastrear seus 
inimigos enquanto eles 
deslizam por dentro de 
pilares maciços e através de 
plantações. Você tem a 
opção de caçá-los ou de 
armar uma tocala para os 
caras. Cyber Sled é 

eso Di E Lo 

NRO 7 TP e 
AS ELA ar eU 
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equipado com uma pistola 
básica de laser, mas macaco 
velho sabe que só há um 
meio de causar danos reais: 
detonar mísseis. Há um bom 
estoque deles em todo o 
terreno. Cuidado quando for 
apanhá-los: vem chumbo 
quente. Como Ridge Racer, 
Cyber Sled conta com o 
novo controle para 
PlayStation da Namco. Tudo 
isso depois que 0 
PlayStation fizer sua estréia 
japonesa. Mas os blindados 
do arcade garantem que 
terão uma Ótima conversão. 

O 

DP? é A rigor Ta 

é | 

alli TE 

À 
Lota És 

Já disponível 

Mísseis dirigidos 
são a grande WA 
chave para a 

vitória em Cyber 

Edo 

WIN BESE 
Ro 
Dé 

a 
CER ie iram 

Os botões de controle do PlayStation 
mm! da Sony permitem uma intensa 

jogabilidade a Cyber Sled 
a 



SNES 
A GTE, uma softhouse 
praticamente desconhecida RR 
por estas bandas, recebeu a | ams 
dura missão de desenvolver FRNERSE 
um jogo para SNes que 

? pudesse se equipar ao 
formidável Virtua Fighters. 
Chegou bem perto! No 

» mesmo esquemão de VF, o 
jogo traz treze novos pr 
lutadores e Ótimos gráficos- 
cenários, todos eles 
texturizados a partir de 
polígonos. À ação se passa 
num espaço futurístico e 
cada lutador vem de um 
planeta diferente. As 
criaturas são um show à 
parte: Volcano, o monstro 
de pedra; Cheetah, um 
lutador felino; além de um 
réptil, entre outras 
figuraças que estarão a 
sua disposição. Além dos 
nove personagens que 
constam no menu, 
provavelmente há dois 
lutadores secretos - todos 
com o repertório regular de 
movimentos e os especiais. 
O cart conta com o chip 
SFX, e, como no clássico 
Virtua Fighters, inclui 
rotação de 360 graus e 

| gráficos em escala. 

Já disponível 

13 



3DO 

Demolition Man estréia no 
3DO com uma jogabilidade 
inovadora. Baseado em O 
Demolidor, sucesso de 
bilheteria nos cinemas em 
1993 estrelado por Sylvester 
Stallone e Wesley Snipes, O 
jogo combina, pela primeira 
vez no videogame, cenas do 
filme com alta jogabilidade. 
Para conseguir este efeito, O 
jogo foi produzido ao 
mesmo tempo que o filme, e 
grandes sequências 
cinematográficas foram 
inseridas no disc. À ação 
shoot-em-up se passa em 
Los Angeles. O ano é 1996, e 
Stallone, um tira, persegue 
seu arqui-inimigo, um 
notório criminoso, encenado 
por Snipes. Este serial killer 
tem em sua ficha criminal 
um saldo de 30 vitimas 
inocentes e foi condenado a 
ser congelado por 36 anos 
numa câmara criogênica. O 
tempo salta para o distante 
ano de 2032, quando, na 
futurística e pacífica cidade 
de San Angeles, os dois se 
encontram para a batalha 
final. Na perspectiva de 
primeira pessoa o jogador 
atira em telas com as cenas 
do filme: perseguições de 
carro, caçadas em túneis e 
combates homem-a- 
homem. Um CD demolidor! 

Já disponível 
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ELECTRONIC ARTS 

3SDO 

Este Data Disk da Electronic 
Arts é um dos melhores 
lançamentos da temporada 
para o CD da Panasonic. A 
condição indispensável para 
jogar as cinco novas fases 
deste clássico é contar com 
o CD original. O disc traz 
ação em combate 3D em 
terreno fotorealístico e som 
Dolby Surround. As novas 
missões incluem jornadas 
em Marte, na misteriosa lua 
de Jupiter, e Titan, a lua na 
órbita de Saturno. Há 
também muitas sub-missões 
com labirintos e armadilhas. 
Quando for lançado pelo 
espaço, você encontrará 
novas naves inimigas como 
a Ice Melter, BattleAxe e 
Suriken. 

Já disponível 
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US GOLD 

Flashback, um dos mais 
populares ação/aventura de 
todos os tempos, está prontinho 
para estrear em dois sistemas: O sã 
3DO e o Jaguar. Num mundo qmasasoo 
futurístico você...perde a Mo 
memória. À procura de sua 
identidade o leva a atravessar 
sete fases complexas de 
labirintos. O jogo requer muito 
raciocinio para ultrapassar 
obstáculos e inimigos e 7 
colher armas e informações 4 
que o levarão ao seu | 
destino. Tirando os novos 
gráficos e sequências 
cinematográficas, estas 
versões não são muito 

= 

diferentes das de 16 bits. E 

Janeiro 95 a 

mma” = ES | 

US.GOLD 
3DO 

Usando a tecnologia 
WaveFront e estações 
gráficas da Silicon 
Graphics este game, oficial 
e licenciado, tem 15 tipos 
de competição, incluindo 
Skins, Texas Scramble e 
Match Play. Os gráficos 
recriam o famoso curso de 
Dorado Beach em detalhe, 
com mais de 500 visões 
por buraco. Você controla 
a temperatura e as 
condições do terreno, o 
taco, a força e a direção. 

Meia 
SHOT Ad Ho). 

En a é 

Ur 

Já disponível 

Rat 

c ORRIDA 

SNES 
Em 2962, as corridas de 
carro mudam bastante. 
Top Gear mostra como 
elas serão: high-tech, sci-fi, 
num percurso através de 
12 sistemas solares. 
Brincou! À competição de 
até quatro jogadores traz 
campeonatos e modos de 
corrida entre os jogadores. 
Sequência do ótimo Top 
Gear, sucesso absoluto. 
Imperdível! 

Lançamento previsto para o 
primeiro trimestre de 95 

15 



CORRIDA 
PLAYSTATION J estará presente em vários 

jogos para PlayStation, 
Ridge Racer foi a resposta incluindo Cyber Sled. 
da Namco ao Virtua Ridge Racer será o 
Rancing no arcade. Agora 
será a resposta da Sony 
PlayStation ao Virtua 
Racing Deluxe para 32X e 
Daytona para o Sega 
Saturn. Essa versão em 32 
bits com perspectiva em ss 
primeira pessoa da corrida pr se see 
será virtualmente idêntica à 
colisão de carros em 
fliperama. O trajeto simples 
do circuito será familiar para 
pilotos de vídeo que já 
enfrentaram uma corrida 
ensandecida através dos 
“picos”. Ele serpenteia pelas 
montanhas, ao longo do 
litoral e através das ruas da 
cidade. Você val correr 
contra o tempo para marcar 

a velocidade mais rápida do 
circuito. O PlayStation val 
pintar gráficos soberbos em 
poligonais e texturas 
mapeadas. A Namco garante 
que serão duplicatas exatas 
do visual arcade. A 
expectativa é que seja, no 
mínimo, uma corrida 
engenhosa, com túneis 
escuros, pontes extensas e 

muita velocidade. Você 
poderá escolher suas rodas 
em um showroom com as 
mais avançadas novidades. 
Fora isso, não há muitas 
outras opções. Basicamente, 
você poderá escolher a 
transmissão manual ou Al. 
Por isso, a Namco quer 

incrementar as escolhas de Ê 
controle para os pilotos no sa 
PlayStation e deve produzir Sa 
seu próprio controle para 
duas mãos num modelo 
melhor e mais flexível. O 
novo periférico da Namco 

á Ra | no 

pa 

Já disponível 
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rHO AÇÃO-AVENTURA  OCEDV 
NLUUIZW diplomática, você controla o RELA 
Uma viagem ao fundo do deaQuest e outros 5 veículos A continuação de Jurassic 
mar na série homônima de e tenta derrotar piratas que park para o SNes está com 
TV. Como capitão do estão em 3 quadrantes, 14 visual e jogabilidade bem 
SeaQuest, você comandao | áreas minadas e 4 cidades diferentes. Dr. Grants está 
submarino em missões submarinas. de volta à ilha para resgatar 

“simuladas para computador. 16 Mega seus assistentes e combater 
Se aliar à técnica capacidade Já disponível os dinossauros. Você terá 

de desativar campos de 
energia, resgatar os reféns e 
domar 12 novas criaturas. 
Os gráficos lembram mais a 
versão de Mega e a 
joagabilidade segue o estilo 
corrida e tiro. 

Já disponível 
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AÇÃO-AVENTURA SUNSOFT | AVENTURA VIC TOKAI 

SEGA CD E + ELITE jogo inclui os modos para 

Versão para Sega CD pe | FP Diversão erockn'rolljuntos. UM jogador, cooperativo 
do sucesso do ano Você faz parte da The Stone entre dois jogadores, e o 
passado em PC. A Protectors, uma banda de E aa tournament 
história continua a rock nervosa que está dit 
mesma, com algumas tentando resgatar a princesa Já disponível 
diferenças no formato. 
Aventura surrealista em 

| que você vai a ilha de 
s Myst procurar por Atrus, 

que descobriu livros com 
poderes para criar mundos e 
transportar pessoas para 

| eles. Mas Atrus sumiu. Cabe 
| a você solucionar o mistério. 
| Já disponível 

Opal. Os personagens têm 
movimentos especiais e O 
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El 

A Capcom quer quebrar 
todos os recordes com 
esse X-Men de luta. O 
must do jogo são os 
personagens da Marvel e 
os novos elementos. 
Foram incluídos o super- 
salto, a defesa e contra- 
ataque de arremessos. 
Conta-se com uma barra de 
energia e a X Power Gauge. 
Use golpes especiais e 
encha X Power Gauge (até 
4 níveis). Com isso, os 
mutantes têm poderes que 
incluem divisão, vôo, 
velocidade e 
invencibilidade. Se a barra 
estiver plena, aí o circo 
pega fogo com os golpes 
Hyper X. Os iniciantes 
podem optar pelo modo 
com defesa é automática. 
Dez lutadores disponíveis e 
dois mestres. 

300 Mega 
Disponível em março 

18 

Um dos primeiros jogos 
com cabine interativa da 
Sega, After Burner 
Complete é tido como uma 
obra-prima dos jogos de 
batalha de caças. Agora 
tudo isso estará de volta no 
32X, com tudo que se tem 
direito: velocidade, gráfico e 
sons fiéis ao arcade original. 
Apesar do nome, não pense 
em encontrar o misterioso 
After Burner |. 

16 Mega 
Disponível em 13 de janeiro 

bati 

BANDAI 

Foram muitos Dragon Ball 
para SNes: um RPG e mais 
três de luta. Agora é hora 
de relembrar o passado. 
Este Dragon Ball se baseia 
na época em que Goku 
ainda era um garoto. 
Intercalando RPG e 
aventura, a história 
relembra o encontro dos 
amigos de Goku. Segue 
fielmente o desenho 
original de Akira Toriyama. 

Memória não definida 
Disponível em março 



SEGA 
SATURN 
Outro que renasce das 
cinzas. Hydlide foi um 
grande sucesso nos 
computadores PC Nec e ERR 
MSX. O Nes e o Mega 
tiveram versões desse 
clássico. No Saturn, de 
igual só tem o enredo, 
que se baseia em Hydlide 1. 
O visual é todo 3D. O mapa 
de Fairy Land foi 
completamente reproduzido 
nessa nova visão. Os gráficos 
misturam 
digitalização e À 
computação | 
gráfica 
(polígonos ERA 
com aplicação ERES 
de textura). 
Todos os 
movimentos 
de Jim foram digitalizados. 

pe a o a ICE TETO 
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IMAGINEER 

Prefeitos de plantão, 
peguem seus controles. 
Sim City 2000 faz sua 
aparição no SNes. Bem 
mais completo que seu 
antecessor, a visão 
passou a ser diagonal, 
facilitando a 
representação de 
alturas. Antes de 
construir a sua cidade, 
dê uma geral no terreno. 
Criar planos, ver se tem 
água e florestas. As 
construções ganham em 

Disponível em 
fevereiro 

diversidade. Exemplo: há 
usinas de carvão, de 
microondas e solar. Não se 
esqueça do sub-solo. 

16 Mega 
Disponível em 2 de julho 

CORRIDA 
Dt odo= Corrida de Hover Vehicles 

em Neo Kobe City, o 
mesmo de Snatcher. 
Apesar do contexto Cyber 
Punk, as regras são as mais 
tradicionais: vence quem 
fizer o melhor tempo. Os 
gráficos são montados em 
polígonos e aplicadas 
texturas. Resultados: 
perfeito como Daytona 
USA. Velocidade e 
realismo animal! A cabine 

do jogo é 
imensa e val 
ser difícil 
encontrar este 
jogo em 
pequenos 
flipers. 

Memória não 
definida 

Sem previsão de 
lançamento 

n ASCII 
SNES, 
Esse é para O 
cara que está dr 
cansado de só pia 
jogar. Depois do a 
Designemon, o 
construtor de 
jogos de naves, 
chega esse Super Dante, 
construtor de RPG. Escolha 
entre 50 personagens, 51 
monstros (7 são mestres) e 
construa seus itens, magias, 
eventos e efeitos visuais. 
Cada personagem e 
monstro tem uma 
infinidade de parâmetros, o 
que permite uma 
construção bem livre. Hora 
de colocar em prática O 
Game Idéia. 

'H300 H300 H300 | 
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8 Mega 
Disponível em fevereiro 
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EE oi-se o tempo em que o videogame era visto 
Bam como coisa de criança. De 90 para cá, novos 
Bm sistemas surgiram e uma revolução aconteceu no 
ramo do entretenimento eletrônico. As palavras de 
ordem de ontem (16 Bits, side-scrolling, zoom), 
transformaram-se em texture mapping, renderização, 
3D, realidade virtual. E os consoles? Saturn, Jaguar, 
Playstation, 3DO. A Nintendo promete o seu 64 Bits 
para o fim de 95. A Sega lança no mercado mundial o 
seu 32X, um sistema que possibilitará ao Mega rodar 
cartuchos de até 32 bits, coisa considerada impossivel 
anos atrás. Quarenta vezes mais rápido que um 16 

bits, 0 32 X é o novo sistema da Sega, um periférico que, 
acoplado ao Mega Drive, pode rodar carts e CDs com EE p 9 p 
memória de 32 bits. O novo sistema conta com 

processadores VDP e 32X VDP, ideais para gráficos 
poligonais. O processador RISC garante velocidade e 
potência nos frames, com 50.000 polígonos/segundo. 
O 32 X comporta 32.768 cores simultâneas. Na parte 
de vídeo, novos planos foram 
adicinados, incluindo os do 
Mega Drive. O som é estéreo 
e digital com o programa 
O-Sound, mixando o som do 
Mega. Com o console, serão 
lançados 8 jogos inéditos: 
Fahrenheit, Midnight Raiders, Surgical Strike, Wirehead, 
Stellar Assault, Golf Magazine, Super Moto Cross 
e Metal Head. 



2) Por Marjorie Bros 

— Que tal um Star Fox 
remodelado para o enredo 
de Star Wars? Star Wars 
Arcade é um dos melhores 
jogos da primeira leva do 32 
X. Este shooting espacial, 
baseado no primeiro filme 
de George Lucas, traz tudo 
em dobro. Duas 
perspectivas: a de dentro e 
de trás da nave. Dois 
jogadores: na X-Wing, um 
jogador controla o manche e 
a mira; na Y-Wing, a ação é 
revezada entre a dupla. Dois 
modos: o arcade, mais fácil, 
com quatro fases; e o modo 
32 x, com oito fases e 
dificuldade avançada. «8... 

a k. io 

Star Wars trabalha com 
gráficos poligonais e 
movimentação livre. O 
acesso ao jogo continua 
rápido como no Mega, sem 
aquele tempo perdido no 
CD. No começo, poucas 
telas demo com os 
personagens do filme, 
pouca história, muita ação. 
À bordo da sua nave você 
tem de matar vários 
inimigos em poucos 
segundos. No começo é 
bico, mas depois o ritmo 
fica insuportável. Os 
controles respondem rápido 
e não apresentam falhas. O 
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som é uma essencial no 
jogo, você vai pensar que 
está nas estrelas. Os efeitos 
e as trilhas são de arrasar. 
Com tudo de primeira, Star 
Wars chega para ficar. 

CANTER PERL 

as PLOT 15700 

20 Mega - 4/8 Fases 

1 ou 2 jogadores 

Tiro - Continue 



Por Marjorie Bros 

Esta versão do clássico 
de corridas para 32 X está 
35% mais rápida do que a do 
Mega Drive. E quem jogou o 
Virtua Racing do Mega sabe 
“O que isso significa: Virtua 
Racing de Luxe é um luxo só. 
e pé na máquina com 

“velocidade máxima! 

mai Ed co Pra A lina (38 
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Entre as mudanças mais ch lead 
-Significativas foram. 
acrescentados dois circuitos e 
dois carros novos. Simulador 
feito a partir de gráficos 
poligonais - o precursor no 
estilo - Virtua Racing é um 

“torneio dividido entre várias 
modalidades automobilísticas. 
Desta vez, temos, além da 
Fórmula 1, as provas de Stock 
Cars e de protótipos. Os 
gráficos dos circuitos são os 
mesmos, a velocidade é que 
muda de acordo com cada 
prova. Os modos disponíveis 
são versus, time attack (contra 
o tempo), Virtua Racing (modo 
normal). O simulador é 
perfeito, com direito a paradas 
nos boxes e cenários fiéis às 
pistas do circuito mundial. 
Poderoso! 
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24 Mega - 5 Fases 

1 ou 2 jogadores 
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É) Por Lord Mathias 
/ 

“> Seguramente, Doom 
é um dos jogos de ação 
mais populares do PC. A 
fórmula ação/maze em 
primeira pessoa começou 
com Wolfenstein 3D, uma 
caçada a nazistas. Foi em 
frente com Spear of 
Destiny, um enredo de 
magia negra. À trilogia se 
completa com este Doom. 
Depois dele, muita imitação 

suas armas entre serra 
elétrica, revólver, 
cartucheira, metralhadora 
rotatória, bazuca, lançador 
de plasma e MC-9000, ou 
encare o desafio só com um 
soco inglês. Nos labirintos, 
há passagens secretas e 
itens que recarregam a vida 
e a energia. Para se dar 
bem é indispensável ter 
sangue frio e não deixar 
passar em branco nenhum 
cartão de acesso. Para os 

corredores enormes e mais 
de 15 fases você tem de 
encarnar o intrépido 
guerreiro, armado com um 
arsenal pesado. Escolha 

barata pintou no mercado. 
O protagonista da série W demônios. Em Doom, 
3D e Spear Destiny, nosso herói é enviado a 
cansou de matar soldados e uma jornada rumo ao 
robôs e comprou outra inferno. Através de 

briga: aniquilar hordas de iniciantes, há outro 
requisito básico neste 
Doom: muita paciência 
para chegar ao fim. A 
versão para 32 X segue 0 
mesmo padrão do PC, ou 
seja, é impecável. 

