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Destravamento de PS2 feito na hora, orçamento grátis! 

o p= ge CR Te: PULL 
de videogames. “O Game 
E Sud A AME RS 

Promoção: 
/ Memory Card de PS 2 Original por R$ 67,50! 

v Controle de PS2 Original na caixa por R$ 89,50 

/ Fitas de Advance a partir de R$ 79,50 

V Fitas de GameBoy Color a partir de R$ 49,00 

PA LCA ER E TI ES Se RS E e 
/ Jogods de PS2, XB: X C | vos à E 

EU CRSCELRU 

PAD Aos A de 
/ Jogos Originais, Semi-novos de PS1, Dreamcast, Sega 
Saturn, Neo Geo, Sega CD e 3DO a partir de R$ 8,50 

Rua Santa Efigênia, 348 - 1º andar 
loja 12 - CEP 01207-001 Centro - SP 
Horário de func. seg. a sex. 08:30 as 18:00 
sáb. 08:30 as 17:00 - Fone/Fax: 221-1740 
3362-2306 - 3362-2308 3337-5557 - 3362-2309 



sumario 

CIRCUITO ABERTO 
Conheça quais são as novidades 
apresentadas na Tokyo Game Show 2003. 

E E Ta Ea 

PLAYSTATION 2 

Kingdom Hearts 1 ss... .s css cars 18 
Front MISSION 4 ssa ss cosas 19 

SONIC-MOIÕOS ss css sa er cairam 19 

Shadow Tower: Abyss ................ 20 
ASBOBOVES sessao sea a ea 20 
Fullmetal Alchemist .................. 20 
Seven Samurai 20XX ................. 21 
Armored Core: Nexus ................ 21 
KABDA e ce caes a Da ar a uia 22 
THE SUNCNG ses esa qio Vel E Crea 22 
NIB Eb VA a DARE 23 

PRAS ZOO si as sora ma Ea 23 
Red Ninja: End of Honor .............. 24 
Splinter Cell: Pandora Tomorrow ....... 24 
NROGONEN DS is ses ea A Do Leo 24 
World Rally Championship 3 ........... 24 

Freedom Fighters ..............ssss.s 26 
Conflict: Desert Storm Il .............. 27 
Judge Dredd: Dredd vs Death .......... 28 

The Simpsons: Hit & Run ............:29 
Need For Speed: Hot Pursuit 2 ......... 30 

Nascar Thunder 2004 ................. 31 
Jimmy Neutron: Jet Fusion ............ 32 
NBA dam =: ssa Vo ui 33 
DAM Soto eita SEL CS ain 36 
HIRO CEISIS Sosa ra ari dad 37 

DETONADOS 

Maximo vs the Army of Zin ............ 50 
PINOS Ss Sa ENT a A 64 
4 

nSrdia) 

E, » er ça 

REL E o Ana AR RR 

À Sony anunciou oficialmente o seu PSX. 

GAME BOY ADVANCE 

Kingdom Hearts: Chain of Memories ....18 
SLOOUI-DOD E ss seres cama ce ts ans 39 

DINA SPAS son ps ars 39 
Road Rash: Jailbreak ................. 40 
Power Ranger: Ninja Storm ............ 41 

ARCADE 

Samurai Shodown Zero ............... 21 
PRADO LIS crescer rp CE Ra 23 

PC 

Splinter Cell: Pandora Tomorrow ....... 24 
Freedom Fighters ...........cc.coo.. 26 
Conflict: Desert Storm Il .............. 27 
Judge Dredd: Dredd vs Death .......... 28 
The Simpsons: Hit & Run ............. 29 
Need For Speed: Hot Pursuit 2 ......... 30 
Nascar Thunder 2004 ................. 31 

GAME CUBE 

SONIC HELOOS € 
Donkey Konga ss. .o ssa rt: 
Splinter Cell: Pandora Tomorrow 
Freedom Fighters ...........ccssss 

Conflict: Desert Storm Il 
Judge Dredd: Dredd vs Death ......... 

The Simpsons: Hit & Run 
Need For Speed: Hot Pursuit 2 
Jimmy Neutron: Jet Fusion ........... 
Disney's Party 

FLASHBACK 

DQUZ SR ora RS rea 
Sonic Heroes 
COUNterSTIKO sé se sssarssee 
UJBUE ENIDILO esa srs saspacas isso 

Race Driver 2 
The SUMOrngo ss et o 
Auto-Modaliista Ss ssicas essi 
Red Ninja: End of Honor 
Splinter Cell: Pandora Tomorrow 
Freedom Fighters ................... 
Conflict: Desert Storm II 
Judge Dredd: Dredd vs Death ......... 
The Simpsons: Hit & Run 
Need For Speed: Hot Pursuit 2 
Nascar Thunder 2004 ................ 

NBA Jam 
Dungeons & Dragons Heroes 
VOOCDO MINCO o sais es do 

SDOn::B: 8-8: "0 [BUs CD's: 



DICAS 

PlayStation 2 
The Simspons: Hit & Run ........ccccssccs 42 
Disney's Extreme Skate Adventure ............. 42 
Ficedom FIghtois 5. sara sas css anos emareso 42 
Baibariah:. cus; . ones ce ae pao era alos 42 
ROGRA = .ME .RE . TOE o A CRE er ed 42 
Batman: Rise Of Sin Tzu .............cccs. 42 
Cabela's Deer Hunt: 2004 Season ............... 42 
Hunter: The Reckoning - Wayward .............. 43 
Dance Dance Revolution Max 2: 7th Mix ......... 43 
ROME Gannacess iscas sessisaseco 43 
ERR sms 43 
SE Ss oes 44 

GameCube 
The Simspons: Hit & Run ...........c.cscs.... 42 
Disney's Extreme Skate Adventure ............. 42 
RB RIONNOS =. css esses css 42 
RM SE esses is 42 
RR Ss eae sara en ea ee 42 
MRE caca secas sais sites resáros 42 
Tiger Woods PGA Tour 2004 ........cc.scsss.. 42 
WWE Wrestlemania X9 ...................... 44 
NEW EU SOO usasse RA eua ipa 44 

Game Boy Advance 
Power Rangers: Ninja Storm .......cccccss. 44 
BORIS ess pires es aa UCA A Do aa LR 44 
Oddworld: Munch's Oddysee ........cc........ 44 
MEO MNE COD E esses ana sintra Cult pe EO 44 

Xbox 
The Simspons: Hit & Run ..............sscs. 42 
Disney's Extreme Skate Adventure ............. 42 
Ersedom Rightéis as ss esa se esas cocos ces! 42 
BOMDARAM siso cas is rea Sai 42 
NORA Ss SR o ao RD Pb a ME O no 42 
Cabela's Deer Hunt: 2004 Season ............... 42 
AQUAMAM =; Ss cessssen sra tro Ce seas 42 
Tiger Woods PGA Tour 2004 ................... 42 
Dungeons and Dragons Heroes ................ 44 
Freestyle Metal X =. .ss.ssss iss ssa sr 44 
NBA Jam Z00A ss em o siisasi o 010 pad 45 
Otogi: Myth of Demons ....................... 45 
DtISKy ANO HULQI sis ss sussa sus raas 45 
NASCAR Thunder 2004 ....................... 45 
NERI O csscsesesieraves Neee ERÊ 45 
DAR SO ss cup A aU Cs a ER 45 

PC 
RR ss rss sus sei Eau isa 46 

RR corr resns see sais: 46 
Hot Rod: American Street Drag ................ 46 
HONRDNDÃS Ss ciume rsss re siças 46 
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ........... 46 

GAMESHARK 

PlayStation 2 
Hunter: The Reckoning Wayward ............... 48 
Zone of the Enders: The 2nd Runner ............ 48 
The Simpsons: Hit & Run ........cccc..cc.. 48 

Playstation 

The Adventures Of Phix ........c.ccssssisics 48 

GameCube 

Frdodom FIQHICIS À isisaiias are rm! corri 48 
Billy Hatcher and The Giant Egg ............... 49 
The Simpsons - Hit and Run ................... 49 
Big Motha Truckers ..........cciiisccccccs 49 
Eraaky PIVOrS es ess ira es care E 49 

GameBoy Advance 
Dragon Ball Z: Legacy of Goku ll ............... 49 
Army Men Advance .,....ccccccsississseies 49 

Speed: Hot Pursuit 2; todos para Re. GameCube, PlayStation 2 e E 

Xbox. Pensa que acabou? Nesta edição ainda tem as análises de FERE 
Nascar Thunder 2004 (PS2, XB, PC), Jimmy Neutron: Jet Fusion 

* Voodoo Vince (XB), Jak II (PS2), 
- Time Crisis 3 (PS2) e 

* Disney's Party (GC). Para o 

" Road Rash: Jailbreak, 

diversão pra 

Carta nina 
“Bom, quem E imafido; mandou; quem não mandou, val Nr para ã 

- próxima. À Promoção Caça-Palavras está um sucesso e estamos com. 

trabalho danado para escolher a melhor frase. Cada uma melhor que a. 