Caras feias têm de montão. 
Umas são passagens secretas 
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Os inimigos mais fortes 
primeiro, como este COCII LIT ?77 48 
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chave vermelha para 
abrir porta de batente vermelho 

32X 

SEGA 

24 Mega - 15 Fases 

1 jogador 



8) Por Marcelo Kamikase 

“a” Jogo de luta feito às 
pressas para 0 lançamento 

do console. Segue o estilo do 

Samurai Shodown, um 

versus game com zoom, que 

é acionado quando os 
guerreiros se aproximam ou — qrssaçE gaia a Pe) ER casada 
se afastam. O menu de ; UU ES ET RE SR RA a 1 Rem 

personagens tem 4 TE E CO CA CAM = 32 X 
guerreiros do bem e 4 do Bt e EEE NS SEGA 
mal. Os golpes, com raras E ed aba popa -—É E EI 
exceções, são tradicionais. 
As magias e golpes especiais 

dependem das armaduras. O 

jogo é lento e com golpes 
fáceis. O sucesso depende da AO Er Ena AS O Ea 
escolha da armadura, que NS AA CN DR mas E Mpiricuoac: DO | 

7 DN 23 AS, 

1 ou 2 jogadores 

Luta - Continue 

gera magias e retém energia. 
O som salva, é arrasador. Há 4 caras do bem e 4 ão mal Só alguns têm armaduras 

original: você é um guerreiro ia 
espacial que tem de salvar o DR as 
planeta do holocausto | CD Gama EE | 

alienígena. Nada de troca de 
armas, nem mesmo de itens. 
Aqui, você está armado com 
uma metralhadora laser e 
vai de encontro a um 
horizonte carregado de 
inimigos e obstáculos. O 
efeito visual é o de um zoom 

LAMA 

Por Chefe 3D. A trilha sonora segue a 
DR Serasa a 
“ Cópia idêntica ao do arcade, um pouco 

arcade lançado em 85. melhorada. Foram 
Apesar dos dez anos de acrescentadas mais fases e 
idade, Space Harrier dificuldade. A Sega sabe o 
continua atual, Os gráficos que faz e traz para o seu 
são comuns, com novo console os clássicos de HARRIER 

perspectiva em primeira todos os tempos. Receita É 

pessoa. História bem que costuma não falhar! 32X 

SEGA 

20 Mega - 16 Fases 

1 jogador 

Tiro 

Para Ina a ras Betto Csddattáio com as qe god Não tropece na grama, pois 
acertar sua cabeça parecem nuvens você será um alvo fácil 



Dê um 

PA USE 
Mega e [TM 
energia no . 

McDOn 
as 

Nenhum chefe de fase vai segurar você! 



JE 
Pr 

é a M ç a 

= uma versão destruidora e 
enterrou a concorrente. A 

”. ilha de Genosha é conhecida 
“intergalacticamente por 
“escravizar mutantes. Por trás 
A naii o A PSUmaÃO está 

para cada herói. Wolverine 

Por Marcelo Kamikaze 

X-Men, para quem | 
não sabe, éa linha de heróis 
mais conhecida: da Marvel fo 
Comics. O grupo | E aa 
coa profes ops 

| ega Drive. A Nintendo fez 

se encarrega da fábrica de 
sentinelas (robôs 
programados para matar 
mutantes), Gambit faz uma 
“limpeza” no porto e assim 

por diante. Cada um dos Use suas garras para escalar paredes e, ao 
cinco tem suas habilidades e mesmo tempo, destrua os inimigos 

e 
a 

Dj E ' 
f 1! 
F : + 

a: E Jo 

E Ima AC ap 
cs 1 
fc Da da a 

4 

aii fita do cin para baixo! Basta no pulo 
por para cima em alguma plataforma ou Reco, 

AS MANHAS DA GALERA DO PROFESSOR XAVIER 
GAMBIT 

| Staff Attack- aperte Y 

| WOLFERINE 
| Slash- aperte Y 

Eos Uppercut- ? eY 
*| simultaneamente 
| Running Claw- > 2 e 
1 Y rapidamente 

4 ms | Jumping Slash- no ar, 
E 7 Ra | aperte Y 
Berserker- "« »e Y rapidamente 
Flying Berserker- no ar, dê Y e Y junto 
Wall Climb- pule para frente e aperte Y 

Low Staff Attack- y e Y simultaneamente 
= | Jumping Staff Attack- no ar, aperte Y 
"| Double Kick- ? e Y simultaneamente 

om Single Card Attack- 2 2 e Y rapidamente 
mm | Triple Hard Attack- y 9 > e Y rapidamente 

| High Card Attack- * ? e Y rapidamente 

À punch e Y 
“| Best Charge- 2 > e dê r 
4 i || rapidamente 

? | Somersautt Kick- A eY 

E simultaneamente 

Ceiling Walk- pule no teto e aperte ? 
Beast Bounce- segure 4 e aid Yao 
mesmo tempo 

PSYLOCKE 
Elbow Jab- aperte Y 
Flip Kick- " e Y simultaneamente 
Spin Kick- v e Y simultaneamente : 
Psychic Knife- | 9 2 e Y rapidamente 
Flying Knee- » “« e Y rapidamente 
Quick Slide- » » e Y rapidamente 
Neck Cracker- segure 4 e dê Y junto 

F CYCLOPS | 
=| Punch-aperte Yo 

da S Crescent Kick- pera 

dr! | Slide Kick. 25e yo e 
IE Elrapidamente 

& | Standing Optic Bio = 
| no ar, aperte Y. s Ed 

eY pinaóra 
Jumping Optic Blast- no ar, aperte vi so 
- e Y rapidamente 
Crouching Optic Blast- 2% Y e Vveloz) 



DICA: este robô aparece várias 
vezes. Aqui, logo depois de 
detoná-lo, saia correndo, o 
chão vai quebrar 

Os sentinelas-robôs assassinos 

de mutantes irão incomodá-lo. 

Aqui, em fase de construção, 
É detone a cabeça 

poderes especiais. Cyclops e esquema de Street - é sair do cerco inimigo. Os SRS 
cj . Fo sio MA ae . per. | Ê Aa id Ee a a rum, 

seus raios óticos, Wolverine Fighter, acionados em “- chefes, por ordem: O É tn e a 
com suas garras de | sequência. No decorrer das * Apocalipse, Omega Red, | MR RR dr 
adamantium, Psylocke | | fases preste atenção nos 3 Juggernaut e Magneto. Com. 
lutando com a faca psiônica, - ícones azuis, alguns visíveis todos estes monstros 
Beast misturando força e e outros não. Três deles dão | sagrados da HQ na telinha, 
equilíbrio e, finalmente, - a uma vida. Os blocos você vai ficar ai parado? 
Gambit, que manipula com vermelhos somam energia a 
destreza o bastão e suas “seu marcador. Por causa da 
cartas. Os golpes são no ação linear, o maior desafio 

| X-MEN 4 HAB 

SNES 

Eai explica e dec Xavier 
As E e e pm LR um mut d. Pa o CAPCOM 

EC 16 Mega - N/D Fases 
“Neste jogo, os poderes 1 jogador es sã jog Himitados. Não fique com medo de gastá-los, use-os a qualquer hora 

— as ao ie 



Por Bruised Lee 

y Parecia que 0 
Mega Man ia 

demorar um século para 
entrar no reino dos 16-bit, 
mas quando eles finalmente 
emplacaram, foi um sucesso 
instantâneo. Só um ano 
mais tarde, o Mega Man 
X2 continuaria esta lenda 

ha dls 

Man X versus Maverick 
Reploids continua, mas 
dessa vez 0 caçador número 
um de Maverick da Capcom 
encara os X-Hunters. Ele 
não tem nem idéia de que 
essa nova leva de robôs 
Maverick foi especialmente 
designada para matá-lo! 
Nesta busca pelo controle 
total do poder, os Mavericks 
conseguiram capturar O 

SS 
MEGA MAN X2 

Capcom 

Mais uma vez, Mega Man X 
cria uma bárbara aventura de 
ação, com gráficos acima do 
normal, controle perfeito, 
chefes bacanas e também um 
novo chip gráfico. 

Gráfico 

E 
5.0 

Preço não disponível 
12 Mega + chip C4 
Já disponível 
Ação/aventura 

Som Controle Diversão Desafio 

ER 

13 fases 
Visão lateral 
Multiscrolling 
Passwords 

28 

Rescondido que aumenta sua 

robo-cão de Mega Man X, 
seu velho amigo Zero, a isca 
perfeita para emboscá-lo. 
Nesta aventura mega- 
divertida, todas as 
habilidades de Mega Man 
X (e suas) são postas sob 
um teste extenuante 
enquanto você tenta salvar 
Zero e acabar com Maverick 
de vez. O Mega Man precisa 
avançar em seu caminho 
por oito locais principais. Os 

ESTE SN ES Sesau pos Pane FE 

DICA: no começo da fase 
Weather Control, suba a 
parede da esquerda para 
encontrar um coração-tanque 

sit dee 

Abiskhorshochãas 
RP e A DO A SD 
Edge A ca Apae e io PO o 

DI CA |: você precisa do Mobile 
Attack Armor para atravessar 
algumas paredes 

DICA: quando estiver lutando 
com esse chefe X- 
Hunter, fique a 
uma boa ( 
distância dele. Sua “AA 
arma X-Buster 
causa os piores 
danos 

j 

níveis são enganosamente 
normais em tamanho e 
parecem ir de frente pra 
trás, mas não deixe que as 
aparências 0 enganem. 
Alguns desafios 
surpreendentes, como pegar 
power-ups para Mega Man 
em locais escondidos, vão 
manter você de pé. Os 

Tr Ra! 

JICA: para completar saltos 
longos, aperte o botão de Dash 
e imediatamente o botão de 

DICA: no Volcanic Zone Stage, 
salte esse inimigo para 
alcançar a borda à esquerda e 
ganhar um subtanque extra 

à) 

0º 

power-ups sempre parecem 
acessíveis, mas você val 
fazer bolhas nos dedos até 

chegar a eles. Os níveis 
também são 

DICA: use a Spin Wheel para a 
atravessar paredes e blocos 

NM a. . o. 

causa grandes danos ao chefe 
Crystal Snail 

JICA: quando totalmente 
carregada, a arma Speed 

Burner rapidamente 
J lança você através da 

J tela para novos locais 

pi 



- er pr pi po pot 

| ses sy 

gs if TS VT SISrar 

H) na agro que você vai e nibraró é um dot maiores do MMX j já encarou. Ras oicódo use arma com oniá erre g 
atire sempre mirando na cabeça dele 

sobrecarregados lhes 
com os monstros 

mecânicos de 
Maverick, 
fazendo a ação 
ficar mais rápida 
e difícil do que [a 
no game original. Loss 
Os controles do KR 
Mega Man são 
um dos grandes 
trunfos da série 
Mega Man X e 
o X2 continua a 
tradição. Você pode achar 
um pouco difícil apertar os 
diferentes botões de 
combos, necessários para 
alcançar certos pontos, mas 
o tempo de reação é 
perfeito. É claro que o Mega 
Man não seria ele mesmo 
sem os chefes finais e seus 
particulares padrões de 
ataque e armas. Como em 
todos os Mega Man, assim 

Os oito Eita principais 

que um chefe final é 
destruido, Mega Man X fica 
com suas armas. Flame 
Stage, um dos chefes mais 
poderosos, intimida e 
derruba você no chão para 
maiores danos se ele 
conseguir agarrá-lo. Megna 
Centipede, outro grande 
chefe, pode reaparecer em 
qualquer ponto da tela para 
o último ataque surpresa. 
Ele tem a habilidade de 

descarregar suas armas. 
Outra novidade das armas 
Mega são os veículos 
especiais que salvam MM 
em locais difíceis. 

| aro estiver jútândo com esse E ola: 
clip C4, aponte para o cabo azul da espada 

Como sempre, os excelentes 
gráficos mostram grandes 
detalhes no fundo e também 
os inimigos. Mega Man X2 
banca um novo chip, o C4, 

que foi desenhado 

exclusivamente pela 
Capcom para realçar os 
famosos chefes com um 
novo look em 3D. O C4 
produz sofisticados gráficos 

e ação em 3D, 
incluindo 
rotação 
tridimensional 
de objetos. 
Agora os chefes 
rodopiam é 
movem-se de 
um modo 
nunca visto 
antes na série 
Mega Man. A 
qualidade do 
som se 
compara ao 

primeiro MMX, ou seja, 
nada menos que ótima. 
Mega Man X2 é um mega- 
monstro! Com todos os 
elementos certos, é uma das 
melhores versões da série. 

29 
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od cs pd do 
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dd ace ER GT [E] 
ou passado em geral. ( 0 
[etica Gs em F ifojo oti rek g 
pura ficção científica. Você 
lho diam imvert o 

| acaba se envolvendo com. 
| [Id e Late lode Adu 
RR TEC 

fa [do q) tá-los, vo cê q [E To “u e poetas 

RR EE) MEERES SA dd 
E no Constri ja robô LOTE 

“armas e itens para derrotar 
poe Além de 
PRE A 2] 

Eee ls ER LT TALO 
Quando se constróium | 
Eat Gina oro Te 

tribuídos 
Sm E e ro : Ba x a ar 

RR ARE a de da 
| E ra charge. Conforme 

[PA 

ad 
mais, mas esses bastam 

ROBOTREK 

SNES 

ENIX/QUINTET/ANCIENT 

“MM Mega - N/D fases 

ganha experiência (dados), | | sa R fefemo Eras 

| NRca Ea ada AR : E Ena E o ENRRA RR ça RE eo 
RR O UE “4 papa 192/1932. 
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* DE 
É 

di rop 
Psi 

Ari 

o RT TD sa ca RA eo. o a A po PN di sf DARE 

é n -N Por Baby Betinho EE : | 
75 controla um serial killer simples você encontra 
0 O time da vanguarda | robotizado, que tem de boxes com novas armas: 
que me desculpe, mas um destruir uma penca de laser, bombas e lança- 
bom shooting multi-scrolling inimigos que ameçam o seu chamas. Os ícones que 
é fundamental! Super planeta. O cenário estão no caminho vão 
Turrican II segue uma apocalíptico serve de palco | preencher seu marcador de 
fórmula que não costuma para uma batalha pontos. Os inimigos vão 
não falhar quando a palavra inesquecível. Armado no deixá-lo louco: vermes de 
de ordem é diversão. Você começo com um tiro areia, armadilhas móveis 

robôs, 
canhões. Acertá-los sem cair 
das plataformas é sua 
missão. Os controles para 
isso são: R- ativa gancho 
para escalar as paredes; L - 
raio laser direcionável; B- 
tiro; Y- salto; e B- 
invencibilidade. 
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SNES 

SEIKA 

12 Mega - N/D Fases 

1 jogador 
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16 Mega - 7 Fases 

| A tda: ge 1 jogador 

Hd É socrotas Br Aventura - Passwords 

Sn 
son MM | 
piricuioaDe RN | 
FUN FACTOR | 

REST + 
Rets ER SS 

E Por Marcelo Kamikaze | mpregados no SNes (Mode 
Esse personagem 7, zoom, transparência) O 

nasceu no Mega há um ano trabalho em conjunto 
no cartucho Rocket Night. resultou num excelente ação 
Embora o personagem de plataformas no melhor 
mantenha as mesmas estilo Sonic The 
habilidades), esta nova Hedgehog. As semelhanças 
aventura para SNes está com o mascote oficial da 
infinitamente mais rica em Sega são tantas que se diferente é que em 

gráficos e efeitos visuais. chegou a sugerir que Spark Sparkester o desafio maior 

Sparkster usa ao extremo seria seu sucessor. Nunca se é o percurso. Há poucos 

quase todos os recursos sabe. Uma coisa é certeza: inimigos em relação as 

gráficos que podem ser este simpático cachorrão armadilhas e obstáculos do 
não tem a velocidade caminho. A dificuldade é 

Rss  supersônica do porco moderada, o que 
7 Em 4 espinho; não sem acionar o interessa ao grande 

seu jato propulsor, que pode público. Além disso, a 
servir de opção de ataque ou diversão é garantida. 
para alcançar as plataformas 
mais altas. Outro coisa 

ssa tende À 

Ae Gal : 

PRAÇA Ad 

a e aa] 

Era iria 
ago da tivo 



| Você invade um 
país estranho em meio a 
uma saraivada de tiros 
para enfrentar o inimigo 
e ocupar seu território. 
“Você precisa de uma boa 

E estratégia e dinheiro 
ole Mi E ER 
agentes biônicos. Este é. 
Re o (E PEA 
No PC e no Macintosh, a 
estratégia e fluidez dos | 

“controles de Syndicate 
envolvem você. No Mega. 
onte er ici: 

E estratégia RUE (CNO 
o ER: Ro ti 

“em outros aspectos. NES 
DRE ENTE RE 

RES RE ER 
Bosco Aude rea 

RR EO pe Doar ige Do Lo TIO 
“território depois de 

RE AO CET 
golpear mulheres de 
políticos, você paga 
taxas maiores nas 
futuras missões e na 
compra de armas mais 
poderosas. Os controles 
do Mega são diferentes 
dos do CD — o que se 

RR ErAERS ETA 
agora exige uma 
lo) papo ip Eee po 
nEle ETR TR Tod 
As armas não disparam 
com muita precisão 

Syndicate no PC era um 
game estratégico intrincado. 
Sua tradução de controles e 
visuais do CD para o Mega 
não foi muito feliz. 

(5, : add Controle Diversão Desafio 

Cpo o 
3.0 Avanç. 

Mais de 50 missões 
Visão 3/4 de cima 
Multiscrolling 
Passwords 

= não disponível 
Já disponível 
Ação/estratégia 
1 Jogador 

RR cid ENC eo Lit 
SEER AEE 
'manobra de figuras entre 

“ajudam a passar por 

RECULCIA UR C Urca 
“gráficos compatíveis 
RR RV CR EDDIE 

jogo intrincado como 

inimigo. Em Syndicate, E PR 
você demora para RA RD DR a 

porque você não pode 
Le da ME o Do Ds eo 

| cad cc en AS vino, -— 
Dique 2 6 a 2 Rs e tr = E - 
id A ia aee lina ren =D 

GUI e bordas do 
cenário. Os gráficos não 

detalhes, como o seu 

bastante claros para um 

esse. A música é fria e 
muda conforme o 

entender contra quem DEAR RE PCR Pr ee 
| RO dc al did | está lutando e como 

chegar ao inimigo sem 
Tello lol Ee fa AE 
JT E RE ETR ER Er 
uma comparação deste 
ele RAR en Ed 
Mas esta transcrição 
poderia aproveitar 
melhor o potencial de 
“jogabilidade do 

+ 

TAI (o [o pit: 
t 

At [A Ut: 
inimigo 

Cidadão 

Mole Mia: 

Robô 
inimigo 

Policial 

andróide 



Ts ES ANSSUE? ESPSFANVE SER E 

. ” 4 Y E $ º 

Ro ÉS Goa Naa E ERR tod E 
v ) + ia Va! . 

“a | á + 

á = ENT as Retro a » 

“ela primeira vez na 
SCI RA 
protagonista de um 

jogo de videogame. Os 
autores de tal proeza são 
da novata softhouse 
Shinny Software. A 
dE RREO ER 
nota em Earthworm Jim 
éa CUEICEnO E 
EUA ONCE Ti T AE! 
é David Perry, que 
trabalhou também nos 
jogos Cool Spot, Aladdin 
e SIC Ep ERR 
pouco currículo. À ação é 
ETR ERGUER EEE 
Paio DAS MERO LDO (o fogo 
são só o começo. À 
jogabilidade pode ser 
definida como a de um 
AGO lIUR só que algo 
mais caótica. E a SGP é a 
SGP: traz, de quebra, 
'mais um jogo detonado, 
só que fora de seção 
tradicional. Arrebente 
com a gente! | 

Este cristal ajuda a subir Este roedor ajuda a 
em lugares inatingíveis comer os baixinhos 

AUS UE 

Ea acerte-o só 
PoTN [e CRER TIE 
quando ele pintar 

Eng RR MF: 

o o En [IA 
parte e siga viagem 

o A O BPI und 
Chefe (parte 1): esquive- Chefe Por Laia 2) 

se dos ataques para que não ele 

Chefe de [AR E RIE 
- derrubar o aquário no 

chão. 

ate aten RT EA (eA = 

na parede e economize 
perigos futuros 

E E TE PTE você 
tem de mandá-lo para 
baixo 

AR ERE com o o bichão 
aí embaixo, se não ele ' 

Do F-/0: 

EEE A Holt 
este bicho olhudo. Não 
perca tempo 

EE LE r E E ne E 

FETO 
separação. Você fica 

RE LUO 
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1 jogador 
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Por Bruised Lee 

O maior show do 
Mega voltou, mas 

desta vez deixou O circo 
para trás. Aero, o morcego 
cheio de atitude, está de 
volta e agora melhor do que 
nunca para deter as 
maquinações loucas do 
industrial Edgar Ektor. 

Sep 

e 

Como você deve se lembrar, 
no game original Aero 
achava que parar Edgar de 
uma vez por todas depois de 
derrubá-lo da ponte do 
museu. Sem o morcego 
saber, Edgar escapou com a 
ajuda de Zero, o esquilo 

ICA: para destruir alguns 
inimigos é necessário mais que 
um golpe, então não 
economize nos ataques 

Entes! 

Aero 2 ultrapassa O original 
com um novo tema dark com 
gráficos soberbos, técnicas e 
movimentos novos e 
aperfeiçoados, além de 
melhor jogabilidade. 

o (5) Controle o am 

reseaa 

USS 54,99 
16 Mega 
Já disponível 
Ação/aventura 

7 mundos (45 fases) 
Visao lateral 
Multiscrolling 
Passwords 
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A: A: choque as púrnilod nos |: perfure as caixas 
arredores dos andares para To dopiantas para liberar pick- 
descobrir passagens secretas ups de energia que vão 

aumentar suas vidas. Aero 
pode segurar no máximo cinco 
pontos de energia 

morcego. Cada fase é 
extremamente extensa, 
chapada de inimigos e cheia 
de passagens secretas. O 
primeiro obstáculo é que 
você não encara um chefe 
até chegar no terceira fase. 

sp 

o. 1: 

DRE TR ts 

ERA 

tda AR A pt] ER yo 
pa REA 

para facilitar a mudança de 
fases 

kamikaze. Enquanto isso, 
Aero encontrou uma caixa 
mágica que transportou-o 
para dimensões 
desconhecidas entre sete 
mundos. Em sua segunda 
aventura, Aero diz adeus às 
luzes brilhantes do circo e é 
entra em mundo novo, 
porém assustador. O 
morcego viaja a vários 
locais bizarros, como o 
tenebroso Castelo do Sino e 
o frenético Disco Fever. 
O desafio do jogo vai fazer 
você ficar ligado no 

DIC encontre as carr assi 0 a de Ektor s cartas que soletram “Aero” para | ra joga 
F 

Classificação Cartas para S 
para bônus Estrelas nos bónus 

inimigos 
Perfurando 

o ar 
Vida extra Mais vidas 
Dara Aero 4 e À para Aero 

. 

Na 



MERGULHO DE 
MORCEGO 
O controle bem equilibrado 
mostra algum progresso em 
relação ao da versão 
anterior, principalmente 
quando você está atacando 
e tentando chegar a várias 
zonas de difícil acesso. 
À estrela desses 
movimentos mais 
sofisticados é o Drop Drill, 
um ataque que você val 
gostar cada vez mais de 
usar. O D. Drill é similar ao 
Spin/Drill neste jogo (e 
também na sua versão 
anterior), com a exceto pelo 
fato de que Aero mergulha 
verticalmente. Esse 
movimento é muito eficaz, 
tanto para atingir inimigos 
diretamente abaixo de você 
como para atravessar 
passagens secretas no solo. 
No todo, Aero 2 brilha em 
gráficos detalhados e 
coloridos, mas o novo tema 
dark é o que realmente 
torna este jogo estimulante, 
cheio de criaturas 
arrepiantes em ambientes 
fantasmagóricos. Os 
veteranos vão notar quadros 
adicionais de animação que 

o] Eta 
a 

DICA: algumas fases têm Ocos invisíveis nos quais é Possivel apoiar-se para 
alcançar ícones de ajuda 

E E Fa E CDE 
DICA: se aterrissar na água na 
fase do piso de neve, continue 
pressionando o botão de pulo 
para atravessá-lo 

realmente relevam a 
personalidade de Aero. 
Os sons do jogo não 
merecem mais do que uma 
avaliação média, 
principalmente porque a 
música é tão repetitiva em 
todas as fases como trilha 

Ada 
md en RES PRE Rs 

mg Ut aa í Rol 
ido 

7464 1 es 

ma pará 
sonora de consultório de DICA: salte sobre à st irá 

dentista. E acaba enchendo. alcançar locais mais 

Por outro lado, vozes e primeira fase 

efeitos sonoros são um 
verdadeiro deleite para os letar O estágio 
ouvidos. À versão anterior E ad tem de 
já era um estouro. Com o da oportunidada, bartÃ 

novo visual, novos dar uma série -roniza doi 

movimentos e toda uma perfeitos e St" 

nova sensação, Aero 2 faz 
você se sentir jogando com 
um personagem totalmente 
novo. Se você já era fã do 
Aero, val adorar esta 
sequência bem melhorada. 

Pero a golpe do sino 
cante na primeira f pode eliminar você Es automaticamente do jogo 

Pe Ms 

% p + 
as v E A 

Ê o . a E « od a 
| ps O a A a =, % | 2 o ca 
| ) : Vet RS 2 5 

a “a a aa E 

O DS Ma E 

DICA: a úni Dra É Unica Oportunia, Para atingir Boris é mind h rola em direção à bola e 

DICA: as “chance doors”, 
escondidas por toda a parte, 
podem levá-lo a uma fase 
bônus em que você pode 
ganhar pontos e vidas extras 

pa Jocidade 
DICA: controle sua 

velo 

quando estes robôs
 voadores 

lhe atirarem pregos.
 Quanto 

mais devagar, mais 
tempo 

você terá pará pula
r 



Por Baby Betinho 

= Se você gostou de 
Shining Force | não perca 
tempo em jogar a 
continuação. Shining Force 
Il herda fielmente o sistema 
de seu antecessor. O 
número de personagens HU A vi WE (AEE ROM 
aumentou e as promoções o : , EA | Han Sc 1 Rego 
ficaram mais variadas com a rn a CA qe ad 

ema 

W 

AM tc 
DO can ota 

ajuda de itens. Por exemplo, oa RS] 
um mago promovido se TRE Passos 
transforma em Wizard. Mas Eca E DS MP RE Ts | 

Os Priests e Monks ganham mais experiência usando com a ajuda de um item ; ; magias como Aura e Boost pegando muita gente será promovido a E E» 
Sorcerer, Em Fairy Woods [2 HAD MAO 
mais existe uma fase pi. Bt 

secreta com 2 

excelentes 

itens 

poderoso. Há cinco itens 
desse tipo. Em muitos 
pontos se encontra um Numa certa 

minério chamado mithril. batalha você vai 
Nas mãos de um bom se deparar com 
ferreiro, pode-se criar a aunpEgadus 

amigo no arma mais poderosa de todo DO execiio inímico: 
o jogo. São 15 minérios DO Mi Pmestro 
mithril espalhados no jogo. o A ASR O caca O 
Achamos 10. Quem souber A dera "| pégasus 
onde está o resto escreva, a has joined the force. 
sua carta será bem-vinda! = PRECE sa 

b 

NS 

Ao todo, doze guerreiros 
podem participar da batalha. 
Sempre se deve ter dois 
Monk ou Priest para 

preferível aqueles com Aura) 
e aumentar a defesa (Boost). 
Um guerreiro forte com Jaha 
e os centauros são vitais. Os 
gurreiros voadores não são 

LN, 

NR 

Ache a Dry Stone. No local da 
segunda foto use o ítem e vá 
para a aldeia dos Gnomos. Lá 
eles fazem as melhores armas 
a partir de Mithril 
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| Welcome to lhe fair woods 
FI sbecial stage! 
E to De |37i 

[e LAIS do Di pos MR A E A ir 
[Tas fo rà 

o Arm of Golem. Mais para 
frente, encontrará o resto do 
corpo. Use o Arm of Golem e 
junte os pedaços 

O MELHOR EXÉRCITO 
influenciados pelo terreno. 
Os arqueiros e atiradores são 
guerreiros estratégicos para 
ajudar na “rodinha” contra 
os mestres. 



Akira recieved 
PAR R 

Verifique os locais atrás da 
Ancient Tower e encontre 
uma Mithril 

Das a a a o O a re 

Efe nepços 
DO RTA 

Raramente as Mithril estão 
em baús 

Bowe é o único que 
é promovido a classe 

dos heróis 

e REER ING 

aPEBES = à o 

EMA BA wo 

SEDE E UU 
ú S) 49 mn 

MEGA 

SEGA/SONIC 

16 Mega - N/D fases 

1 jogador 

RPG - Bateria 

crárico [DD Ee 

so | MNE | 
Co 
FUN FACTOR | 

E) 

PELO CEDAR ACRE AO, RT SALES STO TRE NE DEFACIT TS > mom RITA mi TENTA, es = IRENE O Ta ACRE cI a o ” 
1 dE A A Sa E E ao a E IE A O a PE RR STS AA TS e TD a E DA DA UT A RS ED MT ni ns tar, A A Ai C  IT ad D srD O 

LOCAL DAS MITHRIL E ITENS RAROS 

F FE 
DEAR DERA 

No sub-solo do castelo de Quando o castelo de Granseal playground há mais 
Galam há outra unidade do começar a desabar, verifique | Mithril. Um lugar acima de 
minério Mithril este buraco qualquer suspeita 

eo: | found. 
DIR | URI 

Mais Mithril nos barris de Ache a passagem em Fairy Na caverna que leva para casa | 
Hassan Woods. Pela seta há uma fase de Greed há passagens l 

secreta secretas 

à RSBisere 

FreerrrerrrrerecrrrrFererE 

Use SE EA — No templo de Mitula se 
para ir à sala com baú encontra a décima Mithril que 
contendo Mithril conseguimos encontrar 

Efe: o 

Warrior Pride. Silver Tank, 

Verifique aqui no castelo de Na caverna que leva para 
New Granseal. Serve paraos Volcanon encontra-se a Silver 
guerreiros virarem barões Tank que promove os Gunners 

| E 
Pegasus Wing. ET E Ste ITR 

Localizado em Fairy Woods. Encontre no castelo de Local: cabana dos monges. À 
Serve para os magos virarem —Pacalon. Com ele, os Vigor Ball serve para Priests 
feiticeiros, a classe superior centauros viram pégasus virarem Monks 

CRP CORPSE Ra CMEI ED TENTO TIO INTRO SIRI DAT O TREO TT EEN ITITO OO mento o . e CERA 
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PIER 7 

DO care rig asa 

VISTA AÉREA DOS JOGOS DA 

São pelo menos seis horas diárias de treinos. Saques. Cortadas. Bloqueios. Até chegar o dia seguinte. E outras 

seis horas de treinos. Com os mesmos saques. Cortadas. Bloqueios. Para esperar o jogo chegar. Junto com o frio 



w 

iurco Antônio Covolcuriti / Abri Imagens 

SELEÇÃO. NA VOLLEY DESTE MÊS. | 

no barriga. Com o público. O esforço. Os aplausos. À emoção. À vitória. À foto na Volleyball. De capa. 

E poder falar das seis horas diárias de treino. Que demoram muito enquanto o sonho não chega. 

a aaa) C4PES » A 
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Por Slo Mo 

* Estoura-dedos de 
helicópteros com visão 3/4. 
Você está de volta à cortina 
de ferro, território de 
combates aéreos e 
constantes bombardeios. 
Mantenha-se no ar e 
prepare-se para a ação non- 
stop. Um traficante do leste 
europeu, com pouco gosto 
pelo convívio social, usou 0 
dinheiro das drogas para 
comprar armas nucleares e 
utilizá-las em ações 
terroristas. Para impedir 
que este maníaco reinvente 
a guerra fria, você tem de 
derrotar o seu exército 
particular de tanques, 
aviões e 

indústria bélica norte- 
americana está equipada 
com o que há de melhor em 
armamentos: mísseis, 
metralhadoras, anti- 
tanques, foguetes 70 mm e 
mísseis Stinger ar-ar. Os 

e | elpida PR” e 
plot F (7 

bre & VIVI ao obje ; ÉIVO | do 

comandos inimigos 
estarão em maior número, 

com diferentes armas, 
incluindo lança-chamas, 
metrancas e artilharia 
anti-aérea. E covardia! 

GRÁFICOS 
ER DE MATAR 

soldados. A bordo de um 
helicóptero Apache você usa 
todo o arsenal disponível 
para cumprir as missões do 
OG. Esta maravilha da 

Voar nessa missão NE 
combate num helicóptero é 
bombástico, mas você pode 
também ser bombardeado se 
pisar fora da sua nave. 

É É Controle Diversão idos 

mi à 
Ef) Ea 

Interm. 

Gt 59.95 1 a 
16 Mega Visão: 3/4 de cima 
Já disponível Multiscrolling 
Shooter de helicóptero  Passwords 
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Os gráficos de Red 
Zone estão 
explosivos. As 

aberturas 
cinematográficas 
trabalham com 
digitalização de pixels e 
coloração fora do 
comum. A perspectiva 
do Apache faz uma 
rotação em 360 
graus para captar 

com fidelidade os 
movimentos de um 
helicóptero real. Os sprites 

s do | inin ue Jo é 0 único » Meio 

ada 
Inteltigent 
High spirited 

Ro sc 
St ABR SErgeant e 

ET UR tUaafvea ga 
Hartial arts 

grandes se destacam 
muito bem do 
background, embora haja 
perda de velocidade na 
movimentação das tropas. 
Os sons decolam, com 
uma música hard-rock 
descolada e uma profusão 
de explosões e rajadas. 