“outra. Não fugindo do assunto, esta edição de SGP está arrasando! Se 

liga: para começar mandamos o Kamikaze para o outro lado do mundo 

para ver o que rolou na Tokyo Game Show 2003 e ainda deu uma 

- passeada pela capital nipônica. E quando foi conferir ao vivo o PSX, oo = 

“Japa ficou apaixonado é pela gata da coletiva. Mas a moleza ea visão 

cor-de-rosa acabou quando pôs os pés na redação: dei- lhe umas qse 

chicotadas e saiu 5 páginas com o melhor da feira ) japonesa. 0 material 

do Kamikaze também enriqueceu. a pré- -estréia com as novidades da 

feira. Seção que tem, para começar, Kingdom Hearts Ina abertura. Os 

"outros vagabundos da redação, fi-los correr também. Escalei o Lord 

- para detonar Maximo vs the Army of Zin (PlayStation 2) e Ba 
* (GameCube), ambos da Capcom, que tem cadeira cativa na seção. Na | E 
- edição passada passamos a limpo o Chaos Legion e o Rockman X7,. É 

lembram? Os outros desdobraram-se para passar horas a fio em. 
à jogaços como Freedom Fighters, Conflict: Desert Storm II, e 

o fe 

Simpsons: Hit & Run, Judge Dredd: Dredd vs Death e Need For E 

(PS2, GC), NBA Jam (PS2, XB), Dungeons & Dragons Heroes xB), 

Po EE Pã 

Gameboy Advancetemos  *S 

Scooby-Doo, Disney's 
Party e Power Ranger: 
Ninja Storm. É 

mais de metro! Gar 

AZ 

ad ço 
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Continuem mandando seu desenho para 

concorrer ao Brinde Surpresa da 

SuperGamePower. Estamos esperando a su: 

arte. Até o mês que vem! 

Ifrit ficou de 
| Tiago Fernandes de Cantalice de 

AG SIN ; 
ARE AN Cubatão, SP, desenhou musa mais 

j E» | cobiçadas do videogame em preto e 
«Us E branco, e... 

arrepiar qualquer ser humano, e garantio 
o Prêmio Surpresa do mês para Elvis 

Coelho Nunes de Duque de Caxias, Rj. Ls 

O Monstro | 
do Resident | 

Evil2 e É 

| Sakura realmente | 
deixou Ryu desconcertado A sinistro, E | da SAR o 

e o Ken, viu tudo! Feitos por Cláudio icou muito ps ã = 

Pereira Amaral as Anage, BA. bom na arte | lgorGabrio! Dia, 6 ; de tanites À Paulo, Capital, fez | 

Marcio Dias É Croft a c 

de São 
Paulo, SP | 

Mande sua Arte no Envelope 
ota REM gols Teto Rr 
SuperGamePower 

Rua Isabel de Góis nº 8, bl3, cj 93 

Cep 04173-150 - Jd. Botucatu 
São Paulo - SP 

O cara mais tosco | 
| da nintendo até que | flltes 
| O gigante verde mais ficou bem | Like 
| famoso de todos os tempos charmosão na arte b 

| marca sua presença nos de Matheus de = 
| traços de Alexandre Ivo Mattos lurk de [Eg 
| Peixoto, de Araçatuba, SP. Colombo, PR. E 
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e) DRAG ON DRAGOON es 
A 9 À Square-Enix não dorme no ponto e brinda os jogadores com um 

jogo de ação/RPG bem variado. Tem batalha com combos e combates 
aéreos de cima de um dragão Muitas armas, tais e is paro 

Es) — MAXIMOYST THE ARMY OF ZN. DA mç no 

o o do apl para Maximo resoer Aa de de tá á de lar contra + o 
ASS A 6 

e E muitos, ai com a e RR além & paca aee 

F-ZERO GX a 
O tradicional game de corrida da Nintendo faz sua aparição no NS » 
Cube ainda mais veloz. São muitos segredos a serem liberados o que faz e Ea 
0 ca durar muito. -O modo vs pega Ro com oa acirradíssimas. [gd 

PU LESS APRIL AS RSS PIAS SEL 2 ETA IDEAIS SS IA SG SS DTL PTD SOPAS A 

o. Ho A 
e AG e SAGA A 

— epridos nd IL qe bonse e ação rs com fe e ag 

— desenhadas e jogabilidade variada. Pode ser: o novo mascote do Play ” e tua 
prato 

em WINNING ELEVEN 7/ PRO EVOLUTION SOCCER 3 re) 
& th O Konami melhora cada vez mais seu futebol. Esta versão está 
Se " com melhores gráficos e controle. Os modos de jogo são muitos 

e os boleiros apa vão curtir Foro muito e 

NBAJAMID cs s EEE 

o divertido | jogo deba asa quet id mais ni q nunca > AN 

“ Agora, com os “hot spots”, os astros da NBA podem fazer ess dem Fe BÉ 
- pontos! Loucura. Também t tem um modo com a as lendas dob asquete dos EUA. 

PN.03 
O produtor de Resident Evil tenta novos rumos com esse PN.03, 
que aposta numa nova estética com gráficos limpos e pouco coloridos. 
À personagem foi muito bem a e ego bons movimentos. 

SSL SPAS E NS 

ea ARA 

em  THESIMPSONS:HIT&RUN o o. 
a E A família mais sa de na ai findo ce ess So + 
9 “game bas issões. Bart e sua turma devem rodar todaa a cs 

PAS SS 

ç ; Do “cidade, a pés ou Ed ci e realizar todas as tarefas pedidas. 

CHAOS LEGION End E 

à A Capcom solta mais um game de ação com clima gótico. Com 
sua espada, Sieg devasta a legião de monstros horripilantes. Coma 
ajuda de seus aliados, a confusão aumenta € a ação não pára. 

sqp'na'rede 
Tokyo Game Show 

na Rede 

A Tokyo Game Show ocorre do outro lado 
do mundo mas parte dele pode ser apreciada 
na internet quando as softhouses se dispõe a 
fazer isso. A Konami, Namco, Capcom e Sega * 
são algumas que colocaram em seus sites os 
trailers apresentados durante a feira, Veja 
abaixo os links. São arquivos grandes de 
vídeos, então convém usar programas de 
download como o Download Accelerator 
(www.sbeedbit.com) para facilitar sua vida. Bom 
programa. 

Konami 
Metal Gear Solid 3: Snatke Eater (vídeo; em 
inglês) 
http://www. konamijbn.com/producis/mgs3 /english/tgs2003. 
html 
Metal Gear Solid: The Twin Snakes (vídeo e fotos; 

em inglês) 

html 

Namco 

R: Racing Evolution (vídeos e papel de parede; em 
japonês) 
http://www.namco.co.jp/csilineup/rltgs2003/4 load.html 

Baten Kaitos (vídeos; em japonês) 
http://www. namco.co.jplcs/gclbatenkaitos/moviel 

Nina (vídeo) 
http:/Idownload.namco-ch.netININAZ24X [68.MPG 

Capcom 
Onimusha 3 e Onimusha Blade Warriors 

(vídeos; em inglês) 
http:!/www.capcom.co.jb/onimusha! 

Resident Evil 4 (vídeo; em japonês) 
http:/lwww.capcom.co,jp/bio4/ 

Sega 
Diversos jogos 
http://www sega.co.jpleventlev tgs03movie.html Í 



cartas 

Gostaria de saber os fatalites de todos os 
personagens de Mortal Kombat Deally 
Alliance do Play 2. 

Robson 

BB: Todos os Fatalites devems ser feitos do lado 
esquerdo de seu inimigo 
Bo Rai Cho: Belly Flop 
€3,3,4,0 
Johnny Cage: Brain Ripper 
e334A 
Kano: Open Heart Surgery 
SAT 
Kenshi: Telekinetic Crush 
2€34X 

Kung Lao: Splitting Headache 
y, 1,6, X 
Li Mei: Super Crush Kick 
2534390 

Mavado: Kick Thrust 
cer 

Quan Chi: Neck Stretcher 
€e3€Ex 

, 3 , , 

Scorpion:Spear Head 
cevyeo 

Shang Tsung: Soul Steal 

1, v, Tv, A 
Sonya: Kiss of Death 
€33VA 

, ) , 

Sub-Zero: Skeleton Rip 
€33 4X 
Cyrax: Claw Smasher 
25H94 

Drahmin: Iron Bash 

e 2», -, V, X 

Frost: Freeze Shaiter 

-, t x V, - 

Hsu Hao: Laser Slicer 

a e y, y, A E 

JaX: Head Stomp 

y, -, =» V, A 

Kitana: Kiss of Doom 
LAI 9A 

Nitara: Blood Thirst 

Teu | 
Raiden: Electrocution 
€3,3,3X 
Reptile: Acid Shower 
Ti A 

Teria como vocês me mandarem macetes de 

Game Shark sobre Parasite Eve 2? 