ZONA DA 
MORTE 
Os controles são 
razoáveis. Você pode girar 
sua nave rapidamente e a 
tela é de fácil leitura. Para 
um visual mais detalhado 
de sua missão, recorra ao 
Inteligence Grid Map (tela 
de mapa), que apresenta 
uma visão de satélite com 
aproximação. O que 

o E sp .A! E Ta RS 
activated. 

ne e a e AS q au 
“avira nn& AIImMAaras (AG 
s COLEE W y o DPECANTONSE Vu VAN 

as E «Ms N 
DÓI RE A “a pa eps 3 Ea se > ua, ! nas as 

, 3 Jo « 

muy HQ has : 
*HiSSI e latmen 

incomoda quando se joga 
Red Zone são alguns 
comandos imprecisos e a 
velocidade (como já havia 
dito) de seu batalhão na 
hora do resgate. O fogo é 
cerrado, a ação é matadora 
e o controle está contra 
você. Convenhamos, um 
desafio para titãs do 
videogame. Pegue o seu! 



posta a prêmio e degolada. 
Eles mostrarão como 
sobreviver ao clima do 
deserto usando vestimentas 
especiais. Além disso, só 
eles podem lhe ensinar 
como explorar a rica 
substância. Eles também o 
ajudarão na luta contra os 
ultranacionalistas 
Harkonens. Dune para CD é 
uma epopéia em RPG, com | 

Por Baby Betinho 

Bm” A substância mais 
valiosa da Galáxia, spice, só 
é encontrada no planeta 
Arrakis, também conhecido 
como Dune. Você é Paul 
Atredies. Seu clã foi enviado 
para Arrakis pelo imperador 
Shaddam IV, com a missão 
de comandar as remessas de um festival de vozes 
spice para seu planeta natal. E = BR digitalizadas e gráficos 
Você começa o jogo atrás de espetaculares. Os efeitos de 

Gurney Halleck, o contato | N V | vôo, por exemplo, são 
que o indicará aos Fremens inesquecíveis. Pedida fatal 

(o povo indígena de Dune). para Segamaníacos em 
Os Fremens são sua única geral. 
esperança para cumprir O 
frete do imperador a tempo e 
evitar que sua cabeça seja 

O Carry lute y 3 SSB I 

retos Ferros tha gs 
EO Fies 9 fes 

SEGA CD 
VIRGIN 

CD - N/D fases 



A 
a ET 

e» LaMancha 

le nl le: 
DER RES 

nome? Então considere- 
se a primeira isca-zumbi 
para o Corpse Killer Sega 
O DRE Sei cig 

ETs poe PIT Tic] 
Pictures. A designação 
"B” estende-se também 
para "bodies" (corpos), 
“bullets” (munição) e “b- 
movie" (filme B). Os 
corpos são zumbis, em 
número assustador e 

variedade, o que mantém 
a intensidade da ação. O 
excesso de andarilhos 
feia Rei TE] 
atormentar a ilha de Cay 
Noir, na forma de seis 
ferozes gangues. Eles 
são o resultado sinistro 
de uma experiência do 
exército americano, que 
RAE ER SE ESET: 
alguns soldados mortos. 
A munição é sua 
PS pt Te a 
Você pode usar o 
“controle padrão, o 
Patu: RT CETTE 
Gamegun ou o Sega 
Menacer para ajudá-lo a 
despachar alguns 
espíritos maléficos. Não 
importa o plano 
escolhido, não será fácil 
matar defuntos. O filme 

Ri Lor EA ER Cp RE REEF R [SRS 
apresentar em filas. Com um timming 
decente você pode acertar vários deles 
de uma vez só 

GUERRA CONTRA ZUMBIS 

se você 

em co 1 Far 

Baba-itoo 

Manbones, 

feixe Wins
tor 

iogá-los, então 
siga seu

 

consel! ho
 

atire nos 

projéteis que 
vierem em sua 
direç ão. Você 

não cc popula 

acertar os 
Adote : 

B reflete os valores do 
o SC | 

produção de horror 
ge TRE PAI 
ro pe ROC Re Le RE 
Ep Re DE NR 
Rua PA fi 
+ Schiavelli no papel de a 

1) ] um cientista louco. Os | 
Seg 

| outros dois atores 
di Reel 
Test trio 

entusiasmo em suas 
performances previsíveis. | 

PORTO RICO 
pra Rs 
Os gráficos do SCD são 

- granulados mas estilosos. 
Às cenas com locação em: 
da Mie Me Lo Me ip TAS] 
DATE RO ERRA TER 
SER En ço há. 
e Se e] 
ESG RES GER DES 
pipocando pela tela como 
Elie SE ENE DS 
tentando se achar. 
Docs plc TR EL 
eles são totalmente 
OS ES SR E FÉ E 
a Dare CL ele GTA - 
De RO Te AA 
seu trabalho a sério e as 

Pan 4 

DICA: os zumbis levantam IME CI re: Re Ta vozes (vivas e mortas) 
A os mortos do cemitério. de alguns zumbis. Segure são claras em CD, apesar | 
Corpse Killer tem tudo para JH o Ee SB pr RR EO en e ps ERR ET 

F| serum filme de ação ruim. [Mm | de Winston ser apenas 
| Mas a seu gosto por uma TOR LAN TR refe | Paco ia de Foi E TT 

RE neo lamento repetitivo (toda 
vez que os zumbis 
AGR RETRO a 
duro de engolir. Mundano | 
ou demoníaco? Faça sua 
escolha. Corpse Killer 

como ator e cabeça dos pode acordar alguns 
zumbis na história | Plin 

Gráfico Som a biÁ a? JM esa (o) pt 
nr: e ds TH eg) “HW E : ASA 

Preço não disponível 1 Jogador 
CD Visão em primeira | F DE Ep ERR TER ÇA] Vincent Schiavelli pinta 
Já disponivel pessoa 
Tiro DEN fire pe poe o) ei 

| sotaques jamaicanos 



FER dae 
[ Ea EPOr Marjorie Bros 

= Mais um game que 
pinta um quadro nada 
otimista do nosso futuro. No 
final do século vinte, com 
invenções de novas vacinas 
para doenças, o mundo vive 
um sério problema: a 
superpolulação. Sem falar 
no balanço ecológico do 
nosso planeta, abalado pela 
ação predatória e poluição 
descontrolada. Mas, como 
eliminar parte do lixo 
gerado por toda esta gente? 
A solução encontrada foi 
evacuar todos os poluentes 
industriais para regiões 
remotas do espaço, criando 
um sistema de transporte 
universal. E aí que você 
entra: como piloto de um 
trem espacial com a missão 
de conduzir uma carga 
tóxica, numa jornada 
intergaláctica de alto risco. 

MIRE E ATIRE 

Loadstar traz um dos mais 
espetaculares vídeos full- 
screen feitos para o Sega 
CD desde TomCat Alley. O 
jogo é bem similar ao 
Sewer Shark, usando a 
velha fórmula de mirar e 
atirar. São seis personagens 
e cinco veiculos com livre 
escolha. Três fases com 
demos digitalizadas e 
acabamento sonoro de alta 
qualidade. Aperte os cintos 
e boa viagem! 

DICA: fique 
esperto, 

Mortimer 
avisará para 

mudar de 
pista rápido 

para não 
bater de 

frente com a 
policia 

Loadstar tem 
uma das mais 
interessantes e 

demoradas 
apresentações 
com história do 
Sega CD 

E nsssoLise pisdi Es . a. 

imer avisa. algo é rtime A para não bater Mo : 
Use o botao 

DICA: o shields é um item raro 
e útil. Guarde para horas vitais 

LOADSTAR 

SEGA CD 

ROCKET SCIENCE GAMES 

GRÁFICO 
som 
DIFICULDADE Ê E pa ; o 

FuNFAcIOR [| | | 



PE, o videogame já não 
é o mesmo. Com o 3DO, a 
digitalização de imagens a 
partir de atores reais, 

comum no Sega CD, por 
exemplo, caiu. Agora o must 
é ligar o aparelho e viajar 
nos gráficos reais inseridos 
na computação gráfica (a 
geração pc-games que me 
desculpe, mas Sylicon 
Graphics é fundamental!). 

Nova Storm é um exemplo 
de jogo do ano 2000. 
Shooter espacial com visão 
de trás da nave, lembra 
Microcosm. Na história, a 
“patronagem” enfrenta um 
problemão com seus com- 
putadores espalhados pelos 
quatro cantos da Galáxia. 
Para fazer a manutenção 
dos brinquedos escalaram 
você, meu pobre irmãozin- 
ho. Olha o angu de caroço: 
pilotar uma nave usada, 
caindo aos pedaços e 

destruir toda uma esquadra 
de caças inimigos. As armas 
estão espalhadas pelo 
espaço: tiro simples, duplo, 
triplo, roxo, tem para tudo 
que é gosto. Tem também 
chefões que reagem com 
uma saraivada de tiros. 
Saiba usar escudos e bom- 
bas, faça uma prece e 
mande bala. 

o du a 

E da Pa GA 
> E “PP CARTE 

T&ISOFT 

3DO 

CD - 4 fases 

1 jogador 

Tiro 

ma cusa Ee 
dido, À ASP a 
PSA as 

EA E 
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Por Marjorie Bros 

O primeiro simulador 
de combate aéreo para 3D0O 
não difere muito dos 
simuladores para 16 bits. 
O visual lembra muito os 
jogos da Sega (G-Lock, 
After Burner). Não 
desanime, a jogabilidade 
está bem diferente, com 
menos ação e muito mais 
estratégia. A história é típica 
de ianque: com a atuação de 
Tio Sam no conflito do Golfo, 
as principais potências do 
globo se voltam contra os 
EUA e cabe a você sozinho 
defender todo o território 
norte-americano, estado por 
estado (cada estado é uma 
fase), de ataques aéreos. São 
ao todo seis tipos de aviões 
com caracetrísticas próprias 
de ataque. Você começa DP: pe 
defendendo Utah, com a is ” rw , 
escolha limitada a três | a: 

BR CALADO 

rápido) e A-10 (pesado, para 
bombardeios). As 
perspectivas seguem 0 
tradicional de dentro do 
cockpit e por trás da 
aeronave. No painel, radar, 
mísseis, altimetro, 
velocimetro, horizonte 
artificial e turbina. As armas: 
dois tipos de mísseis (ar- 
terra e ar-ar) e rajadas de 
metralhadora. A mira muda 
conforme a escolha. Outra 
grande vantagem são os 
controles eficientíssimos e 
que reagem rapidamente ao 
comando. Vale a pena!! 

modelos: F-14 TomClat 7 
(balanceado), F-16 (o mais : codigo» ç 

e 

DS LA Dad 
= E NO DR a MT ERRO rama 

vi , DES PA ) 

Ee 

A-10: ideal para ataques ar- 
e terra. E lenta e pesada 

Cada avião tem 3 tipos de 
armas: mísseis ar-ar e ar-terra, 
e metralhadora 

CÃO ai RR iona 
se AR E E y ed A | es 

á O / q+ 
AP he p Ê 

« € à Visão por trás, que dá F-14 RE RA 
uma melhor noção de espaço balanceada 

Você pode optar entre a visão 
de dentro da cabine... 

MORPHEUS INTERACTIVE 

CD - N/D fases 

1 jogador 

Simulador 

CRÓRA 7 

ATA rápida e ideal para 
Pa e a A A 

E a 3 RR ataques ar-ar 
Para destruir os helicópteros Se não souber o objetivo da ! 
são precisos dois mísseis fase, pare o jogo e veja o mapa 
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> Por Baby Betinho 

=>” Doom foi feito para 
o Jaguar: OS Inimigos 
surgem da escuridão, sua 
arma de fogo continua 
quente e o sangue jorra 
solto. Se você ainda não 
jogou num PC, chegou sua 
chance. Doom é um jogo 
que marca época. A 
jogabilidade das versões 
anteriores está presente: 
você continua Indo atras de 
itens e a procurar por portas 
secretas e saídas. Mas agora 
as paredes se curvam e Os 
quartos ganham as formas 
mais imprevisíveis. A luz 
mostra o caminho para os 
degraus da escuridão. 
Abismos com coisas 
asquerosas bloquetam a 

- passagem. Paredes e 
plataformas aparecem e 
somem. Você val precisar se 
compenetrar para os Cyber 
Demons que aparecerem. O 

DICA: a serra elétrica é difícil 
de achar mas é uma grande 
arma quando você fica sem 
munição e tem que lutar no 
mano-a-mano 

BOOM 

1 jogador 

Ação - multiscrolling 

DICA: não corra pelos cantos. 
Você vai implorar para ser 
jogado fora. Você pode se 
livrar dos inimigos, entrando 
rapidamente no quarto e 
depois voltando para trás 

arsenal de Dooms vai de 
uma serra elétrica a um 
lançador de foguetes e até 
um BFG 9000. Mas essa 
versão sofre alguma baixa 
com relação ao original. A 
resolução do Jaguar é 
menor, as imagens são 
granuladas e os inimigos a 
média distância viram uma 
mancha só. O som se 
mantem igual. Mas é um 
produto visceral, com 
bastante sangue na tela. 
Doom é memorável no 

DICA: com o BFG 9000 você 
pode eliminar uma sala inteira 
de inimigos com um tiro só 

DICA: você pode eliminar 
alguns inimigos à distância, 
pulando bordas e agarrando 
supostos atacantes 

modo para um jogador 
Com dois. a coisa rola pior 

DICA: eis um bom macete: pause no jogo, segure a tecla £ e 
reinicie o jogo. Você vai ter todas as armas do jogo, 100% de 
energia, 200% de armaduras, 500 rounds de munição e todos os 
cartões magnéticos 

drabia 

Pa 
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a Ee ED e tea ja 1 SA ci pe 
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e LJ , 
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E ih GSM or 

o Tae RL LT ARA DA o] TA NNE RA DR 
A ART E ETR UA Lili é 

Neste verão, em vez de encarar 
uma praia com mais! milhão de pessoas 
que tiveram a mesma idéia, fique ligado 

TO SS TITE RETO RES Ta dO IA 
Vai ser uma edicão so de jogos de luta. 

Enquanto o pessoal fica torrando no sol, 
você esfria os adversarios de Darkstalkers e 
Mortal Kombat. E como essa praia não é pra 

qualquer um, q SUPER GAMEPOWER vai dar de 
bandeja, as dicas pra você mostrar que esperteza 

não se acha embaixo do guarda-sol. 



Por Baby Betinho 

“=>” () melhor jogo de 
1993. Esse foi um dos títulos 
que Samurai Shodown 
recebeu. Agora chega a 
sequência, que prometeu 
muito mais... e cumpriu! 
Samurai | já era excelente. 
Com a introdução de novos 
elementos, ficou perfeito. As 
corridas ganharam variação: 
além do avanço rápido (dois 
toques para frente) e do 
recuo rápido (dois para trás), 
tem o rolling (dois para 
diagonais inferiores), para 
escapar de ataques altos e 
magias. Dois toques para 
baixo resultam num 
movimento de agachar: 
serve para evitar magias e 

de voadoras. Defendendo 
um golpe nos últimos 
instantes, 0 atacante ficará 
imobilizado por alguns 
instantes, o suficiente para 
tomar um golpe bem 
dolorido. Caso seja 
desarmado, você pode usar 
um movimento que pega o 
golpe de espada do 
oponente e o arremessa 
(faça EL y NV). Com B+C 
obtém-se um pequeno salto 

MIZUKI RASHOJIN, O DESAFIO 
E Os golpes | 

= fatais nºste 
INE jogo: não são 

À de tirar muita 
&.| energia. Mas 
pP isso não Se 

ao quase 1 1/2 da 

Defenda iai Es 

magia, senão... 

Após derrotar todos os 
lutadores, Mizuki surge 

Samurai Shodown 2. Seus 

“cachorro”, teletransporte, 
magia rasteira, magia que 
inverte seus controles e seu 
fatal, uma esfera mágica que 

= contém uma maldição. 0  chorânio de estimação 
dela é tão manso... 

Mizuki é a última guerreira de 

golpes incluem: ataque com o 

Atenção, porque ela vai e volta 

para escapar de ataques NEO GEO 
baixos e magias rasteiras. 
Com o power cheio ganha- 
se mais poder de ataque e 
pode-se usar os golpes 
fatais, que dá um show de 
visual e destrói a arma do 
oponente, mas não tira 
muita energia. Com A+C e 
B+D provoca-se o inimigo, 
conforme a tradição da 
SNK. 

202 Mega - 13 Fases 

1 ou 2 Jogadores 

Luta - Continues 

mesmas [| [|] 
ronencror | Do 

KUROKO, O JUÍZ 

Posição de 

magia de Jobn 
8 golpes 
Originais 

dj 

Não se sabe ao certo como fazê-lo aparecer. Estávamos na 8º 
batalha, sem rounds perdidos, e ele pintou (depois de 2 dias 
de frustradas tentativas) 

mos 646 Pic find além de evita magias, 
pode-se escapar de voadoras para conter o ataque do 
com o movimento de agachar oponente e arremessá-lo 



Genjurou treinou sua arte espadada forte agachado e rasteira forte. pardo 

com o mesmo mestre de Seu ataque se baseia em terra. Qualquer 3y Lies atal: Ea 

Haohmaru. Apesar da descuido do adversário é sua chance para A +A, 

rivalidade e dos emos três Sanrensaísus, Geni aa AO, 

golpes parecidos, Kouyokujin-2W'N + gm (golpe manual) — so Jurou eleva 
Genjurou deve Ouka = Ze +gm Rato eo 

usar táticas bem — Sanrensatsu - 4 N> + gm (pode-se digitar atia cinco 

diferentes de até 3 vezes em sequência) vezes no ar 

Haohmaru. 
Para conter 
os ataques 

aéreos do 
+ adversário, 
4 use 

voadoras 
= de 

umerangu (o 

Sae Arranhão - 4 N9 + 
chute 

aayee +C. gs 

3NbLE SD E 

O chute méd em né é éo O arranhão intercepta o Use o Paku Paku 1 Gaburo | > q y É € | ago: CD ni 

mais eficaz para voadoras oponente onde ele estiver quando o oponente levantar 

AE y 
EA ! 

Nicotin deve 

usar o bate-e- 

“e, sai, Use Ei 

Se quiser atacar use voadora 
com espadada forte nas costas 
do adversário. Para anti- 
voadora, use espadada forte 
agachado ou voadora com 

dom 0 anibrestsu dodo-só 
obter um combo triplo 

magias para manter a distância. 

” DE nha 
pum Soro Naa mig 

STS TO 

Ny A Pça 
PR br 

e 

0 Kowyolaiin d avó ser EA 
mais para inimigos em terra 

À rasteira forte serve para 
derrubar ataques aéreos 

CARMA 
mad ia Irmã de Tam Tam. Seu 
ss macaquinho de estimação, 

arranhão pega em terra e no ar, 
só não erre o alvo. 

NS siste INR 

a. 

Ee ebagada fraca. 
"Mestre Shikigami Reifu (al to) a + gm ER a Do mam 
da Shikiaami Reifu e 

de igami Reifu (baixo) - 4 42 + Um Ashura (um | o 
Haohmaru e chute deus 

Genjurou. Saiu Spiral Kick - £ 4 “> + chute (durante braços) é e eum a 
deseutranquilo à ue! e fulmin DR à IARA SÁ 

templo para Bakusa Jougeki ->“ Ve + gm caio óleo odos Di id RR 
derrotar o mal Shinran Jufu - Es Z + AB Tan por Dacia dao 

que surgia. É os sadia me fa E 
pa a 

ERRA EH 

A ortandol o china ui os Para Mmbatos em terra, esse 
controles vão se inverter é o melhor golpe 

Traga o oponente para perto 
com o Bakusa Jougeki 

26UYN9 +A. 
| 

Cham Cham Se Paku Paku, pode usar alguns Derrube os ataques Ê ) o 

transforma é golpes de Tam Tam. Cham aéreos com o S p) | 

Cham pode jogar um chute médio em G Á 

as mente bumerangue para frente ou pé. »$ A 

o ão ao: para cima. Use golpe forte Bu UMOrà E 

a sb agachado para confundir. O bo) IS Vo p + gm 



” U , 
xat | P ES 

Je) «A OS! 
INE had Es 4º, ; 

MAIA SS 
o aucal Guerreiro da Prússia, parte da atual Fire Storm-“ + BC 

a E y es +CD. Alemanha. Possui golpes bem Vulcan Weinen - YS> + A (+A 
iste num especiais. O Wolf Gangen agarra o repetido maior força) 

| Cons lhomortal oponente pelas pernas, O Vulcan Wolf F angen - > Va + AB 
| mergu ê Veinen tem três níveis. A partir do Tiger Kopf - Ed 3 +C (se 

Re e torrá nte que Tiger Kopf aciona-se uma seguência. acertar digite Va + B para 
Gis alga no O Fire Storm devolve magias. socar para cima e siga com estive Blitz Sieger-2 a YZ € + chute PNVZE +A para 

um quebra- 
costela) 

Use o Tiger Kopf para pen uma  ...USO od 43 + B para esse A rádio Vá de 28 v Ke +A 
rasteira. Acertando... soco, com o oponente no ar para finalizar em grande estilo 

Teve seu filho possuído por Neo Reppu Shuriken E N 2 | “oipe fatal: 
Amakusa. Hanzo não ganhou é y 42 + + gm no ar a ed | Iayees +D. 
golpes novos. Seu Neo Reppu Tear Replica Attack - e V Hanzo crava a 
Shuriken é um projétil aéreo. O > Y y v + E a espada no chão 
Bakuenryu teve seu comando Bottom Replica Attack - efazsurgirum ERES 
modificado. O Bottom Replica tomar um ii com Pilar de fogo que Rca pá 
Attack, depois de acionado, BCD pressionado 
passou a aparecer por baixo. 
Quem estiver acostumado com 
a versão anterior, tem de 
tomar cuidado. O Shadow Copy 
passou a multiplicar em 2, em 
vez de 4. Para anti-aéreo use 
voadora com espadada média 
ou fraca. 
Bakuenryu -2N Ye + gm RR (o VA E ES Ea a E E 
Mozu Otoshi-2Y “ + chute O o és EE 2 
Shadow Copy ->evyn> +4 | OMozu Otoshi é diagonal se 0 Shuriken é uma das poucas O Bottom Replica Attack 

E” acionado durante o dash magias aéreas do jogo aparece por baixo 

alcançaatéo IgA 
limite da tela 

ou B 
hos 

CAE EIA a Vi De 

Rg sda 
q o) e ESA 

ERR) 1.4 E 

RIR 

EA E EL selada o fa 

S ga E : Ei | lh , to Golpe fatal: Luta para defender a natureza. Seu muitos Graques aéreos. 
RR PARRA a Lu A 2€LVI7+A. novo golpe, Kamui Ryuse, serve para Kamui Ryuse - a ce +gm 

q CM GAO A águia avançã atacar e para rebater magias inimigas.  Annul Wuts sube - €L y + gm 
em direção ão GQ Yatoro Poc ganhou mais poder de Lela Muts -Y45 +gm 
inimigo e, Se ataque, mas abre-se uma distância Amube Yatoro - 2% by ce +gm 
acertar, resulta muito grande entre os lutadores. À “Agar ar-se né 
num combo espadada forte agachado derruba ay ces 
múltiplo ra 

E Pe or 
PUTES 
EVA Co ST 

| “gm, agarrado 
na águia 

Poc - £ ou 
ad Ô y ouN + 

0 ri Ram Ryusé imbém O and Mutsube eo mais Se estiver 1 na águia e o inimigo sa > agarrado na 
rebate magias defensável. Use-o em combos pular, mande um desses “águia 
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Galford, o ninja americano, luta 
pela justiça. Com o golpe 
Replica Dog, Poppy desaparece 
e reaparece em cima da cabeça 
de seus adversários. Os Replica 
Attacks ficaram bem melhores 
de ser usados. Para evitar 
voadoras use os mesmos 
golpes de Hanzo. Espadada 
forte em pe também é eficiente. 
Fiasrna 1a Blade - VN? + gm 
S py -DELYIS 4 A 

ou Bo 
Rear Replica Attack - 23 ye € 
+ «BC. 
Head Replica Attack - tomar um 
golpe cc com n BCD DO jonsiiss 
Strike Heads -2V 3 + chute 

Ds 
Res 

fe E 
- PARA 

GALFORD 
Push Dog - VC € + 
ELLE A É., 

ta Is VM VT REP DA Õ TT ENE 

P : Ir PESE 
4 | e termina E A 

com um pilão |f Hd e 

; ss) e ra 

0 E nidow copy se divide em 
dois, mas ficou melhor 

O Striko oa Efcêu: mais 
“elétrico” 

Poppy também pode usar os 
golpes Replica 

HAOHMARU 
aianiied Um dos discípulos de Nicotin. Duela Sempu Retsuzan - $s> +gm 

30 com quem aparecer pela frente. Semou Retsuzan (finta) - 4 N> 
ae + À. fe SEE jê dd 

38 y co tem Ganhou novos golpes. O Sake Attack  +chute 
, fre ohmaru deve ser usado meio de longe, em Kogetsuzan - 

W o que ne olá sequências e para rebater magias. ZEN + 
PR liber a p Além da voadora com espadada forte gm 

) a a espá a jcando o | eda voadora fraca, o Kogetsuzan Resshinzan - 
Dia pe rn também pode ser usado para um PY + 

contra: que anti-aéreo. chute. 

UC TA 

0 Kogetsizi ditou eficácia 
para derrubar voadoras 

Carrega uma grave doença 
pulmonar. Luta para encontrar 
a flor que nasce no portal para 
o inferno. Tem um golpe de 

finta, o Sasame 
Yuki. Use 
espadada forte 

'/ em pé para anti- 
aéreo. Caso 

acerte o 
1.“e- Tsubame 

“mic. Gaeshi, 
abre-se uma 
grande 
distância 
entre os 

lutadores. 
Caso 

UKYO TATIBANA ja Eta PR | as | 

O Resshinzan é facilmente 
contra-atacado se defendido 

Use beim 0 Sempu Esteira 
(finta) e engane o inimigo 

derrube o inimigo, dê rasteiras 
fracas seguidas: se defender o IDE 

(agachado), use Tsubame Gaeshi; se eu eys 4> + AB, 
cu eu um a Attack. Versão destruidora E 
Sasame FRER Le +gm do Tsubame 
Gasamo ) Yuki (f finta)-Yee +chute  Caeshi Se acertar, | 
Tsubame Gaé aes shi - - vy “> + gm (ar) resultará num 

Afterimage Ai Attack cv Y4> + chute combo múltiplo 

= e 
De ana 

7 - AE 
7 EM] da e Ie e 

É CURVO 
p 

a aa 

O rasteira média é um 
excelente anti-aéreo 

Se o inimigo estiver agachado, 
Tsubame Gaeshi! 

Alterne os Sasame Yukis para 
enganar os inimigos 
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0 Po wer Gradation ficou bem 
mais rápido e confiável 

Famoso Kabuki da cidade de 
Edo. Seus movimentos de 
naginata são uma verdadeira 
obra de arte. Use o Tchobi Jishi 
para anti-aéreo. Diminuiu o 
tempo de duração do Blood 
Dance, mas se acertar o inimigo 
no chão, produzirá uma 
sequência. O Kaiten Kyokubu 
pega no chão também. Vá 
acertando com espadada 
média, misturando magias e 
Re vorda raro vencer. 
Tchobj e + chute 
Twirling Fi Flame - 4 35 + gm 
Whirlwind Fun - YZ € + gm 

VA Drs 

Esse golpe serve pia firar 
energia sobre a defesa 
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e Tal 

Res + B. 

+ AB no 
salto 

o Tehobi Jishi to 

À melhor espadachim de toda a dificulta 
França. Ganhou uma magia: Tri “o contra- 

Desenha um Slash, com congelamento e golpe. 
heptagrama que alcance curtos. A voadora com Power 

E pulveriza quem 1 espadada fraca ficou melhor. ssa CEY Gradation - 
E 4 j o Bem difíci Espadada média em pé ficou mais | Ra “Vs +gm 

| dose rápido. O Power Gradation é um N Splash Fount - 
avessádo com bom anti-aéreo. Ainda, se acertar Ea sm repetido 

A ia média em 156 ficou 
mais veloz e fácil de usar 

Eu ss e 0 
carrossel mortal o a Ea 

atropela os | 
 *Ponentes, Pode- E 

Gb - 
ar A Za É FF A ERA, ae 

PNIÊ, A PRESO q 

O Blood Dance resulta em Use o fogo us 0 inimigo 
confiabilidade para voadoras combo se pagar no chão se levantar 

264 ya3 +B. 
Com o comando, 

Wan Fu joga sua 

pedra e, ao tocar O 
E provoca umê 
pilar de fogo 

Para voadoras, o negócio é 
usar o Confucious Slash 

Herdeiro de imperadores, quer incrivelmente, serve de anti- 
unificar a China. Trocou a espada por aéreo. Apesar da arma, seus 
um pilar de pedra. O Confucious Slash ÇA são ce 
contra-ataca melhor as voadoras. O hunder Bomb pi Ce +gm 
Rotating Thrash permite deslocar-se Confucious Slas 
girando sua arma. O Benpatsu Attack, 
além de aumentar o power 

Além de encher o power, o 
Benpatsu Attack é anti-aéreo 



GEN'AN SHIRANUI 
a d 
ns fun sa A 

PH AJE pa fat [>] Gen'an, o demônio, não os otiDos e em terra. ; 
permite a ascenção de outro Poison Clou -Va>+gm PELYND AB 
mal além dele. Os -j aus glhter H House É umble -2Y“ + gm Com esse goipe, 
golpes antigos não: a ppi ing E A vee+gm en'an corre para 
tiveram - E e E Ei Sh h neda - tome um golpe com 0 inimigo E faz 

mudanças. |. AE Rc BCD pressionado uma pequena 
Use o Gripping ? Pas Replica Shed- “ye + BCD “Cirurgia” no 
para pegar o infeli 
oponente e trazê-lo o 
para perto. is Ne En o 

Também ganhou 
dois golpes ninja 
da série 
Replica. A 
voadora com 
espadada forte 
ficou mais fácil de 
acertar 

»| Traga os Rilhontesdi para Daio 0 apre ie é um EA 0 Roplica Shed Edo ser 
com o Gripping muito eficiente arremessado até Gen'an sair 

EARTHQUAKE 
a 

o vas 

3olpe fatal. Usa qualquer método para poder Para anti-aéreo use a voadora 
e a BR sevvys?+ CD. roubar os grandes tesouros. Ganhou média ou fraca. 

N Agarrae joga sua golpes para reforçar seu lado ninja. O Fat Copy «DEL Vu>+A0uB 

Rca corrente contrãao Fat Breath consiste em jogar fogo. O Fa E Boi - 4 + chute repetido 
= W pobre do Fat Copy é idêntico ao Shadow Copy no o sito — 

E E a à oponente. de Hanzo e Galford. O mesmo para o enlica Attack - 23 ye € 

ENbrtá SU y Pronto! Saiuum | Fat Replica Attack. O Fat Chainsaw + + BCD 

Em» bifeno capricho desaparece antes de começar o golpe. th - 

vue + gm 
[so DR 

ge as o Ea 

= gm 

repetido | 

PEDE” "Mia 

Fat Roplica Attack: se for Se pegar o errado, vai tomar Para Eequindi! e tliároo, 
defendido, pode ser golpeado uma bomba! Um golpe multiuso 

chute forte em pé serve de 
Um dos poucos que aplica o 
estilo das duas asso Hope d 
espadas. Seu novo Pg A a RE 0 Usa uma espada 
golpe, o Shingan a ye ds at Para jogar a magia 
Toh, consiste em DS Reiah > A Ê no chão e a outra 
anular o golpe do TE q a: para fazê-la | 
oponente ao explodir como um 
mesmo tempo em 
que ataca. Lembra 
o Atemi Nage de 
Geese 
Howard, de 
Fatal Fury. O 
Nikkaku Ratoh 
não termina o 
golpe se não 
acertar. Derruba 
se acertar. O 

DE Dad Fenton Ro tvi Monard deficit 2) DRA 0 pó dor 
Se você não acertar ataques altos de espada anti-aéreo 

Sm 



«- 

CIP ETETEs - JN a — 
- > Ts, nie e , 

! esc scolar u um n 3DO é e é | 
num de om mano a mano pode ficar sossega ado 

245 495 So á An PRÁ BA po E pd es RA daria está garantida com Way of the 
Eme o FE rp rar Das mira f! Va F or. Fr 28 q Í 4 EM Ê : , ' 

Ena 8 Briga Doa par aa Jem já cons es 

Por Baby Baginho ai 

EEN MEM EMA KU 
VRPER RICK KnirE THROW Ninsa STAR | FAN THROW 

Mova | para LIL e R 4 V>eArepetidamente ad L VII 

pia da FIREBALL TAUNT AAURF 

Mova para YNI3A > B (> B) (2 B) 

TAUNT Fast Hair WHip 'Voopoo Dizzy Dust Duck SLIDE 

UNA Aperte Eos ado a 

IMPALE | di Throw 

| Ve€CRideperio) Segureãeedê2CR  UNSÍABO YZELR 

HEAD 9LAP HEART BREAKER OVERHEAD SMASH 

E 
do 4 y 

a e q a 

A E» 

Segure à €e dé 2(A,B,C) . A, L (de perto) Segure para €edê>L Noar, segure Ve dê (CR) 
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? AA RT PNL TIE ; 

PoLE UPPERCUT GRENADE LOB — 
Eca cocss. é és Ra SIP 

BuckK-KNniIFE THROW 

agita âesq. e dê 51 E 
“ 

Way of the Warrior 
chega para 3DO e 
segura as 
expectativas. À 
jogabilidade 
obedece ao 
tradicional esquema 
dos jogos de luta. A 
vantagem é que 
muitos golpes são 
fáceis de acionar, ao 
contrário dos 
complicados 
comandos do 

TAUNT 

PowER MOVE 

Rilteineno) 

“ist z 

TE y > > C (de nártoi 

clássico Mortal 
Kombat. Os fas da 
pancadaria devem 
se alegrar, pois esse 
é um jogo pioneiro e 
deve pintar coisa 
melhor para esse 
console. 
OBS.: ( |- nos golpes 
indicados entre 
parênteses os 
botões devem ser 
pressionados 
simultaneamente. 

UPPERCUT 

PowER MovE 

Rídeperto) 

THE NINJA | 

UPPERCUT 

Aperte C rapidamente. 
Use como um bloqueio, 

TAUNT 

SUPER SUPLEX Toss 

ZAP 

345R Golpe similar ao 
Drag. Punch de Ken no SF Il 

DISEMBOWEL 

Yeeanc 

Para levantá-lo, dê A B : 

C; no alto, aperte 2 R 

TAUNT 

| CRIMISON GLORY 
Uppercur amu BOTTLE Throw BACK Ka Heap EAPLORE 

S7 

! 



TÊNIS - BEISEBOL - FUTEBOL 

SN] 

NBA JAM 
E Basquete de 
duplas continua de 
arrasar, só que com 
a qualidade do CD 

AR, pós conquistar legiões 
SB de fãs no SuperNes, 
Mega Drive e Game Gear, 
agora é a vez de NBA Jam 
arrasar no Sega CD. Jam é a 
denominação de uma 
modalidade no basquete 
norte-americano 
para partidas em 
dupla. Com a 
quadra livre, 
o basquete 
ganha mais 
velocidade, 
emoção e 
jogadas 
mirabolantes. 
Um show de 
enterradas, 
dribles, bloqueios e 
arremessos na tela de sua 

ESTES SS 

NOBRE uid 

po E; 
PS a 

VOLEI - GOLFE « AUTOMO 

NL 
A o O EL E 
AAA E ET 4 
HE ir tamas E RT 
EPA GR E O oo PO RS UU TO 

EL TE : Em RO 

7 
Er iss É 

Ás duplas permanecem as e 
mesmas das outras versões 

TV com os astros da NBA. 
Gostou do cardápio? E só 
ligar o Sega CD e mandar 
bala... digo... bola. Os 

modos de jogo 
podem ser 

versus 0 
computador, 
versus 2 
player ou 2 
jogadores 

ação, com 
perspectiva 

lateral, é regada 
a gráficos de alta 

qualidade. Justiça seja feita, 
o trabalho da 
Electronic Arts está 
de fechar o tempo. 
Do som das 
torcidas às sombras 
na quadra não falta 
riqueza nos 
detalhes do jogo. 
Imagine agora tudo 
isso acoplado à 
qualidade do CD. 
Beleza pura! 