Diego 

MK: Claro, aqui vai o que tem de melhor de 
Parasite Eve 2 para Gameshark 
Maximum HP: 80074888 03E7 

8007488A 03E7 
Maximum MP: 8007488C 03E7 

8007488E 03E7 

Maximum BP; 8007487C 423F 
8007487E O00F 

Maximum experience: 80074878 967F 
8007487A 0098 

Olá galera da SGP primeiro quero agradecer 
pela melhor revista de videogames do 
planeta. Pessoal, pelo amor de Deus preciso 
de truques para o jogo Sim City 3000 para o 

Márcio Araújo 

BG: Podem ficar sussegados, estamos cuidando 
do caso de vocês... 
Cheat mode: 
Pressione Ctrl + Alt + Shift + C quando estiver 
no simulado para aparecer uma caixa prompt 
com um cursor piscando no canto superior 
esquerdo. Então escreva os códigos abaixo e 
aperte enter para ativá-los 

Effect Code 
$250,000 donativos de Vinnie call cousir 

Todos os itens são de graça iam weal 
Trocar o mar por água fresca salt off 

Olá galera da SGP, por favor me ajude 
vocês têm códigos para o jogo Ônimus 
Samurai Destiny? 

Gustavo K: 

MK: Modo fácil 
Primeiro morra 3 vezes para conseguir pe; 
modo Yasashi. Agora no menu principal pes 
tokutene, então selecione a dificuldade fa 
Conseguir Modo dificil, Modo Homens de | 
e modo Modo Onimusha Team 

Pegar Modo Um Hit Mata 
Finalize o jogo uma vez usando o Modo 
Onimusha Team 

Eu gostaria que vocês me falassem os 
códigos do jogo Turok Evolution 
(GabeCube), qualquer coisa serviria po 
consigo zerar esse jogo. OBRIGADUUL 

Gabriel Pc 
E-mail: gabrielportella9 |(Qhotmai 

BB: Como você disse que qualquer coisa 
serviria, demos uma boa caprichada faló! 
Invencível 
Vá para a tela de enter cheat e coloque a 
palavra EMERPUS depois, coloque ativa a 
colocando-a em on 

Todas as armas 
Vá para a tela de enter cheat e coloque a 
palavra TEXAS. 

Munição infinita 
Na tela de enter cheat coloque a palavra 
MADMAN 

Level Select 
Na tela de enter cheat coloque a palavra 
SELLOUT. Depois, você precisa carregar ur 
salvo para ter acesso a seleção de fases 

Invisível 
Vá para a tela de enter cheat e coloque a 
palavra SLLEWGH 

Cabeças grandes 
Na tela de enter cheat coloque a palavra 



classificados 
Vendo console Sega Saturn 
desbloqueado, com | joystick, | 

cabo RF e | cabo AC, com |2 CDs 

por R$ 180,00 

Tratar com Everton 

(0xx21) 2402-597] 

Vendo um PlayStation 2 (novo na 

caixa) modelo SCPH-39001, 
destravado com chip PSX2M2-V7 
Magic-3, roda jogos do PSI e Ps2, 

de qualquer mídia CD ou DVD, e 
não utiliza o CD de Boot. 
Controle Dual Shock 2 original 
(novo) e 5 jogos, 3 em DVDs do 
PS2 e 2 CDs do PSI. 
Tratar com Alex 
(0xx67) 9614-2251 ou 479-1 16] 

Vendo um GameCube novo na 

caixa, com Memory Card, | 

controle e 3 jogos originais. 
(Resident Zero, Super smash Bros 

Melee) com nota e garantia. 
Tratar com Luiz Victor 
(0xx89) 9985-2379 ou 9976-4090 

Vendo um PlayStation | com 2 
Memory Cards, 2 controles e 15 

jogos por apenas R$ 280,00 ou 
troco por | nintendo 64, por um 
Game Boy Advance, ou por um 

Dreamcast com YMU. 

Tratar com Roberto Juninho 

(0xx19) 3896-1692 

Troco um PlayStation One com 60 

CDs, adaptador, | controle 

analógico e | controle normal, 

mais | Nintendo 64 com 2 

controles, | turbo , mais | 

MegaDrive 3 Show do Milhão, com 
2 controles e 2 fitas, mais um 

GameBoy Advance com 3 fitas do 

GBA e | do GameBoyColor. Troco 

tudo isso por | PlayStation 2, com | 

Memory Card, 2 controles e 3 CDs. 

Ou vendo tudo por R$ 890,00. 

Tratar com Vinicius 

(0xx11) 4514-4850 ou 9514-7654 

Yendo | PlayStation 2 destravado, 
com | Action Replay, 10 DVD-Rom 

originais e |4 CD-R Game 
alternativos. Tudo por apenas 
R$ 1.000,00. 
Tratar com Geraldo Valdemar Gomes 

e-mail: geraldvgig.com.br 

Vendo um Gran Turismo 3 A-Spec 
Americano original e com nota 

fiscal por R$ 90,00, ou troco por 

algum jogo original de minha 
preferência. Pago a diferença. 
Tratar com Elton H. Kaneko 

(0xx14) 3553-1167. 

Vendo Nintendo 64 bem 

conservado com 2 controles e 5 

fitas originais, mais cartucho de 

memória, por Apenas R$ 350,00. 
Tratar com Anselmo B.S. Junior 

e-mail: juniorlionheart(Dhotmail.com 
(0xx91) 243-4456 

Vendo Nintendo 64 com 4 

controles, 6 fitas, | cartucho de 

memória de expansão e | Rumble 

Pack por R$350,00. 
Tratar com Almir Pereira da Silva 

(00xx11) 5933-3614 após as 2lhoras 
ou (0xx1 1) 9820-8679 

Adventure é é 88 e não 03, 0 o . 
Dynasy Warriors 4 dá 83. em vez dos. 

8Bleo de Aladdin é 8,5, bem menos 
“ que os 9,8 apresentados na página o 
E pessoal « da diagramação ambém 
“merece um puxão de orelhas: as 
“legendas de Mortal Kombat s saíram 
“ todas trocadas! E no Detonado di o 
“Rockman X72 A foto 58 saiu repetida 
“coma 57, E uma “última observação 
“capa, o jogo Winning Eleven 7 é cor 
E dois “n 

A té é que os erros diriam nao | 
— PPNedição 105 mas ainda continuam o 
E me incomodando. E não é que nao 

“ mesma bat-revista, na mesma meg 
“saiu um erro igualzinho ao da e : 
E retrasada! en na 104 tinha um | 

a se daria em desenho = 2002, o que n 
é óbvio, um erro. Eis que na edição 105, 

4 na mesma pégira I8,s saiu e Fans | 

E para nb de 2002! Gente, é 2003! 1 
“Na página 20 está dizendo que Dragon . 
“Ball Z;Taiketsu é de: ação. Mas não é 
“ como podem observar pelas fotos é um Ê 
“jogo de luta. Na página 24 saiu quea 
fabricante de Spawn é “Nanco”. “Como E 

- disse no mês passado, os fabricantes 
“ vão ficar bravos assim. Reda oo | o 

VÊ ve RS do 

“aprenda: é “Namco”. O pessoal: também 
e senai na eira a 

“ Re “na ig aa K E 



Tokyo Game Shou 
Realizado entre 26 e 28 de 

setembro, a maior feira 

japonesa de games atraiu 

nada menos que 150 mil 

visitantes. Na ocasião 

foram apresentados os 

jogos que farão a cabeça do 

pessoal no natal desse ano 

e as tendências do 

mercado. Sony e Microsoft 

apostam no fortalecimento 

do componente online 

enquanto a Nintendo faz 

novas experiências 

Além de jogos, numa Tokyo 
Game Show não poderia faltar 

gatinhas e personagens É e 

Visão geral da feira: 150 mil visitantes
 

O grande mote da Tokyo Game Show 
2003 (TGS) foi a aposta no mercado 

online, seja pelos jogos MMORPG (jogos 
multiplayer com centenas de jogadores), 
seja pelo fato dos consoles usarem esse 
ambiente nesses jogos. Sega, Capcom, 
Microsoft e Sony são as empresas que mais 
se entusiasmaram nesse quesito. Os jogos 

apresentados foram basicamente para O 
= PlayStation 2 e XBox. À 

Nintendo apresentou 
novidades como um 
comunicador sem fio 

7 para ser usado em seu 
Pokémon e um console 

exclusivo para O 
mercado chinês, iQue 

Player. As tradicionais 

fabricantes como Capcom, Konami, Namco 
e a Square-Enix trouxeram o melhor de se 

arsenal. Outra novidade foi o 
fortalecimento de softhouses asiáticas, 
liderados pela Coréia do Sul, e dos jogos di 