NBA JAM 
Acclaim 

Passwords CD Fases: N/D 
4 Jogadores Basquete 

Gráfico 

| Som | MA 
Dificuldade RS 

| FunFactor | DD catete ) 

BILISMO = ATLET 

MANSELL 
INDY CAR 
BE O leão das 
pistas agora ruge 
forte também no 
Mega Drive 

H sie om 

9 leão das pistas está à 
W solta. Indy Car para 
Mega Drive traz o experiente 
piloto Nigel Mansell para o 
circuito da Fórmula Indy - a 
mais veloz das fórmulas do 
automobilismo mundial. 
Este simulador 
desenvolvido pela Acclaim 
foi repensado várias vezes e 
pode-se dizer que reúne os 
melhores elementos de 
clássicos como Super 
Mônaco GP. A tela 
principal trabalha com 
horizontes digitalizados e 
uma excelente disposição 
do painel, possibilitando 
que o piloto se sinta como o 
próprio Mansell. Nas 
eventuais paradas nos 
boxes, seu carro poderá ser 
revisado e equipado com 

NIGEL MANSELL 

Acclaim 

8 Mega Fases: N/D 
2 Jogadores Corrida 

Atenção às band, 

domingo. 

DICA: em algumas provas, como a 
Surfers Paradise, não pare no Pit 

PHOENIX 

NASA 

cc 
Todas as provas da Indy nos EUA 
e na Austrália 

mt ms 

eiras amarelas, reduza para não ser punido 

pneus, transmissão, 
aerofólio, conforme a 
necessidade. O modo de 
competição entre 2 
jogadores traz o sistema de 
tela dividida, sem qualquer 
perda ou distorção na 
imagem mem sua tela. 
Excelente opção para quem 
foge da mesmice das 
eternas transmissões da 
Fórmula 1 nas manhãs de 



FIFA 
INTERNATIONAL | 
SOCCER 
EE Animações de 
primeira trazem 
toques de craque 
para o 3DO 

E” oi eleito por 
E unanimidade aqui na 
redação como o jogo de 
futebol mais perfeito até 
agora do videogame. De 
fato, a Electronic Arts foi 
fundo nesta versão para 
3DO da série Fifa 
International Soccer. Os 
gráficos deste simulador 
apresentam animações de 
última geração, sete ângulos 
de câmera inéditos a sua 
escolha (fora o 

|: visão mais próxima: melhor 
doriénio de bola, mas pior noção 
de onde estão os jogadores 

programável) e som CD em 
Dolby Surround. São 40 
seleções internactonais 
disputando torneios, play- 
offs e ligas (campeonato). 
As demos fazem um show 
à parte, com direito aos 
melhores momentos do 
futebol em vídeo 
digitalizado nos intervalos 
das partidas. Nestes vídeos, 
a softhouse inglesa puxa a 

FIFA SOCCER PT. 
Electronic Arts E) À 

CD Fases: 3 torneiosBateria 

6 Jogadores Futebol 

ET 
pe o 

sardinha para o seu lado: as 
imagens mostram com certa 
insistência os gols da | 
Inglaterra nas Copa do 
Mundo. Só esqueceram de 
incluir o gol que a bola não 
entrou na final de 66. Tudo 
bem. Também não 
lembraram do gol de mão 
do Maradona em 86. O que 
se discute muito, desde o 
Fifa para Mega Drive é que 
os controles desta série são 
imprecisos e difíceis de 

LIS RA, 

No intervalo, se tiver sorte, você 
poderá ver os lances da seleção 
brasileira na Copa de 70 no México 

controlar. A empresa rebate 
com o argumento de que 
esta dificuldade foi 
programada 
intencionalmente para 
garantir uma maior 

fidelidade ao esporte. 
Algumas mancadas: O 
goleiro automático parece 
ter sido inspirado na 
melhor escola brasileira, 
pois costuma defender 
bolas impossíveis e às vezes 
deixa passar verdadeiros 
frangos, igualzinho ao Zetti 
e ao Ronaldo. À marcação 
entre os times é muito 

cerrada, no melhor 
espírito europeu. À 
maior surpresa de 
Fifa são as tomadas 
de câmera e o efeito 
3D de profundidade. 
Uma verdadeira 
trasmissão de TV, 
com a sutil diferença 
de que quem 
comanda o show é 
você. Dá-lhe 
campeão! E espere, 

porque o pessoal aqui da 
SGP está se esmerando no 
jogo para preparar um 
material de arrasar nas 
próximas edições. 
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Ro RT DIFÍCIL PARA 
VOCE? NÃO SE DESESPERE. 
SUPERGP DICAS NA CABEÇA 

THE WAY OF WARRIOR 

USE OS MESTRES FASES PSICODÉLICAS 

Vá para o menu Start-Up 
e acesse a Names Option. 
Para jogar com Kull 
Despoiler, use: A GAVIN 
JUN 11 1970. Para acessar 
High Abbot, entre com: J 
RUBIN JAN 6 1970. Na tela 

de seleção de 
personagens, dirija-se para 
Crimsom Glory para achar 
os chefes. Para entrar nas 
cavernas psicodélicas, use 
o código: PARANOID MAY 
51975. 

EIXIH DOUBLE DRAGON V 

Com este truque você 
garantirá dois pontos 
extras para o seu lutador. 
Para isto, vá para a tela 
Menu (Tournament, Vs 
Battle etc.) Entre com 
este código no controle 1: 
*CBAVABCECBA 
ABC. 
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ER =! 
N Epa 

Garanta uns pontinhos a 
mais para seu lutador 

mm 

MEGA MAN 5 

Dê continues três vezes 
seguidos na mesma tela e... 

Quando estiver na tela 
Game Over, pressione o 
botão B para continuar a 
partida. Deixe o 
personagem morrer e 
continue, por duas vezes 
seguidas, na mesma fase. 
No terceiro continue, a 
tela irá mudar para o 
laboratório do Dr. Light's. 
Lá, com toda a 
parafernália em dia, ele 

EL 
MIGHTY MORPHIN 
PONWER RANGERS 

CÓDIGOS DE FASES 
Apenas entre com 
qualquer destas 
passwords na tela de 
opções: 
Fase 2- 3847, Fase 3- 
5113, Fase 4 - 3904, Fase 
5 -1970, fase 6-8624, fase 
7-2596. Códigos para dois 
jogadores: 
Scorpina -0411, Colosus - 
1007, Segundo Colosus - 
1212 

POWER-UP DE ARMAS 

«receba um power-up para 
sua arma 

estará terminando de 
desenvolver o Acelerador 
Turbo para o seu arsenal. 
Deixe morrer e continue 
mais uma vez para ganhar 
outro acelerador turbo. 
Seus tiros estarão mais 
rápidos e turbinados do 
que nunca! Vá embora e 
não deixe nada pela 
frente! 

 SNES 
TETRIS 2 

PASSWORDS 
Fase 75 - VIM Fase 89 - VW 
Fase 76 - CVM Fase 90 - (26 
Fase 77 -b725 Fase 91- VWZ 

Fase 78-?L5 Fase 92-27 
Fase 79-5721 Fase 93-5K4 

Fase 60 -?L1 Fase 94 -264 
Fase 81 - TW6 Fase 95 - 5KP 
Fase 82 -926 Fase 96 - 26P 
Fase 83 - TWZ Fase 97 - JP7 
Fase 84 -92Z2 Fase 98-737 

Fase 85 - WK4 Fase 99 - JPH 
Fase 86 - B64 Fase 100 - 
Fase 87 - WKP Z3H 
Fase 88 - B6P 



JOHN MADDEN FOOTBALL EIZTA 
JOGADORES GRANDES. " DOBLE DRAGON V 

VE | JA AS JOGADAS CODIGOS DOS 

t Alguns truques maneiros para o John Madden. Para os CHEFÕES 
códigos funcionarem, pause o jogo. Para conseguir 
jogadores gigantes no seu time, pegue o controle e Na tela de menu principal 

pressione o botão R, A eo (onde aparecem os 
P (RAP). Você ouvirá um modos Tournament, Vs 
estranho ruído. Para Battle) pressione estes 
conseguir cópias escuras botões seguindo esta 
do outrotime: B,L Ae B. IR sequência: C>ABABB 
Para começar o jogo do seu | €. Se fizer isso 
estado original, pressione EEE corretamente você ouvirá 
Ae X.A confirmação é o E GS ei sa uma sonora gargalhada 
som de tiro. Para ver todas as do Shadow Master. 

E alojos jogaças Escolha o versus Battle 
para uma luta Boss Vs 
Boss. Você pode mudar 

E perna a as opções para os chefes 
“E TRE ita de sua preferência. mas 

O a esteja preparado: a 
pio mica | pancadaria dos chefes 

não é coisa de iniciante. 
Boa sorte!! 

l jogadores eram pequenos de pausa 

REMETEMOS PARA TODO BRASIL. 
SOLICITE UMA TABELA COMPLETA. 

' TRABALHAMOS COM CARTUCHOS NOVOS E USADOS. 

SÃO PAULO: AV. Pompéia, 510 - Tel.: (011) 262-5257 FAX: 262-8115 
é Horário: 2º à sábado: 10 AS 20 Horas 

FLORIANÓPOLIS: Shopping Beira Mar - Loja 419 - Tels: (048) 224-2929 / 2930. 

61 



ZERO TOLERANCE 
de E inteira 

[ nto Z: Glar “ora k 

e — HighF Rise Roof: Top: 
a GLadupOiV E 

drpuvomr 
Sub O 5 

LOCAÇÃO E 
VENDA 

e PANASONIC 3DO 
e SEGA CD 

e JAGUAR «e MEGA 
DRIVE 

e SUPERNINTENDO 

AV. GOIÁS 401 
S. CAETANO 
SÃO PAULO 

TEL.: 744 4799 

a Rise f Floor 156; is a 
a? De e Free: 

nm 

& id E E E É 

Ea Level 1: Ro 
Fi : mi ; 

“dP Le ca : SÃO BA o 
py 8 a 8 ae 

(US T D=N, R=3el=€ 

AEB AREA para fiarcom 

RADBAD para ir ao mestre 

NEO GEO CD 
SAMURAI SHODOWN 

USE AMAKUSA 
Com qualquer lutador, vá fase bônus, aperte Start 
até a 12º batalha. Percae no controle 1 e entre na 
salve a partida. Carregue | partida. Assim, o 
a jogada e escolha segundo jogador vai se 
Charlotte com o controle transformar em virar 
2. Prossiga e, durante a Amakusa. 

La e o ARO Ad 

aa (= 

JUNGLE BOOK 

DICAS GERAIS 

macaco com 1 vida. Pause o jogo e digite: 
LUALUA para ir ao 

pouco tempo. mestre orangotango com 
UUDDLRLRBA para resetar 1 vida. 
o tempo e ficarcom todas — ACACACACBBBB para ir 
as armas. ao mestre final com 1 
BAAB BAAB ABBA ABBA vida. 
para passar de fase. BAA CAR LARD para ver 
CAABCAA para ir para a o final, 
cobra com 1 vida. ABBA CABB para mudar 
BALUU parair paraafase  ascores. | 
de Baloo com 1 vida. LARD BALL CRUD para 

inverter as sprites. 

| SNES. 
TINY 

TOON ALL 
STARS 

ESCOLHA APROVA 

PASS WORD 
as temem 

] 

n es 

sr 

o 

ae 
o 

a 

— Digitea password da foto . 
* eescolha a fase que 

desejar. Você pode treinar 
" nasprovasemquetem | 
— dificuldadeousóse 

divertir com aquelas que 

e 
pe Po À escolha é sua! 

ELIZA 
“SUPER 
FORMATION 
SOCCER 94 
FINAL DATA 

TIMES SECRETOS 

a 4 K 

RA : 
: ER sí E QE A 

Ra 
Vac a 

E ea 

LL E TO SELECT RETIRA 

Na tela-título aperte a 
seguênciaYLXRA.Se 
ouvir um sinal sonoro 
significa que a senha foi 
inserida. Agora você 
dispõe dos times Master 
e Human, com dados 
atualizados. 



e ad 

DRAGON BALL Z 3 

SUPER TURBO 

 SNES. 
MODO TURBO 

Ligue o jogo com L (ou R) 
+ X no controle 2. Com a 
esfera azul, O jogo fica 
20% mais veloz. 

Ligue ou resete o jogo com 
L+R+X no controle 2. Se a 
esfera ficar laranja O jogo 
vai ficar 50% mais rápido. 

= SRS o 

POWER UP COMMAND 

No momento em que os 
lutadores falarem, antes das 
lutas, digite os 
comandos a seguir 
para obter poderes. 
Digite o comando no 
seu personagem, seja 
ele o jogador 1 ou 2. 
Ao digitá-lo, uma aura 
val aparecer 
mostrando a inserção 
da dica. Agora porrada 
nos inimigos! 

Muito a e EA eR 
TX TXIYVYR 
Muita defesa: ?LTRAY 

 SNES. 

SELEÇÃO E DE FASES 

Na tela-título, deixe Le R 
apertados nos 2 controles 
e dê A em parar a fase 2; 
B parairafase3;X para 
ira fase4e para ir a fase 
5. Aperte sempre nos 2 
controles. 

Ore dee 

FR RCE ES ESPE, 

, Ta. W a | ed PTI “VII UA FIGH | ER ATA E , a Ear ) 

“USE O MESTRE | 
* Adica é difícil. Para poder 

* controlar Dural, o mestre: 
1: Termine o jogo. 

"2: Ponha 2 fichas. (Tenha 2 
* créditos). E 

3: Aperte Start do jogador 
1 rápido após o demo de 

" encerramento. A tela-título 
* aparece por um instante. 

BACBCC: chutes com 
curva 
CABCCBAC: bola maluca 
AABBCCAA: time dos 
sonhos 

4: Na seleção de | 
personagem espere. 
5: Akira será escolhido. 
Quando a tela ficar negra, 
entre com o Jogador 2. À 
mensagem “Here comes a . 
new challenger” não 
surge e o jogador 2 será o. 
mestre Dual Re a 

EILZMT) FIFA SOCCER 
DICAS GERAIS 

Na tela de Options digite:  BABBBBBBBB: super 
poder 

CCCBAAAB: parede AAAAABBBBB: super 
invisível goleiro 

AAAAABC: super ataque 
BBBBBCB: super defesa 
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É na E EE 

ES) ae E e Rodas NR 25 RR bora é 

PER SUS RDNS 1 pane NR ER ta 

"BEAVIS & 

| BUTT-HEAD Este game tem uma tela de 
EEE As | seleção de fase. Para 
P ASS ORDS PARA O acessá-la, espere a tela 

JOGO DA DUPLA título e pressione Y,Y, X, 
INFERNAL mu 

“Burger World 
“Kbgf LRAxd lo 

Hospital 

: “fUDN- 6: nKjVVI 

* Turbo Mall 2000 - 
a “Loja de Animais | 

“SVOhaCAKYSOaLCu E. 
“Turbo Mall 2000 - - 
“Recrutamento Militar 

“3EGASLWNZEMVIK] 

“Turbo Mall 2000 0 truque só funcionará no 
j “Lavanderia modo Stunt Trax se você 

 MTbVinoB2Is ES | completar todos os quatro 
E percursos. Ao completá-los, 

E Highland Highschool 

RU asa 

Veni | do 

mempeest r empopomemese e 

"SPEED TRAX 
o GS STUNT TRAX 
E BATTLE TRAX 
ICDvSenCCThp8O PE RP 

| “Beavis & Butt-Head 
a ig E 

. 

0 ceeseame teairecemes per ms pt e pu o aa qe a rtp mm em oe e enem eua esporos 

raro tr : ' 

STARR RER 

EEE O STUNTRACEFX 
JOGUE UMA NOVA FASE 

STAR TREK THE NEXT 
GENRATION 

SELEÇÃO DE FASES : 

XAA,B,B. Comece uma 
partida normal. Pressione Y 
durante o jogo e o menu de . 
fase aparecerá. 

JOGUE COM O DALAI LAMA 

Use a sequência: 4 ,A,B,C,C,BA, Y ?,C,BANV? 

Pri / 

Ne 

vá para o Course Select 
Screen (em cima). Lá 
você terá mais uma opção 
de jogo: o Radio Control. 

* SPIKE MCFANG 
SEGUNDO 
JOGADOR 

Na tela título, digite no 
controle 1: 4,B, *,Y,9, 
Y. Se funcionar, você 
ouvirá um som estranho. 
Agora siga através do 
castelo e enfrente a 
chefona Belina. Quando 
Rudy partir para resgatá- 

"lo, assuma o controle 2 e 
controle Rudy. 



va 

o 

Durante o logo da Sega 
digite: PVIVEDE 1 
Ve? + B. Aperte Start até 
aparecer o configuration, 
que vem logo depois de 
se escolher seu arquivo 
ou dar game start. 

Termine ou dê “Yes” no 
Game End. Comece um 
novo jogo e defina seu 
nome com Start 
pressionado. Pronto! Vá 
colocando o nome em 
todos os lutadores. 

Po Re e re ca A 

SHINING FORCE II 

CONFIGURAÇÃO ESPECIAL 

Termine uma vez o jogo 
ou dê “Yes” no modo 
Game End que aparece 
nas configurações 

CRE E E especiais. Agora basta 
e começar um novo jogo e 

DESA iSaiE A fina selecionar o nível. 

NS STE! TETE ES TI À 
bio e Oie ia e te RN ERA dep 

2d DEL END 

Termine o jogo e espere 
uns dois minutos até que 
apareça a fase onde se 
pode enfrentar todos os 
mestres do jogo. 

Mega Man 2X 

Seaquest 

t 

E muito mais 
pare a galera 

videogame: 
Jaguar, Neo 
Geo, 32X, 
Sega CD, 
Game Boy, 
Master, 

Rua Juventus, 831 
São Paulo -SP 

Tel: (011) 591 0039 



Por Marcelo Kamikaze 

Um homem e seu 
helicóptero.A primeira 
aventura começa na 
desolação do deserto. Um 
líder de uma dessas 
republiquetas 
do Oriente “ 
Médio quer gn 
dominar O Bê | 
Golfo Pérsicoe E E 
suas incríveis Tam] 
reservas de F 
petróleo. A segunda 
aventura se passou na selva, 
quando o filho daquele 
ditador buscava vingança a 

7 n 

(DIV o 

ecarre 

PRRaRRiA ot 

DE), 
COMBU: hs Far, 

E [3/5 

df! AE) a] ugar 
A =. 

| ne nnum 

qualquer preço. 
Depois do sucesso dessas 
aventuras, chegou a vez de 
lutar na cidade com Urban 
Strike, o jogo de 16 Mega 
de memória do Mega Drive 

pI 

URBAN] = 
ESApirSULSL= 

que detonamos para você 
nesta edição. Assinado pela 
Electronic Arts, esse jogo 
fica no mesmo nível de 
desafio que seus 
antecessores. Agora há 
missões no México, San 
Francisco, Nova York e até 
em Alcatraz. Só que com 
uma grande inovação: desta 
vez existem várias missões 

na m = o dat Lea 
Mas ER q . as” | 

[o E ds gos FIT, eo 

ei | DEDE RE ANIS pa . da 

os boinas verdes da 

4 primeira 

ca Ssil no 

p saia á 
ds isfal 
Ec fim 

pet ind 

e pa 
Ve, 

ET ida fa. Z im! 

LONE: este homem é um dos mais ricos do mundo. Reuniu 
milhões de fanáticos seguidores e possui campos de treinamento 
em todos os estados para sua organização paramilitar. 

MEGA 

ELECTRONIC ARTS 

16 Mega - N/D fases 

1 jogador 

Tiro - aventura 

GRÁFICO E 
e 
imcuioaos [RE 
nm | | 
DO TEMAS 
a serem cumpridas a pé. Se 
você já venceu os desafios 
do deserto e da selva, 
acompanhe nossa matéria e 
dê um show na cidade. 

VOCÊ: um arrojado piloto de helicópteros, com experiências no 
deserto e na selva, conta com um armamento pesado e alguns 
dos melhores co-pilotos em atuação. 



DICA: cerque a ponte antes de 
destruí-la e ataque os inimigos 
que estão em cima e no mar. 
Aí, vá até ela e use a metranca 

DICA: você pode levantar as E ; DPS To ae si q ic RENT 

DICA: pegue o helicóptero de 
resgate antes de ir à última 
missão da 1º fase 

ra 
k GRE SE A 

EE 
* 

barricadas e descobrir itens 
pes - 

DICA: mate os caras, destrua as 
trincheiras e vá às estações 
[DS rs E Leve o sinalizador na origem 

da fumaça. Não bata em nada 
e não o solte. Ele próprio se 
solta. Salve os boinas-verdes 

FASE 2 
BAJA OIL RIGS 

Leve 2 dos 4 espelhos ao navio 
de desembarque. Se esbarrar 
em algo perderá o espelho 
HA o 

Fique nesta posição. O canhão 
destrói o radar da costa sem 
gastar sua munição 

DICA: resgate o cirurgião, volte 
pela esq. no mapa em direção 
ao sul e achará uma escada 

DIGA: no canto superior 
esquerdo da costa, neste 
ponto, há uma escada 

DICA: caia matando em cima 

do canhão. Destrua o prédio e 
ganhe um item 

FASE 3 
INSIDE THE RIGS 

“ 

DICA: você tem 3 minutos para 
o resgate. Não faça gaste o 
combustível, use o helicóptero 
de resgate 

DICA: tome cuidado ao destruir 

os canhões. Atire um míssil e 

saia correndo 

5 

DICA; ao destruir o último 
canhão da popa do destroyer, 
você acha um Armor Repair. 
Pegue-o a seguir 

- Você pode cumprir a missão 2 
sem ter destruído todos os 
canhões da primeira 

xá Ri geo. À - 

DICA: procure por itens dentro 
dos barris, mas atire de longe DICA: não deixe as naves 

escaparem. Você pode 
derrubá-las mesmo depois de 
elas terem decolado 

E 
E Es EG 5 
+ TER RA 

DICA: atirando nos barris perto 
dos guardas você pode matá- 
los sem arriscar sua vida 

DICA: atenção as naves 
escondidas na estrutura da ilha 

o 
FA 

DICA: resgate o agente e 
cuidado com o canhão que o 
protege. Você se informará 
sobre qual botão deve ser 
acionado para o transmissor e 
a realização da 4º missão 

DICA: Stinger está preso neste 
alojamento. Destrua-o e 
resgate o melhor co-piloto, que 
estava desaparecido até então 
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URBAN 

DICA: ao sair da basé tome 
cuidado com canhões e 
guardas que surgirem de 
lugares em que não estavam 
antes 

FASE 4 

MÉXICO 

DICA: passeando entre as 
torres da primeira missão, elas, 
além de destruírem uma à 
outra, provocam obstrução nos 
alongamentos 

DICA: destrua todos os 
edifícios e casas que encontrar. 
Em algumas delas há itens 

DICA: à: dentro dos alojamentos 
inimigos da 2º missão há 
canhões a sua espera. Cuidado 
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DICA: acabe com os pára- 
quedistas antes de eles 
pousarem 

DICA: não se preocupe com os 
reféns ao capturar os planos 
dos tanques GAV 

DICA: à: seja rápido com os 
tanques. Alguns deles revidam 
DICA: não pegue o Armor 
Repair com o tanque. Acabe a 
missão primeiro e conserte o 
seu nenao o com ele 

=. 

DICA: sobrevoe da esq. à dir. e 
passe em frente à fábrica. Solte 
a bomba e vá embora 

FASE 5 
S. FRANCISCO 

DICA: use a mit iidor até 

desativar as bombas. Aí, acabe 
com as naves com os mísseis 

DICA: atire no teto dos prédios, 
há ranco atiradores escondidos 

DICA: destrua os prédios civis 
também. Você perderá pontos, 
mas ganhará combustível 

gor TT ORE 

DICA: só ataque o tanque do 
buraco do meio. É o mais fraco 

e lhe dará Armor Repair 

DICA: o atirador que ted 
as bombas pode causar danos 
se não acabar logo com ele 

+ a. 

x 
t 

a DICA: não poupe munição ao 
atacar estes tanques 

DICA: não tente destruir o 
carro vermelho em fuga, pois 
virá chumbo grosso 

Ataque todas as instalações de 
Alcatraz. Só depois de 
destruídas você poderá invadir 

FASE 6 

INSIDE ALCATRAZ 

DICA: há um Armor Repair no 
computador. Destrua os chefes 
de preto, pegue os planos 
deles mas só pegue o Armor 
Repair se precisar 

DICA: tome muito cuidado ao 
atirar nos guardas ao lado de 
itens, pois você pode destruí- 
los também 

DICA: limpe a área antes de 
atacar o canhão e este sensor 
protegido por ele 



DICA: no bloqueio de estrada 
do canto interior esquerdo há 
uma vida. Cuidado para não 
destruí-la 

DICA: cuidado com o canhão 
que fica de guarda na cela de 
Long-Paul. Liberte-o depois de 
destruir o canhão e corra atrás 
dele 

FASE 7 
ai Depois de resgatar os 

membros da NAFTA pouse e 
desarme a bomba. DICA: se o 
soldado disser que não é o fio 
verde, corte o azul 

FASE 8 

LAS VEGAS 

DICA: ao destruir a faixa de 
armas, comece por baixo, 
neste ponto do mapa 

E ao colar há fogo 
cruzado. Advinhe qual é o alvo 

|: pegue todos os itens 
após destruir a usina de força. 
Fique com o helicóptero inteiro 
para atacar o cassino do chefe 

DICA: não ataque os tanques 
antes de destruir os radares 
Com certeza você levará a pior. 
DICA: destrua os tanques de 
gasolina que vir pelo caminho 

DICA: destrua tudo que estiver 
no teto dos prédios para obter 
itens escondidos 

DICA: não passe pelo Cassino 
Monalitho antes de destruir a 
usina. As forças armadas que o 
protegem lhe darão uma surra 

FASE 9 
nar PapreintO 

Antes de resgatar o homem 
que lhe dirá onde estão os 
radares, destrua os que 
encontrar pelo caminho 

DICA |: parado você é um id 
fácih Limpe a área antes de 
resgatar os civis em Ergo 

EETRE estes caças- 
figuéis e encontrará itens 

dentro 

DICA: estão dando cobertura 
ao fugitivo. Não deixe ele 
entrar na faixa de proteção 

DICA: a artilharia pesada está 
guardando os helicópteros de 
seu ataque. Vá preparado 

E dobbi Hs destruir os 
lides destrua as mesas para 
pegar mais armamento. Só 
com mísseis é possível acertar 
esses alvos 

|: primeiro entre raio 
nas casas. Saia e depois entre 
atirando contra os canhões 

FASE 10 
UNDERGROUND 

Aquí você recebe as instruções 
das missões ao longo da fase. 
Siga esta ordem a seguir: . 

Destrua as forças armadas do 
subterrâneo 

Destrua os aloiantenitos de 
treinamento do exército 
inimigo 
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Capture o desgraçado. Ele tentará ganhar a Deixe-o na ogiva mais rápido possível. Ele 
guerra explodindo o helicóptero | explodirá e acabará com o que sobrou do 

canhão ; 

Nesta ordem, acabe com os 
computadores de controle, 
com o computador central do 
laser e arrombe a ogiva que 
guarda o canhão 

Você conseguiu. 

Agora poderá 

voltar as suas 

tranquilas férias no 

Destrua a base central de 

Malone 



| uma noite 
sombria € 

E WE violenta, Diddy 
Kong, o pirralho amigo 
de Donkey Kong, é o 
guardião de um tesouro 
para macaco nenhum 
botar defeito. Um 
carregamento de 
bananas, o grande 
tesouro de Donkey, está 
sob a sua responsabilidade 
numa ilha. Mas tanta 
banana é muita sopa pro 
mel de Diddy. E a tribo 
Kremilings, uns caras que 
mais parecem uns répteis 
híbridos, mistura de jacaré 
com sei lá o quê, roubam as 
bananas e deixam só a 
República para Diddy, 
Donkey e companhia. Com a 
dupla macacóide, você tem 
de sair à caça do 
carregamento. Prepare-se 
para suar a camisa. Os 
Kremilings reservam um 

NINTENDO 

32 Mega - 7 Fases 

1/2 jogadores (alternados) 

Aventura - Continves 

DIFICULDADE 

A A 

Ss tm 

ENTRA 

ÍCONES DE 
AJUDA 
Estes são OS Itens que 
irão ajudar a ganhar 
vidas extras durante o 
jogo. Sirva-se deles 
sempre que puder e boa 
sorte! 

Junte 100 
destas bananas 
para ganhar 
uma vida 

monte de chefes inimigos 
que ficam tentando sacaneá- 

lo o tempo todo. Para 
enfrentá-los, você terá 
de revezar os dois Kong. 
Suas armas para correr 
atrás do prejuízo são 

Re. barris de vários tipos, 
43 os bichos amigos, que 
ai» estão escondidos em 

REY caixas, e os pulos que 
> a dupla Kong dá sobre 
a cabeça dos inimigos. A 

Nintendo não economizou 
talento na criação deste 
Donkey Kong Country. O 
jogo beira a perfeição. Os 
gráficos em 3D dão a 
impressão de que você está 
dentro de uma ilha deserta. 
O som é um arraso. Em 
meio às sete fases, há quase 
100 sub-fases de bônus. E 
diversão prá cachorro!! 

| Este cacho 
ml Vale por 10 
"| bananas 

É | Encontre as 
| letras K-O-N-G 
À para ganhar 

8 uma vida 
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Sempre que entrar em sua casa na primeira 

fase, haverá um balão que equivale a uma vida 

Não pule sobre as abelhas, pois elas irão 
detoná-lo 

Na fase Barrel Cannon Cannyon, pule sobre 

sua gruta e use o canhão pegando todas as 
bananas no alto da tela 

72 

; 

ea SD 

E 

pa 

ad SD E SD A A 

psd 

NIRO 
A a o 
SS nado 

[E 

pn ER E us E a A 
, Ve 

Pd dida 

sy DR Rr) d ce LAS 
Y. s E de 

Pd ado, 

x é 9 Ed ba Pi 

Quando pegar um barril, jogue-o contra 
alguma parede e descobrirá passagens 

secretas. Aqui, há uma na primeira caverna 

> 

A pa mo MR 
DR 4) ME e RE o e ia qdo x” 4 

E car 

OO a É, E Var ea alo As DE ee - 

Atenção às passagens secretas debaixo da 
água. Pegue todas as bananas e acumule vidas 

at : TA : pa : ira e a da E 

qe é OE e go EaD 
= ia -: a » Em DEE, 9 Es Ta e ao a : Ea 
er do a ; ER A, a ei ES RR Se ç É a 

POA a ma AA a 2 É - E o 

O primeiro chefe é um castor. Pule sobre sua 
cabeça, ele fica cada vez mais rápido 

Barril DK: 

neste barril 
está seu 
amigo. 

Quebre-o para soltá-lo 

Tambor de 
aço: quando 
arremessado, 
ele ficará 

rodando. Mata inimigos e 
é possível andar sobre ele 

Barril 
comum: este 

é uma 
| boa arma 

contra inimigos 

Barril TNT: 
eles 
explodem 
com o 

impacto. Destrói quase 
todos inimigos e também 
passagens secretas 

Canhão Barril 
|: quando 
entrar neste 

canhão, 
pressione B para ser 
arremessado 

Canhão Barril 
Il: quando 
entrar nele 
você será 

automaticamente 

arremessado 

Barril de 

Continues: 
acerte este 

barril e aí 
recomece deste ponto 
sempre 



OS BICHOS 
AMIGOS 

“Eles estão escondidos em 
caixas e distribuídos pelas 

“fases. 

Caixa 
Rinoceronte 

Ra “ o 

CNAE 
& 

Caixa Peixe 

OS MACACOS 

Este surfista maluco é de uma agência 
de viagens. Ele fornece um avião para 
levá-lo para qualquer outra fase 

Eme” Ca às Ea “= = k À 

de Sn > e RR de o A a Ca To DE RSS UT q 
DR ro LA RS RE Res TS RÃ 

A macaquinha vai lhe ajudar dando 
a oportunidade de salvar o jogo 

a 

A 

é A » Capes 1 o 

“a Ê 

4 ed = j 

” Pao 

Es EX a) E SR E" j , 

E aa do E, 

j N A RE 
48 Fa a E 

p 

O Cranky, esse macaco velho que é o 
original da série DK, dá conselhos 
durante o jogo inteiro para você 

RR 
TE 

qa 
PS a 

Rá 
E) 

à 4 

FASES DE BÔNUS 
Ao juntar 3 peixes-espadas ou outro destes animais 

você vai a uma fase bônus correspondente 

Estágio do “En Estágio do Rambi: 
Garde”: colha todas abra caminho com 

as fichinhas ele, mas cuidado 
enquanto você nada para não escorregar 
no coral | 

Estágio do Winky: 
como Winky, você 
poderá pular as 
partes mais altas 
desta caverna 

Estágio do Expresso: 
com a junção de 
asas e pernas fortes, 
Expresso pode pegar 
centenas de fichas 
de uma vez 
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VINE VALLEY 

! 
| 

ônus, pegue as letras dos barris na ordem certa 
para conseguir uma vida. Para alcançar o barril-canhão, espere o 
abutre chegar e pule em cima dele 

oe 

Sempre pegue os bichos Quando bater, não use o 
amigos, eles são sempre úteis. direcional, pois você pode cair 
O sapo, por exemplo, ajuda a do carrinho 

alcançar itens mais altos 

DR dd a Td ç 

e ciente 

er gi 

Preste atenção na hora de pular. Os barris-canhões são 
RETAS automáticos 

sd 

Quando encontrar um pneu Às vezes, é melhor usar o 

que não estiver enterrado Diddy Kong. Ele pode pular 
empurre-o, você poderá usá-lo mais alto 

mais para frente 

Dc TRA 

Sempre procure alcançar O chefe da segunda fase joga 

lugares de dificil acesso. Às nozes gigantes em você. Para 
vezes, como nessa fase, há vencê-lo, pule na cabeça dele 
fases de bônus escondidas - -comaajudadopneu. 

Quando você avistar um 
defeitinho como esse no chão, 

pule de um lugar alto em cima 
para descobrir coisas boas 

Jogue um barril em cima deste 
Enquanto o barril estiver mostrando “Go” os monstros de pedra chefe quando ele estiver 
estarão ativos. Quando você passar pelo barril e acionar “Stop”, amarelo. Enquanto ele estiver 

eles ficarão inofensivos por alguns segundos vermelho, apenas fuja 
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A Silicon Graphics e a Kong os mais computador usado para Um vídeo mostrando a 

Nintendo não pouparam sintonizados com as a animação é o mesmo realização do game foi 

esforços para fazer dos tecnologias de ponta do de filmes como Jurassic gravado para mostrar o 

gráficos de Donkey mundo do game. O Park e Terminator 2. processo de criação. 

NAN | Est Fotos y RIA TINA TROS 
ALT pda a na Ut Upa aço Alonalinido Ba teMiurda ALA o) MUrte 

a EE rn ce ; (a E Ani Em 
de32imega, omaior jogo de todos os fes Mo ENE Sal PTE ARA rs US 

das E e PE DE prende Bota) E ES E paia RELA Ec 

Q Di Ft 1 l Pas á Ee Bl É ; a 

O protótipo do jogo, oito Dan, um dos responsáveis Cranky, o macaco al da | VTE “na neve vá 

chips com 4 mega cada, pela história do jogo série Donkey Kong de um canhão a outro sem 

totalizando 32 Mega cair e ganhe várias vidas 

GORILLA 
GLAUER 

o, o? 

Esses brutamontes só podem Prepare-se para pular na hora 
ser tirados de ação pelo certa ou você cairá bem em 
macacão (Donkey Kong) cima da abelha 

Esse chefe é 
igual ao da 
primeira 
fase. O 

S cordas vermelhas levam detalhe é 

para baixo e as azuis para cima. Quando que ele é 

estiver sendo perseguido pelos polvos não vá pela mais rápido 

entradinha sem saída, é uma armadilha e mortal 

os 



Esse chefe 
tenta esmagá- 

No lo e depois 
4 joga bichos 

og. em cima de 
EM você e 

, E “ cd 

RIES INC. gr 

O barril de 
TNT pode 
destruir os 
barris que 
soltam fogo e, 

' às vezes, abrir 
Rm caminho para Rê = 2 

fases secretas Didi e: Ae, A SAS 
É igual a uma fase anterior. O nevoeiro dificulta a visão, mas 
mas aqui a gasolina acaba e tome cuidado com os barris de 
você tem de recarregar onde saem os inimigos 
sempre. As luzes no carrinho 
mostram quanto de gasolina 
ainda resta 

Nesta fase é 
essencial 
tomar o 

máximo 
cuidado para 
não cair do 
transporte 

Nessa fase, os barris de on e 

off... 