PC, que tradicionalmente não possui muito 
fas no Japão. Nessa feira foram 109 
expositores, a melhor marca em todas as 
edições da TGS. O público, de 150.089 

pessoas, foi melhor que o do ano passado, 
que registrou 134.042 participantes. Uma 
das razões do aumento foi o fortaleciment: 
das palestras, como a do presidente da 
Nintendo, Satoru Iwata, e das seções de 

middleware (programa que faz ponte de un 
ambiente computacional a outro) e de 
ferramenta de desenvolvimento de jogos. É 
gente que não acaba mais. É 



Os donos dos consoles 

À Sony 
apostou 
forte no 
online e 

quer brigar 
pelo 

mercado 
com à Microsoft. Gran Turismo 4 foi sucesso 

tanto offline como online 

Sony: EyeToy, online e muitos 
games 
A fabricante do PlayStation aproveitou para 
divulgar o EyeToy, uma câmera USB para ser 
usado no PS2 em que a imagem do próprio 
jogador aparece no game. Na Europa já 
foram vendidas 800 mil unidades do 
aparelho. Mais de 30% do estande foi 
ocupado por uma seção chamada PlayStation 
2 On-line em que era mostrado os jogos 
online do console. Os jogos exclusivamente 

online incluíam: Final Fantasy XI (RPG), 
Nobunaga's Ambition Online (estratégia), 
Catan (tabuleiro; PS2 e PC) e Bomberman 
Online (ação). Os jogos com modo online 
eram, entre outros, SOCOM: US NAVY 
SEALs (ação-tática), Winning Eleven 7 
(esporte), Auto Modellista US Tuned 
(corrida), Karaoke Revolution (musical), 
Medal of Honor: Rising Sun (tiro em primeira 
pessoa), Z Gundam (ação), Battle Gear 3 
(corrida), The Lord of the Rings: Return of 
the King (ação/RPG), Resident Evil Outbreak 
(ação), FIFA Total Football (esporte), Monster 
Hunter (ação) e Gran Turismo 4 (corrida). 
Na seção de jogos "normais o destaque 
ficou com Siren, jogo de terror nos moldes 
de Silent Hill. Também foram apresentados 
dois jogos musicais inéditos: um é Kumauta, 
jogo em que um urso polar canta músicas 
tradicionais japonesas e Mojiburibon, que 
seria um Parappa the Rapper com letras em 
japonês. Os outros jogos mostrados foram 
Ratchet & Clank 2 (ação), Popolo Crois 
(RPG) e Wild Arms Alter Code: F (RPG). 

Microsoft: XBox mostra seu 
MMORPG 
O destaque da gigante dos softwares 
foi True Fantasy Live Online, o primeiro 
MMORPG do XBox, que apareceu como 
demo jogável pela primeira vez. Cinco 
pessoas participaram por vez seguindo as 
instruções, via chat de voz, de um líder 

controlado pelo pessoal da Microsoft. Os 
visitantes puderam criar seus personagens e 

participar de uma batalha com inimigos e um 

chefe. O título foi bem aceito na feira. Outro 

jogo que fez muito barulho foi Tekki Taisen, 
também com suporte online em que foi 
possível travar uma batalha 5 contra 5 entre 
os estandes da Capcom e Microsoft. Outros 
games a destacar foram Project Gotham 
Racing 2 (corrida), Brute Force (ação), Ghost 
Recon (ação-tática), Tenku 2 (esporte), 
Outlaw Volleyball (esporte), Outlaw Golf 
(esporte), Tao Feng (luta), Breakdown (ação), 

R: Racing Evolution (corrida), Sonic Heroes 
(ação), Sega GT Online (corrida), Otogi 2 
(ação), Ninja Gaiden (ação), Dead or Alive 
Online (luta) e Magatama (ação/aventura). 
No caso desses três últimos títulos só foram 
apresentados vídeos. A Microsoft apresentou 

dois títulos inéditos: Jade Empire, jogo 
ambientado na China antiga com muita ação 
e artes marciais, e Phantom Dust, outro jogo 

de ação, com temática futurista. Também 

ocorreu o XBox Championship Vol. 2, um 
campeonato de Dead or Alive Xtreme Beach 

Volleyball. Também ocorreu na TGS2003 a 
etapa japonesa do World Cyber Games 2003 
para a categoria Age of Mythology. 

Jade Empire 
foi uma das 
novidades da 

Microsoft Das 

A primeira |. 
cartada do la 

Xbox no ih = 
mercado de | 
MMORPG é | 
True Fantasy | 
Live Online 

Novo Pokémon virá | 
com adaptador que + 

permite interagir 
com outros jogadores sem uso de fio 

Nintendo: novos caminhos para 
um mercado saturado 
À outrora todo-poderosa Big N não colocou 
estande na feira mas apresentou sua visão 
sobre o mercado de videogames. Ão mesmo 
tempo que revia sua história comemorando 
os 20 anos de Famicom (NES nos EUA), 
lançava sua projeção para o futuro. O 
presidente da Nintendo, Satoru Iwata, disse 

que uma das saídas para o beco sem saída que 
O videogame se meteu são jogos como | 

Pokémon Ruby/Saphire que, contrariando a 
receita de sucesso dos jogos atuais (elementos 
reais, programação enorme e gráficos 3D), 

consegue vender |O milhões de unidades no 
mundo todo. O presidente lwata crê que o 
caminho é ter jogos de fácil aceitação mas que 
tenham desafio profundo, além de se interagir 
com outros jogadores. Então, nada mais justo 
que o próximo game da Nintendo ser 
Pokémon Fire Red/Leaf Green. O diferencial 
desse título é que virá com um adaptador de 
rede sem fio para os jogadores possam se 
interagir sem usar fios. Além disso o empresa 

pretende colocar em locais públicos 
servidores de Pokémon para realização de 
eventos como poder pegar criaturas raras. À 
Big N também anunciou planos para entrar no 
mercado chinês, de grande potencial. Para isso 
vai estabelecer uma filial por lá e, no futuro, 
desenvolver jogos no local. Lançou um novo 
videogame na China, o iQue Player, que custa 
em torno de 65 dólares. O aparelho parece 
um controle de Nintendo 64 e nele já está 

embutido o console propriamente dito. 
Funciona com cartuchos regraváveis e 
pretende-se aproveitar os jogos 

desenvolvidos para os consoles antigos da 
Nintendo. À compra de jogos é por 
download em lojas especializadas pelo custo 

de 6 dólares. É a empresa procurando 
por novos caminhos para crescer. 



Slime Morimori, jogo de ação/aventura | 

GBA cujo protagonista é um simpático 
Slime, um monstro parecido com uma g 
Para PS2 foi apresentado Fullmetal Alch 
(ação), Final Fantasy X2 International + 
Mission (RPG), Front Mission History 
(RPG/Estratégia), Front Mission First 
(RPG/Estratégia) e Front Mission 4 
(RPG/Estratégia). Nada foi dito sobre Fi 
Fantasy 12; apenas que em 19 de noven 
haveria a primeira divulgação oficial. 
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7 A feira online 

Videogames acordam para o 
online 
O tema online foi um dos destaques da 
feira. À Sega apresentou o Sega GT Online 
(corrida; XB) e Phantasy Star Online 3 
Card Revolution (RPG; GC).A Microsoft 
atacou de Project Gotham Racing 2 (corrida), um jogo de corrida com carros reais e 

locações idem, True Fantasy Live Online (MMORPG) e Tekki Taisen (Ação/simulador), um 
simulador de robô produzido pela Capcom. Todos para XBox. Por falar em Capcom, esta 

levou ao público o seu Resident Evil Outbreak (tiro; PS2) e Monster Hunter. À estrela da 

Sony era, obviamente, Gran Turismo 4 (corrida; PS2). Na feira ainda não estava 

implementado o modo online mas era possível jogar o modo multiplayer com rede local. 

Dead or Alive Online (luta) para XBox foi a cartada da Tecmo. As softhouses estão botando 
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Além de jogos, numa Tokyo Gê Show não odério” 
faltar gatinhas e personagens 

Capcom: ação ininterrupta 
O grande destaque da Capcom foi Onin 
3 para PlayStation 2. Na feira foi apreser 
duas versões: uma com Samasuke e out 
com Jack. O game ganhou em fluência e 
trabalho de câmera com o novo engine 
O modo online deu as caras em Monste 

fé nas conexões de banda larga dos consoles PS2 e XBox. 