Servem para 

acender a luz Nas águas poluídas do Poison 
Pond as engrenagens 
assassinas são mortais 

Essa fase é parecida com a 
primeira de carrinho. Só que 

você pula para fora do carrinho 
em vez dele pular em você 

As luzes nesse estágio ficam aÃ É ee À À esse 

acendendo e apagando Aqui as plataformas vão para Esse chefe é o pai do chefe da 
constantemente, dificultando onde a sua seta indica 2º fase. Nessa hora, a 
assim o seu caminho experiência é o que vale 
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GANG PLANK GALLEON 

O último chefe 
começará 
atirando a 
corôa em 
você. Quando 

ele fizer isso, 
desvie dela e 
pule na 
cabeça dele. 
Depois, 
desvie das 
corridas e 
das bolas 
de 
canhão 

E 

DE CHEFE + 
PRA CHEFE 
DICA: NO ANO NOVO) 
FAÇA A COISA CERTA. 
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A realidade virtual já tem 
sua revista.Ela chama 
Virtual Reality World, é 

EA. MA 
Es as Ee 
LR ES E ERRA pre, é E x 

CEPE RMER AR Ueda At to “a p. 

VR Ê | EN 

4 z F + 

feita nos Estados Unidos e fi 
distribuída a cada dois 
meses. Custa US$ 4,95 nos 
EUA. Nas importadoras saif[ |! |! ER 
por R$ 8,66. A matéria de 

EEE 

UM MOUSE QUE 
FUNCIONA SEM. 
OS “PÉS NO CHÃO” 
Só faltava mesmo essa. A 
Creative Labs acaba de lançar 
no mercado um mouse que 
não precisa deslizar sobre 
nenhuma superfície para 
mandar seus comandos para 
a CPU. Batizado de 
Aeromouse, a engenhoca 
possui sensores que 
mandam seus comandos ao 
mouse pad sem precisar 
tocá-lo. Além disso, a 
empresa está lançando uma 
caneta que obedece aos 
mesmos princípios. Os dois 
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capa fala sobre o VActor, 
um desenho estilo cartoon 
num monitor que obedece 
aos movimentos faciais de 
uma pessoa “conectada” 
ao aparelho. O VActor já 
chamou a atenção de 
alguns gigantes da 
indústria de lazer, como os 
estúdios Disney e a 
Nintendo. Tudo indica que 
o lance pode revolucionar 
as animações em 3D. 

MA Antar 277 O VActor possui 
mecanismos para captar as 
expressões faciais 

, 

e 
; iba É o ma a Ia o F, vs h 

aigializa-las num cesenno 

aparelhos custam US$ 149 
cada, lá fora. Uma das 
aplicações mais interessantes 
desse equipamento é para 
alguns jogos em terceira 
dimensão. O telefone para 
contato é |-800-998-5227. Mas 
não esqueça que a ligação 
pode ficar uma fortuna e 
causar uma tragédia familiar. 

TRANSFORME O 
SEU PC EM UM 3DO 
POR US$ 400,00 
Se você tem um PC com 
drive para CD você tem 
quase um 3DO e não sabia. 
Acaba de chegar às lojas nos 
EUA o 3DO Blaster, uma 
placa que faz seu PC rodar 
jogos de 3DO. Você precisa 
de, no mínimo, um 386, mas 

o 486 é mais recomendado. O 

a dá 
RR À 

| 
+ Pa E 

“ EO as Ro = o , 
Peas E ne em / 

E SAR Re 

Tê ma Pamalidia REe : : Títulos como Demolition Man e 
custo é de US$ 399,95. Vêm — onovo Fifa Soccer estarão & 
junto os jogos Shock Wave sua disposição com o 3DO 

= 1 d a e Gridders. Blaster di 

Com a placa, você 
pode utilizar outros dal 

recursos do 3DO. & 
Entre eles, o Video É 

Player e o Photo CD 

LVOUNI NO da SGP estão em cima 
MINE A? do lance para que você 
PEN Ri o seja O primeiro a saber. 

Quem sabe se Spielberg 
não se anima é traz Doom 
para sua nova empresa 
multimídia, anunciada no 
final do ano passado em 
associação com outros 
dois pesos pesados do 
mundo das 
comunicações. Não seria 
má idéia para quem quer 
juntar linguagens 
diferentes para atuar no 
mercado. 

Se depender de um setor 
representativo de 
Hollywood, dentro em 
breve o jogo Doom, um 
dos grandes sucessos do 
videogame, da ID Software 
poderá vir a ser mais um 
sucesso de bilheteria . 
Entre os aficcionados pelo 
jogo figuram nada mais 
nada menos que nomes 
como Steven Spielberg e 
Robin Willians. O jogo - 
uma descida ao inferno, 
com muitos demônios 
para matar e itens 
para resgatar nos 
tenebrosos “A E 

corredores - reúne AM 
segundo os roteirstas PRE 
os elementos básicos E 
de um filme de ação: 
terror, suspense e 
aventura. Este coquetel 
explosivo fez com que 
muitos produtores dos 
grandes estúdios 
ficassem de olho nos 
direitos autorais do game. 
Enquanto nada está 
confirmado, os olheiros 



UM DETETIVE 
À ANTIGA NO 
SÉCULO XXI 
Em Under A Killing Moon 
você controla o detetive Tex 
Murphy numa missão em 
San Francisco em 2042. O 
jogo é na verdade um filme 
interativo com atores reais e 
uma produção incrível. O 
jogo vem em 4 CDs e a troca, 
com o passar do tempo, 
incomoda um pouco, mas 
não chega a comprometer. 
Mas para conhecer o filme é 
preciso conhecer Tex, um 
personagem inesquecivel. 

TEX MURPHY 

Tex Murphy tem entre 29 e 
49 anos de idade, com rugas 
prematuras e dores na 
costas. As rugas vêm do 
excesso de fumo e bebida, 
má alimentação, falta de 
exercício e mau-humor. À 
dor nas costas é do tempo 
em que vivia com Sylvia, a 
ex-mulher. Antes ele era 

Eça ars do 

rara j ara! Es do gm ; , r sl A Um dos pontos altos do jogo é 
ashiltdada da , al ssibilidade de percorrer 

/ 7 

" FICHA TECNICA 
Mínimo necessário 
386/25 Mhz CPU 
Hard Disk: 8 Mb livres 
CD- Rom Drive (velocidade 
simples); 4 MB Ram 
SVGA Display; Mouse 
8-bit Sound Card 
Recomendado 
486/66 DX2 ou CPU mais rápida 
Hard Disk (8 MB livres) 
CD-ROM Drive (velocidade 
dupla); 16 MB RAM | 
Local Bus SVGA Display 
3 botões de mouse 

8.16 bit Sound Card 

LÊ E 
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1000 mistura nersonaqens reais 
Nr Pu tar FRITO LU Ders aq il 1 val 

romântico e tratava as 
pessoas com educação. Mas 
ultimamente Tex tornou-se 
expert em arranjar encrencas 
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garrafa de Bourbon e uma 
garota do barulho. 

MUTANTES 

Há dois tipos de pessoas no 
elenco futuristico de Under 
a Killing Moon: mutantes e 
norms. Os norms são 
imunes à radiação e os 
mutantes tem deformidades 
físicas. À maioria dos norms 
vive em New San Francisco, 
mas Tex não. Quando a 
história começa, você está 
em Old San Francisco, zona 
dos mutantes. Você receberá 
uma missão que mudará 
sua vida. 

e ofender pessoas erradas. 
À inspiração do 
protagonista é um 
cruzamento entre grandes 
personagens de filmes de 
detetive, como Sam Spade 
(O Falcão Maltês) e Rick 
Blaine (Casablanca). A 
história se passa em 2042. 
Tex é um homem fora de 
seu tempo - pensa, se 
veste, fala e vive como um TERRE 
beat de 1930. Seu ideal de Aqui, o virus mortal que 
vida se resume a um maço a Terra. Cabe a | 
de Lucky Strike, uma 

“ ii as Ré o 
impnanrtanta SA acfã am clias Imporiante. vo esta em suas 

so E | * fais ! mane riai ia tal&a fa anrAdge 

maos devido à taita de UNÇÕES 
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JAN influenciar no 
desenvolvimento geral do 
seu personagem. Por falar 
em personagens, os magos e 
guerreiros de jogos 
tradicionais foram 
substituídos pelo elenco 
oficial: Zanglef, Chun Li, 
Guile etc. Lançado para o 
Natal, quase deixou as lojas 
americanas sem 
atender a quis” 
todos os . “E = 
pedidos. , 

” IN THIS ISSUE: A 

á SN THE o ; ) STREET FIGHTER ii E ) 
ea | GANHA MAIS sa 

à série Street Fighter II 
adispensa qualquer ARE 

apresentação. Este jogo de NC dt Te AR 
luta conquistou milhões de Mod Ag 
gamers pelo mundo afora e 
rendeu à Capcom uma 
verdadeira indústria paralela Street Fighter virou RPG. Nele, ao invés de conquistar 
de produtos da marca. Produzido pela White Wolf, magias, você tenta obter 
Roupas, brinquedos, SF é um pouco diferente da golpes. A experiência que 
desenhos, filme e, agora, maioria dos títulos de RPG vale é a de luta, ou seja, 
jogos de tabuleiro. Pois é, disponíveis no mercado. cada derrota ou vitória vai — 

SÉRIE ESPECIAL . 
MARCA 25 ANOS 
DA MATTEL 

Fá 25 anos a Mattel vem 
liderando o mercado 

de carros de brinquedos de 
fricção com a sua linha Hot 
Wheels. Para comemorar Os modelos da 
este primeiro quarto de Mattel tentos a 

: base de 
século, a empresa está policarbonato, 
lançando a série especial minhas 
The Hot Wheels Top Speed arrojadas e as 
Pipejammers. Os carrinhos visual futurista se “agi 
são feitos em 
policarbonato, um material 
superleve, e em “corpos” 
iridescentes que podem 
mudar de cor e acessórios. 
Vale uma corrida as 
importadoras. 
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IRMÃOS DRAGON 
VISITAM A TELA 
GRANDE 

Bepois de Mario Bros, 
E outra dupla famosa saída 
do mundo do videogame 
prepara-se para sua estréia 
no cinema. Trata-se dos 
irmãos Billy e Jimmy Lee, 
protagonistas de Double 
Dragon. O filme, dirigido 
por James Yukich, é 
adaptado do clássico do 
videogame e traz os 
desconhecidos atores Robert 
Patrick e Mark Dacascos nos 
papéis dos irmãos street- 
fighters. Mesmo sabendo 
que a briga val ser boa, a 
produção da Shah não 
consegue convencer nem 

Os irmãos Billy e Jimmy Lee 

dos cinemas 

mesmo os fissurados por 
jogos de luta. Baby Betinho, 
nosso crítico de cinema de 

gostou nadinha.Mas tudo 
indica que a tendência de 
explorar os sucessos dos 
games continuará. 

só olhar as gerais e sacar O 
número de mulheres. Para 
agradá-las, os fabricantes de 

filão: bonecas uniformizadas 
com os times da J-League. 
Loiras e magérrimas, as 
bonecas, deUS$ 29, 
parecem muito a “Barbie 
futebolista”. Gol de placa do 
fabricante, a Takara. 

UM FUTEBOL 
BEM FEMININO 
à Fo Japão, o futebol faz 
Wicada vez mais sucesso 

entre o público feminino. E 

No Japão, as mulheres também são donas da bola 

arriscam a pele agora nas telas 

plantão no gênero, viu e não 

boneca encontaram um novo 

Awake, retoma os 

Ex, q 
, + 

“4 Em - Ria 
4 n ul TT te E 

: Pat DAS » ? Lg Tê k 

RS DA 4 PE PN À Ea Pa 

em nos anos 70 continua: al 
encantar a pais e filhos do . 
mundo todo. E também a 
dar frutos bem gordos aos 
produtores. A grande 

“ façanha em Generations é [a 
reunir duas gerações da | 
tripulação da Enterprise na ; 
mesma tela: a equipe do 
capitão Kirk e a do capitão | 
Picard. O diretor David 
Carson conseguiu amarrar 
a história e reconstituir o 
clima épico das emo E 
que fizeram a cabeça o 
duas gerações. o 

STAR TREK: À 
SAGA CONTINUA 

“Bia 18 de novembro de 
1994. Esta data fai ficar 

gravada na memória dos 
maníacos pela saga Star 
Trek. Foi o dia do 
lançamento do sétimo filme 
da série - Star Trek 
Generations - nos cinemas 
norte-americanos. As filas 
dobraram esquinas, com 
um público bem eclético, 
sinal de que a série lançada 

(vocal) completam o time. 
O som pode ser definido 
como um heavy metal 
progressivo, unindo 
elementos dos sons dos 

2 

DREAM THEATER: anos 70 com a pauleira da 

da d O 

dc e dp 
pesado, O épico e o 
dramático. 

“a terceiro álbum da 
banda Dream Theater, 

elementos melódicos e 
rítmicos do álbum anterior, 
Images and Words. O 
núcleo da banda, John 
Petrucci (guitarra), John 
Myung (baixo) e Mike 
Portnoy (bateria) se 
formou na Barkley School 
of Music, 
conceituadissima em sua 
área. Kevin Moore 

(teclado) e James LaBrie 
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| “6 final do 1993 mo mo 

dd o. E Rê impressionantes, Ri 

id 
esta de Christian Fittipaio 

Final 
normal: 

largadas e 
vitórias que 
fizeram as 

emoções do 
circo da 

Fórmula 1 
durante o 
ano de 93 

“A vitória de Prost 
deixou muita gente 

a a feliz, menos os 

O francês Jean Alesi não levou brasileiros, é claro 
o título mas ganhou um belo 
presente da Ferrari 

NOVA CULTURAL 

Fundador 

VICTOR CIVITA (1907-1990) 

Diretor da Unidade: 
José Renato Dias de Aguiar 

CAME POWER 
ANO 1- Nº 10 - JANEIRO DE 1995 

REDAÇÃO 
Editor Chefe: Marcelo Morales 
Editor: Rubem Barros 
Chefes de Arte: Marco A. Sismotto, 
Helena Kantor 
Assistente Editorial; Fabio Pedersen 
Pancheri 

Redator: Marcelo Câmera 
Consultores: Isabella Rocha e Silva 
(tradução), Akira Suzuki , Fabiano 
Ricardo Ximenes, André Luis A. 
Cingano, Antonio de Macedo Soares, 
Spencer Stachi (jogos) 

ENG:. DE PRODUTO E PRODUÇÃO 
Gerente: Sean Ament 
Coordenação de Produção: Francisco 
Moreira Júnior 
Editoração: Verônica Naomi Kaibara, 
Estela A. S. Squaris, Maria Cristina 
Braga, doce Di Palma 
Coordenador Gráfico: Walmir 
Dionizio 
Assistente de Produção: Jaime 
de Lima 

MARKETING 

Gerente de Produto: Roberto 
Carnicelli 
Assistente de Marketing: Camila S. B. 
Bassanevi 

PUBLICIDADE 

Gerente: Lucia M. Roscio 
Executiva de Contas: Alda Marin 
Contato: Sheila Briz 
Assistente: Adriana Borella 

PROPAGANDA E PROMOÇÃO: 
Coordenadora de Prop. e Prom.: 
lone Fabiano 
Chefe de Arte: Chico Barbosa 
Assistente de Arte: Edgar Morelli 

Diretora responsável: lara Rodrigues 

Diretoria: Charles Krell, Plácido Nicoletto, 
José Renato Dias de Aguiar, Shozi Ikeda, 
lara Rodrigues e Sônia Regina Carvalho 

SUPERGAMEPOWER é uma publicação 
mensal da CLC - Comunicações, Lazer e 
Cultura S/A - DIVISAO NOVA 
CULTURAL. Redação e Correspondência: 
Al. Min. Rocha Azevedo, 346 9º andar 
CEP 01410-901] - São Paulo, Brasil. 
Telefones: Central de Atendimento: (011) 
851-3111; Fax: (011) 282-7003; Telex: 
(011) 31747; Redação: (011) 851-3644, 
ramal 264; Caixa Postal 9442 SP CEP 
01051; Publicidade: (011) 851-3644, 
ramais 263/293/183. 

Impressa na Divisão Gráfica da Editora Abril 
S/A, av. Otaviano Álves de Lima, 4400. 
Distribuída com exclusividade no Brasil pela 
DINAP S/A Distribuidora Nacional de 
Publicações. A/C Números Atrasados Caixa 
Postal Nº 2505 CEP 06053-990 Telefone: 
(011) 810-5001, ramal 213/214, 



DSL DAS UR ROD 

A LST 



TURBO p4p | 

os Main 

aC né MA hi OS Te 

CRITICA O Orr PELA ENE — ask O MEGAVISION chegou para detonar em dose dupla. 

MEGAVISION é MEGA: um videogame de 4º geração, Ê 

de 16 bits, com imagens em terceira dimensão, 10 canais 

de som e compatível com todos os cartuchos do padrão 

SEGA* para MEGA DRIVE* 1, II, Ile GENESIS*. É : 

vem ainda com exclusivo botão EJECT, para você não | 

fazer força na hora de tirar o cartucho. 

E não é só isso. Com o MASTER VISION ADAPTOR, o 

é ssa=á MEGAVISION vira MASTER: videogame de 3º geração, 

A | ' cem =» compatível com todos os jogos do MASTER SYSTEMA. 

ECO = “o Também vem com o novíssimo joystick SUPERFIGHTER 

| "ae CC combotõesA,B,C, X, Y Z, TURBO, SLOW MOTION e 
função MODE, além de um fone de ouvido estéreo. 

Você não está vendo em dobro. MEGAVISION é sob 

ED A DY RE AG O NA medida para o megamaster que há dentro de você. 

“ 1 

DJNACOM 

nro + pos * SEGA, MASTER SYSTEM, MEGA DRIVE e GENESIS são marcas registradas de terceiros sem vínculo de qualquer espécie com a DYNACOM, 