A artilharia das softhouses 
Square-Enix: em todas as frentes 
Antes da abertura da TGS2003 para o 
público a Square-Enix chamou a imprensa 
para anunciar seu planejamento estratégico 
para o setor online. À primeira medida foi 

Final Fantasy VIl Advent Children: filme feito 
com computador 

Kingdom Hearts Il foi anunciado oficialmente 
Também sairá uma versão para GBA 

12 

um upgrade no sistema de Final Fantasy XI 

permitindo, agora, batalha jogador versus 

jogador e a divulgação de áreas alternativas. 
Em outubro, Final Fantasy XI chegou aos 
EUA e vai se juntar aos colegas japoneses 

no mundo online da Square-Enix. Além disso 
a empresa divulgou mais três jogos online 

de massa: Ambrosia Odyssey (RPG/ação; 
PS2), Front Mission Online (estratégia; PC) e 
Junk Metal (tiro; PC). O primeiro é um 
RPG/ação fácil de jogar. O segundo segue 

uma linha estilo Command & Conquer com 
os robôs de Front Mission. E o terceiro é 
um jogo de tiro em terceira pessoa. À 

coletiva continuou com o anúncio oficial da 
produção de dois novos Kingdom Hearts. 
Um deles é o Chains of Memories para 

GBA que, incrível, tem cenas de CG. O jogo 
continua de onde a primeira versão parou. 
O outro é Kingdom Hearts Il para PS2 com 
novos personagens e promete desvendar os 
mistérios que ficaram sem resposta. À 
Square-Enix também anunciou um novo 
filme de Final Fantasy: Final Fantasy VII - 
Advent Children. Com um orçamento e 

pretensões mais modestas, esse novo filme 

contará'o que aconteceu com Cloud depois 
da batalha contra a Shinra. Na feira 
propriamente dita a empresa atacou de 

Hunter e Resident Evil Outbreak, ambos 
para PS2. O primeiro é um game de açã 
cujo ataque é realizado com o direciona 
direito. Será que isso vai ser moda'agor: 
o segundo é mais tenso. É difícil distingu 

companheiros dos zumbis devido ao clir 
sombrio. Outro grande título era Reside 
Evil 4 mas não foi apresentado nenhum: 
novidade. No Japão, a classificação etária 
jogos deve ser seguida à risca. The Geta 
Grand Theft Auto 3 são para maiores de 
anos e, portanto, só podiam ser exibidas 
estandes fechados.Veja os outros títulos 
Capcom: Onimusha Buraiden (luta; PS2), 
Pride GP 2003 (luta; PS2 e Arcade), The 
of the Samurai 2 (ação; PS2), Hyper Stre 
Fighter | (luta; PS2), Killer 7 (ação; GC), 
Viewtiful Joe (ação; GC), Tekki Taisen 
(ação/simulador; XB) e Rockman EXE 4 
(RPG; GBA). 

Onimusha foi o destaque da Capcom, que k 
pouco de Resident Evil 4 Ê 



Tenchu Kurenai: a vez das kunoichis 

From Software: ninjas e robôs 
À softhouse de Armored Core continua 
apostando nos robôs. Foi apresentado o 
game Chrome Hound - Age of Arms, um jogo 
online de mechs em que até 10 pessoas 

podem jogar, formando dois times de 5 
membros. Um deles será o operador do 
time, uma espécie de técnico de futebol, 
onde ele verá a batalha como um todo e 
dará instruções para os pilotos, que são os 
que pões a mão na massa. Os robôs são 
configuráveis e podem adquirir funções de 
escolta, artilharia, franco-atiradores etc. A 
princípio, O jogo sairá para o XBox. Depois 
pode ir para o PS2 e computadores. Saindo 
do futuro, a From Software mostra novidades 
do seu game de ninja: Tenchu Return from 
Darkness para XBox e Tenchu Kurenai para 
PS2. O primeiro é uma conversão da versão 
de PS2 com compatibilidade online e o 
segundo traz as kunoichis Ayame e Rin como 

personagens principais. Está na moda jogos 
com ninjas mulheres, não? Os outros games 
apresentados foram Armored Core Nexus 
(tiro em primeira pessoa), Otogi 2 (ação), 
Shadow Tower: Abyss (RPG), Nebula: Echo - 
Night (ação/aventura) e Kuon (ação). Todos 
para PS2. Confira-os na seção Pré-Estréia. 

Correndo por fora 
Mesmo sem as super softhouses como 
Square-Enix, fabricantes como Bandai e Koei 
tiveram seu espaço na TGS.A Tomy atacou de 
Zoids, aqueles dinossauros mecânicos 
famosos nos desenhos. Apresentou Zoids Vs || 
(ação/luta) para GC, Zoids Infinity (ação/luta) 
para arcade e sua versão doméstica, o Zoids 

Ex, para consoles não definidos até o 
momento. À Bandai, uma das maiores 
14 

A SNK Playmore 
anunciou novo 

The King of 
Fighters. Mas 

nada de imagens 
foi mostrado 

licenciadoras de personagens, veio com 
Evangelion 2 (adventure), Gundam Z (ação) e 
Macross (Robotech; ação/tiro): tudo para PS2. 

Para GameCube e PS2 tinha o One Piece 
Grand Battle 3 (luta).A Aruze contou com 
Shadow Hearts II (RPG), continuação de seu 
sucesso. À Koei mostrou Dynasty Warrior 4 
(ação/luta), já lançado, e Romance of the 

Three Kingdoms IX, ambos para PS2. No 
estande da Taito se viu Energy Air Force Aim 

Strike (tiro/simulador), tipo Ace Combat, e 
Bujingai, ação com espadas. Busin O Wizardry 
Alternative Neo (RPG; PS2) foi o que 
mostrou a Atlus. E também Shin Megami 
Tensei Ill: Nocturne Maniacs (RPG; PS2), que 
conta com a participação especial de Dante, 
de Devil May Cry da Capcom. À Vivendi 
Universal, tão grande nos EUA, veio tímido 
para a TGS: trouxe um game, o Red Ninja: End 
of Honor (ação; XB). Outra grande empresa 
americana, a Electronic Arts parece ter vindo 
provocar o País com Medal of Honor: Rising 
Sun (tiro em primeira pessoa; GC, PS2), que 

Dream Mix 
TV: World 

Fighters traz 
luta entre 

personagens 
da Konami, 
Takara e. temas Ea 

Hudson. Essa promete refazer seus antigos sucessos 

A Bandai trouxe seu arsenal de personagens 
licenciados: Evangelion, Gundam Z, Macross etc. 

conta o ataque japonês a Pearl Harbor.À « 
de lançamento do game é exatamente 8 d 
dezembro, quando aconteceu o ataque em 
1941. James Bond também marcou presen 
com o seu 007: Everything or Nothing (aç 
PS2, GC, GBA). Pela Genki, as novidades fe 
o novo Kengo: Shinsen Gumi (ação; PS2), 
baseado no grupo que protegeu o governi 
japonês na passagem para a era Meiji. O oi 

game foi Gaido Battle 2, de corrida. A Sam 
veio de Seven Samurai 20XX (ação/luta), q 
tem como inspiração o filme Os Sete 
Samurais de Akira Kurosawa. Teve também 

Fiction (ação), Zero Pilot (tiro/simulador) « 
Sowrd of the Berserk (ação/aventura). Só | 
Play 2.A luta continuou dando as caras no 
estande da SNK Playmore com SNK vs 
Capcom SVC Chaos, The King of Fighters 
2001 e Samurai Shodown Zero. Todos par: 
PS2 exceto esse último, que é para Neo € 
Ainda tinha Metal Slug 3 (ação; PS2) e um 
novo The King of Fighters prometido para 
2004. A Tecmo apresentou seu novo Fatal 

Frame 2 (ação/aventura) e Monster Ranch 
(tipo Pokémon) para PS2 e Ninja Gaiden 
(ação) e Dead or Alive Online (luta) para 
XBox. À surpresa da Hudson ficou por co 
de Dream Mix TV:World Fighters (ação/lu 
uma espécie de Smash Brothers com 
personagens da Hudson, Konami e Takara. 
PS2. Além disso teve Far East of Eden ll e | 
para GameCube e PS2. Trata-se de um RP 
clássico que não se popularizou por ter si 
lançado apenas no obscuro PC Engine. À 
Hudson ainda abriu sua gaveta e resolveu 

lançar atualizações de seus tradicionais gar 

como Bonk's Adventure (ação), Adventure 
Island (ação) e Star Soldier (tiro). Todos pa 
PS2 e GameCube. Para PC os destaques fc 
Half-Life 2 (tiro em primeira pessoa) e 
Flight Simulator 2004 (simulador). 4 



INFORME PUBLICITÁRIO 

Em cartaz em São Paulo, explora a 
história e a cultura do videogame | 

cultura digital que surgiu nos Estados 
Unidos no início dos anos 60 e 

virou mania mundial é o tema da exposição 
Game o quê? que acontece em São 
Paulo na Sede do Itaú Cultural na Avenida 
Paulista. Os visitantes têm a oportunidade 
de conhecer a fundo a história dos 
videogames, criação, expoentes significativos 

da cultura e da linguagem digital. Também 
podem jogar nos videogames que marcaram 
época e interagir em ambientes virtuais de 

ponta, como o Paulista 1919.A 
programação do período também prevê a 
realização de palestras e workshops. 
Realidade ou ficção, a tecnologia criada para 
o desenvolvimento dos games garante a esta 
mídia inúmeras possibilidades que, na 
exposição, são dissecadas em 12 jogos. 
Animações, vídeos e gráficos situam cada 
game no contexto de seu progresso técnico, 
já que a evolução das imagens, sons e 
“jogabilidade” está ligada ao desenvolvimento 

Por Marcelo Tavares 

tecnológico. Em frente de cada telão, há 

estações com controles e fones de ouvido 

para os visitantes utilizarem. 

Bit - o mascote da exposição 
O Itaulab criou um mascote para a 
exposição, o Bit, que é usado como fio 

condutor da evolução dos games.Várias 
versões da personagem, passeiam sobre 
cenários de outros jogos. 
À exposição ocupa dois pisos. No 

primeiro, há sete exemplos de jogos 
(Space Wars, Pong, Space Invaders, 
Pitfall, Sonic, Myst, e Comanche) 

projetados em telões. Ao lado dos jogos, 
vitrines mostram a evolução da tecnologia 
e da linguagem dos games, comparando 

padrões gráficos, de áudio e o 
comportamento dos personagens. 
O segundo andar explora os jogos mais 

avançados, feitos em 3D (Tomb Raider, 
2002 FIFA World Cup, The Sims, 

GAME 

A mostra, pioneira no País, revela o 

universo dos jogos eletrônicos, até 21 de 

setembro, na sede do instituto Itaú 

Cultural e no site www.itaucultural.org.br. 

Black and White, Enter the Matrix). 

B tecnologia dos games 
em diferentes contextos 
A exposição exibe ainda duas obras 
desenvolvidas pelo Itaulab, que mostram 
alternativas para o uso da tecnologia dos 
games, em áreas como a educação e 
a memória: Imateriais e Paulista 1919. 

Serviço: 

Game o quê? 
Visitação: Até 21 de setembro, de terça a sexta, 

das 10 às 21h, sábados, domingos e feriados, das 

10 às 19h - Entrada franca 

Itaú Cultural « Av, Paulista, 149 - Estação 

Brigadeiro do metrô - Fones 11.3268-1776/1777 
www.itaucultural.org.br 

Marcelo Tavares é Administrador e responsável pela Mac Brasil, 

empresa especializada em Games responsável pela organização 

do Encontro de Gamemaniacos do RJ e produtora do Programa de 

Ty Gamenews, exibido na Net - Canal 36 toda quinta às | 9h com 

reapresentação toda sexta às | 4h. marcelo(Dmacbrasil. com.br 

Educação E À RSS TO 

ORLA A Mic iitci ge Rei www.arenajogos. ON 

Instituto 
Cultural 

ã Cc Germânico 
www.icgermanico.com.br (21) 2621-4650 (21) 3026-3343 



A japonesa Toshiba e a americana Rambus anunciaram que 

desenvolveram uma nova tecnologia de transferência de 

dados entre microprocessadores. Com isso à velocidade de 

transmissão será 6 vezes mais rápido que as tecnologias 

tradicionais. Estima-se que a técnica seja usada no herdeiro 

do PlayStation 2. Toshiba é a principal responsável pelo 

processador do novo console, apelidado de Cell. A Rambus 

cuidará do barramento do videogame. 

MAIS UMA BAIXA 
Tetsuya Mizuguti, produtor de Rez e Space 

e ET ER ro TESTE Res ae eo ppa 

Sonicteam. Ele pretende ser produtor 

independente e ter carreira internacional. 

NINTENDO COMPRA 
AÇÕES DA BANDAI 

No fim de setembro, a Nintendo adquiriu cerca de 2,7% 

das ações da Bandai, um dos maiores licenciadores de 

personagens do Japão. Com isso a Nintendo figura-se 

entre os |O maiores acionista da empresa. Especula-se que 

Big N tenha projetos de adquirir por completo a gigante 

dos brinquedos, o que é negado pelas duas empresas. 

O preço GameCube foi baixado no Japão, EUA e Europa. 

Na terra do sol nascente, desde 17 de outubro, O console 

está cotado a |4 mil ienes, cerca de 360 reais. Além disso, 

os jogos ficaram cerca de 10 dólares mais barato. Nos 

EUA, a redução ocorreu em 25 de setembro e agora custa 

100 dólares, cerca de 290 reais. Na Europa, O GameCube 

irá a 99 euros e no Reino Unido será vendido a 79 libras. 

Além disso a Nintendo pretende elevar para 320 os títulos 

lançado para o console. 

MONTOYA NAS PISTAS DE GRAN 
TURISMO 4 

Num evento da Audemars Piguet, fabricante suíca de relógios, Juan 

Pablo Montoya, piloto da BMW Williams, mostrou que também é 

bom nas corridas virtuais. A Audemars é patrocinadora do piloto. 

Montoya é conhecido por gostar de videogames. No evento havia um 

demo de Gran Turismo 4 com um controle tipo volante GT Force 

Pro. E Montoya não decepcionou: mostrou toda sua técnica que 0 

levou à Fórmula |. E o piloto aprovou a qualidade do jogo: disse que 

era bem melhor que Gran Turismo 3 A-Spec. Isso que 
é elogio! 

E ssa 

ea 
dação 

OKAMOTO VISITA 
NINTENDO 

Enquanto tenta criar sua 

própria empresa de 

jogos, Yoshiki Okamoto, 

ex-Capcom, se vira 

com freelances. 

Durante um trabalho 

de reportagem para à 

revista Dengeki Games, 

Okamoto visitou a 

Nintendo e entrevistou alguns 

chefes da empresa. Saiu de lá feliz: 

ganhou das mãos de Shigeru 

ss Miyamoto um GBA SP 

à especial, com as cores do 

Famicom, o NES japonês. 

Uma raridade. 



Sony apresenta o PSX 
À Sony anunciou oficialmente o seu PSX, 

tido pela empresa como um gravador 

digital com funcionalidades de videogame. 

São dois os modelos de PSX e devem ser 

lançados no final do ano. O modelo DESR- 

7000, com 250GB de HD), vai custar 99.800 
ienes, quase 2500 reais. O DESR-5000, de 
160GB, sairá por 79.800 jenes, em torno 

de 2 mil reais. Um gravador digital é um 

aparelho semelhante ao vídeo-cassete. Só 

que, vem vez de gravar em fita, a captação 

NOVO SISTEMA ANTI-PIRATARIA 

“ ser transferido num DVD-R, DVD- 
é feita digitalmente num HD, podendo 

RW ou DVD+RW. São, pelo menos, 
33 horas de gravação no modelo de 

160GB chegando a até 204 horas, 

com perda de qualidade. Funciona 

como um PlayStation 2 também e, 

mesmo durante o jogo, a aparelho pode 

continuar gravando programas de TV. O 

PSX não grava as imagens do jogo no HD. 
O firmware pode ter trocado por versões 

mais novas. Vem 

com controle 

remoto e possui 

todos os 

conectores do | 

PlayStation 2 mas 

| só possuiuma 
| porta USB. O PSX | 

possui saídas digitais 

(DI e D2), de vídeo 

composto, de vídeo 

S, de áudio estéreo 

e de áudio digital. 

PSX TERÁ CHIP COM 
TECNOLOGIA DE 90 
NANÔMETROS 

À Sony anunciou que já está produzindo 

chips com tecnologia de 90 nanômetros. 

Um nanômetro é um bilionésimo de. 

“partes. Na prática, com isso será possível 

colocar os dois principais chips do 

PlayStation 2, 0 Emotion Engine e o. 

Graphic Synthesizer, num único chip. É o 

que será usado no PSX e nos PS2 mais 

adiante. Quem sabe, mais barato. 

RECEPÇÃO FRIA 

“metro, o metro dividido em um bilhão de 

À americana Macrovision e a inglesa Codemasters estão trabalhando num novo 

sistema de proteção de softwares. Esse sistema usará o conceito de Fade, em 

que a cópia perde funcionalidades pouco a pouco. Por exemplo, num jogo de 

corrida perde-se o controle do carro. Assim, acreditam as empresas, os usuários 

correrão para os jogos originais. 

FILME HOUSE OF THE DEAD 
ESTRÉIA NOS EUA 

Eu em mais E 300 salas 

produzido pela Mind fire e Boll Kino.. 

O presidente da Sega Wou, Na 

Nakagawa, faz uma ponta. Como 

zumbi, diga-se de passagem. 

DO N-GAGE 
A fabricante de celulares, a finlandesa Nokia tem 

planos ambiciosos para sua estréia no mundo 

dos videogames. Pretende vender de 6 a 9 

milhões de TRT 

unidades de | 

seu N- 

Gage, 

mistura de | 

celular com 

a 
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Pao! 
End 

E 
Er 

us 

Mw 
qu 

= 

- 
E 
E 
E-q 
2] 

portátil, até o fim de 2004. o apuro dE tem 

preços de 300 euros na Europa e de 300 dólares 

nos EUA. Mas entre os fãs de videogames a 

recepção não foi muito calorosa. Na Ásia, os 

jogos foram considerados muito "ocidentais". À 

crítica americana apontou como defeitos os 

controles e a dificuldade de trocar os jogos. 

é 



SQUARE-ENIX 
RPG/Ação 
Disponível em 2004 

A segunda versão de Kingdom Hearts, sucesso 

de vendas com mais de 3 milhões de unidades 

comercializadas no mundo todo, para PlayStation 2 

vai se passar anos após os acontecimentos de 

Chain of Memories de GBA. Sora, Pateta e Pato 

Donald se juntam a Mickey, possuidor de uma 

chave dourada, para enfrentar ni q E CW CET 

novos inimigos. Há um novo | E da E A PEN ma Te. 

personagem muito semelhante à 

Sora mas nenhum detalhe foi 

divulgado. Kingdom Hearts Il 

deverá trazer as respostas aos 

enigmas pendentes na versão Final 
“ = - E 

j a %. 
Er 7 : 

Rm a ma 

Dia 
E Ra 
oe 

Mix. Por exemplo, a identidade de 
homem da capa preta é uma de 

Um dos inimigos mais 

En ME impressionantes é aquele qu 

DAE o J uso de metamorfose. Há pou 
informações sobre o jogo, por 

EA enquanto, mas é possível prever 

vá quebrar novos recordes. 

Kingdom Hearts: é) 
& 8 F 

Chain of Memories po 
RS 

Juntamente com Lim, E 

Kingdom Hearts II, 

Pd 

outro jogo da série está 

SQUARE-ENIX/ JUPITER para chegar ao GBA. Chain of Memories faz à ligação entre à 

RPG/Ação primeira e segunda versões de PlayStation 2. Desenvolvido pela 

Disponível em 2004 Jupiter, responsável por Pokémon Pinball e Disney's Party 
entre outros, Chain of Memories possui cenas incríveis de CG 

e trará novos personagens. Do lado da Disney virá O simpático 

Bambi enquanto a Square-Enix apresenta uma garota de nome 

desconhecido, no momento. O jogo terá basicamente os 

| mesmos elementos de Ra de Kingdom Hearts mas na 

E E | hora de usar golpes especiais e “summons * haverá um sistema 

| de cartas. Sora vai ficando mais forte a medida que coleta as 
| bolas verdes dos inimigos. É o festival de Kingdom Hearts. 

dALENR-kLZRIOA 
K TE PROOE OUR 

A DEU E La 
E 

ri DR SS em o 



FROM SOFTWARE 

Ação 
Dezembro de 2003 

A ação incessante e o clima do Japão medieval voltam a dar as caras na 
continuação de Otogi: Myth of Demons. Agora, além do personagem da 
versão anterior, mais 5 guerreiros estão ao dispor do jogador. Cada 

personagem tem seu estilo de luta e de magias. O portal que conf inava os 
demônios em seu mundo foi quebrado e cabe aos exorcistas orientais 
enfrentarem o exército do mal e devolvê-los ao lugar de onde vieram. Para 

isso, OS guerreiros contam com poderosos combos e ataques mágicos. O clima 
da cidade dê Heiankyo, que existiu de verdade, está muito bem representado 
no Xbox. Quase tudo no cenário pode ser detonado. No Japão, quem fizer 
reserva do game irá ganhar a versão americana de Otogi: Myth of Demons. 

Ra 

Ação - 
Final de 2003 (Japão) / 
Começo de 2004 (EUA) 

A Sega testa uma nova proposta para ed 

a série Sonic. Desta vez a turma do SS 
ouriço azul vai atuar em trios e, assim, aumentar o 

nível de ação. Como se está falando de times, há diversas formações, com 

propósitos específicos, em Sonic Heroes. No caso da equipe de Sonic, o 
próprio se encarrega da formação Speed, ideal para movimentação em 
velocidade. Tails comanda o modo de vôo e Knuckles fica responsável pelo 
ataque. Às fases estão dinâmicas como sempre e com aquele gráfico que só 

aa Sonic tem. Além do. trio principal 
há mais 3 equipes: a de Amy Rose, 

DER, que está acompanhada de Cream e 
pa Big, o time Dark composto de 

É Shadow, Rouge e Omega; e o time 
é Chaotix, jogo do upgrade de Mega 

RE Drive o 3X que tem Espio, Vector 
e Charmie como membros. 

> Mission 4 

| 4 

| Finalmente 0 PlayStation 2 vai. | 

Counter-Strike. 

| Tiro em primei ira pessoa 

RPG/Simulação 
Dezembro de 2003 

ganhar um Front Mission, um 
dos pioneiros no género e 

estratégia com temática futurista. O console Gambá terá um Fte do 
primeira versão. Front Mission 4 conta a história de Elza e Daryl, que ão 
soldados de suas respectivas comunidades, a européia e a panamericana. O 
enredo seguirá os dois personagens até que, um dia, eles se encontrarão. O | 

esquema do jogo é como um Final Fantasy Tactics de robô, As máquinas, É 
chamadas de Wantzers, possuem energia por parte do corpo: braços, pernas — 
e dis am À destruição somente ocorre quando. se tira a energia da 

SEE peça principal. Com o avançar do enredo 
E podese comprar novas peças parao | 
= robô como armas. O mapa foi ampliado se 

em 10: vezes em relação a Front 

Mission 3, e está mais detalhado. É isso: 
| Front Mission 4 está pronto para 

ai conquistar 0 Ro pas 

Ro 
MICROSOFT / Tau 

Novembro de 2003. 

| Um dosi mais Endsos | jogos j PC fi Falmetia é vai e ao Xbox E di | 
"* que em Counter-Strike não poderia faltar o modo multiplayer é que será 

possível jogar até 16 pessoas com chat de voz. Para que não: haja. desnível 
entre pgasores haverá um sistema de ranking onde jogam combatentes do. 

=| mesmo nível. Os jogadores também poderão | 
“& 4, participar de modos cooperativos. À versão 

—— Dae gná Se | Xbox conta com novidades: mais 7 mapas, as 
EE A O time terrorista e | anti-terrorista a mais. e n 

novos personagens. Quem | jogar sorinho — 
também pode s se divertir. 

DD 

a Dnhiao o RES E 
as ES aim NS 



Shadow Tower: Abyss 

FROM SOFTWARE 

Já disponível 

Continuação de Shadow Tower de PlayStation, 
| a versão Abyss mantém as caracteristicas de seu antecessor: climas dark e alto 

nível de dificuldade. O jogador, que se vê sozinho dentro de uma torre cheia de 
criaturas horríveis e conta com uma arma de fogo desde o início, Depois, é 
possível pegar outras armas como a AR-|5 e até um anti-tanque, a Panzer Faust. À 
visão é em primeira pessoa e não há o elemento de level. Seu personagem vai 
ficando forte a cada monstro que mata. Seu equipamento e itens também são 

conseguidos nas batalhas, que são em tempo real. Às fases são uma das maiores 
mudanças do game: têm muito mais variação; cada uma com um tema específico. 

MICROSOFT/BIOWARE 
RPG 
Sem data prevista Jade Empire 

explora os mistérios da China. O jogador 
é um aprendiz de arte marcial e constrói 
seu caminho para tentar ser uma lenda 
da luta. Há vários personagens para 
escolher e cada um deles possui um 
estilo de luta diferente, Eles começam 

como um novato recém-formado na 
escola de artes marciais de mestre Li 
e viajam pelo império à procura de 

desafios. O jogador enfrentará 
inimigos ossos duros de roer além de 
se deparar com mestres que usam 
poderes sobrenaturais. Vai aprender 
artes mágicas e descobrir os segredos 
do continente. Um líder se faz com 
seguidores. Recrute-os e mande à 
missões para conseguir recompensas. 

À luta vai começar. 

SEGA 
Ação 
Previsto para 2004 

Além de aparecer no GBA, Astro Boy também terá uma versão para | 
No começo do jogo, o menino-robô só possui movimentos básicos ma: 
medida que vai enfrentando oponentes mais difíceis, suas habilidades 
especiais serão incorporadas ao personagem. As fases são bem construi 
recriam o mundo do mangá, como a Metro City, cidade natal do 
protagonista, e bases inimigas. Falando em inimigos, os mais temíveis vilk 
como Pluto e Atlas, o confrontarão. Na terra ou no ar, Astro Boy pod 
explorar todos os cantos das fases e enfrentar os inimigos que também 
aparecem de todas as direções. Astro Boy também está sendo exibido 

atualmente em desenho animado no Japão. 

a 
SQUARE-ENIX 
Ação 
Sem data prevista 

Oriundo dos mangás (quadrinhos 
japoneses), Fullmetal Alchemist conta 
a história de dois irmãos que utilizaram 
uma alquimia proibida, a de ressuscitar pessoas, em sua recém falecida mã: 
Como consegiência, o irmão mais velho, Edward, perde à perna esquerda 
Alfonse, o mais novo, o corpo. Em troca do braço direito de Edward, o esj 

de Alfonse instala-se numa armadura. O irmão mais velho usa partes de m 
para substituir seus membros originais. ssim eles saem em busca da Pedr 
Sabedoria. Fullmetal Alchemist é um jogo de ação em 3D bem dinâmico. À 
TGS havia demonstração de uma fase dentro de um trem e era bem radic 

Square-Enix está com tudo. 
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Seven Samurai 20XX Donkey Konga 

as 
NINTENDO / NAMCO 
Musical 
Dezembro de 2003 

O símios da Nintendo vão entrar no ritmo de uma 

batticada. À nova aventura de Donkey Kong é um jogo musical. Junto com o 
game será incluído um controle em forma de bongô, uma espécie de tambor 
pequeno e vem em pares, em que o jogador deverá bater no tambor no ritmo 
que aparecer na tela. O controle também capta barulho das palmas e isso 
também é Usado no jogo. Até 4 pessoas poderão participar da roda. Não se sabe 

ao certo sobre o funcionamento do jogo: que 

também possui fases de plataformas. Donkey 
Konga é o primeiro jogo musical do GameCube 
a pisar nos EUA. Resta saber a reação do ano 
da terra do Tio Sam. 

SAMMY/DIMPS 

Ação 
Final de 2003 

Baseado livremente no 
clássico filme de Akira Kurosawa, Seven Samurai 

20XX leva o mundo da espada para um futuro próximo. Trata-se um jogo de ação 
com armas brancas num ambiente 3D. São sete espadachins que lutam contra o 
terror iminente. O personagem principal pode fazer uso do estilo das duas espadas. 
Um time de feras foi contratado para Seven Samurai 20XX:a trilha sonora foi 
composta por Ryuichi Sakamoto que trabalhou no filme Entre o Céu e a Terra e os 
personagens são criação de Moebius, que está por trás da produção gráfica de O 
Quinto Elemento. É o ar da modernização que aplicaram sobre o clássico Os Sete 

Samurais. Prepare para dar. espadadas em quem aparecer pela frente. 

FROM SOFTWARE 
AcãolTiro 
Previsto para 2004 

e SNK PLAVMORE)VUKI 
|Luta 

Outubro de 2003 (arcade) 

Dezembro de 2003 (Neo Geo) A série Armored Core 
resolveu reexaminar O passado. 
Reavaliando peças para os 
robôs, nível de dificuldade, e outros 

Após sete de repouso, Samurai Shodown volta à 

ativa mostrando que o antigo Neo Geo ainda tem lenha para 
queimar, Além dos tradicionais Haohmaru, Genjuro Kibagami e elementos dos games antigos, a From Software resolveu equilibrar seu 

“ outros, há novos personagens. Os recém-chegados foram desenhados game. À versão Nexus será composta de dois discos: o passado e futuro. No 
por Nobuhiro Watsuki, fá da série e criador do mangá Samurai X. São 24 primeiro haverá situações de Armored Core antigos com o novo engine. No 

personagens desde o início. A novidade dessa versão é a possibilidade de deixar o | segundo começa uma história totalmente nova. Com a nova programação, o 
oponente em câmera lenta. Além da barra de raiva há uma barra auxiliar, verde, | gráfico dos robôs estão mais detalhados que nunca. Tudo para agradar aos fãs 
que determina o poder do golpe, ela cresce junto com a vermelha e chega ao de carteirinha da série. O produtor do jogo disse que iria mudar o foco da 
máximo ao acionar a explosão de raiva. Samurai Shodown continua na ativa. ela o à SR na a que de como isso será feito. 

e CREDITS 04 

2] 
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NAMCO / XILAM MULTIMIDIA 
Ação 

3 
| RR

 
Sem data prevista 

eba 

Antes chamado de Axis, Kaena inaugura uma nova forma de DESSA 
parceria. Os mesmo pessoal que trabalhou na obra, originalmente um TE de longa- 
metragem feito em computadores, nos moldes de Shrek e: Monstros S.A., vai trabalhar no 
game, juntamente com o staff da Namco. Assim garante-se a mesma linha de design para o 

- videogame. É os gráficos, realmente, estão bem detalhados, com um jeito diferente dos 
| tradicionais games.Vai ver é o tempero francês da Xilam. O título em questão faz 
referência à personagem principal, estilo menina selvagem, que sai a procura da seiva de 
uma árvore que é a base da vida no planeta. As cenas de cinema são, obviamente, um dos 

pontos altos do titulo. O filme original, 
para à telona, conta com vozes de 

Kristen Dunst (a Mary jane de Homem- 

Aranha), Richard Harris (o Dumbledore 
de Harry Potter) e Anjelica Huston (a 
Mortícia de Família Addams). Esperamos 
que exibam por aqui. 

' Ro: lim e á 

RO 
MIDWAY / SURREAL 

e 
Corrida 

“Sem data prevista de lançamento 
SOFTWARE 

Chegou um game para quem gosta de | Ação 

todos os tipos de corridas. Em Race Driver 2 haverá 30 Dezembro de 2003 
campeonatos incluindo corridas de Gran Turismo, Corrida de rua, Rally, 
arrancadas e Fórmula Ford, além de muitos outros. Mas as cenas de cinema não 
foram esquecidas: há um modo de história bem intenso para os que curtem 

Tem mais softhouse querendo dar sustos nos jogadores.Agora é a vez da 
Midway seguir o caminho de Resident Evil com The Suffering. O gam 
uma série de criaturas horrendas que vão infernizar a vida do protagonist 

um desafio. O o é alcançar o topo do Masters Grand Prix Professional, Torque, Para enfrentar esses seres asquerosos ele conta com uma artilhai 
Er Os personagens do game foram criados pesada além de poder se transformar num ser monstruoso. Os cenários. 

EA E “| com a incrível quantidade de 12 mil também entram no clima e possui toques góticos. The Suffering promete 

o | polígonos cada um. Codemasters finais diferentes conforme o progresso do jogador: O criador dos monstr 
empregou um batalhão de 40 engenheiros será Stan Winston, ganhador de 4 Oscars. Ele trabalhou em filmes como 
para O projeto desse game, O e mostra Exterminador do Futuro 3, Edward Mãos de Tesoura, Aliens: O Retorno & 

que a empresa não está para brincadeiras, jurassic Park. Um currículo e tanto, não! 



Ação 
Disponível em 2004 

À assassina loira de Telden está alçando vê vôo o em um novo. 

game da Namco. O jogo, de ação, nos moldes do modo Tekken 
Force, contará a misteriosa trajetória de vida de Nina Williams. A 

maior característica do game é que o jogo usa basicamente os | 
dois direcionais. 0 direcional esquerdo controla a movimentação | 
e o direito, os golpes. Os combos e defesas também são 
realizados com os direcionais. Também há um modo em que Nina mode deonar 0 oponente com um 
go Bastr = como alo, E Pie uma tela de raio-x. Agora mire nos pontos vitais e, se tiver 

| 2 sucesso,o inimigo irá cair na hora. Além de muita pancadaria, o 
hora também fará uso de armas 
“como espadas e pistolas. Mas não é 
“só isso: terá cenas que será 

| O esa passar os 
EE obstáculos ou avançar sem ser 
à percebido pelo oponente, O 

À confronto se passa num 

no Cel Shading pouco usado em jogos de 
corrida, para dar um ar mais desenho animado 2 ao 
game. Os eleitos * visuais também. são mais 

- Rr medias, Nada disso, porém, 
impede que tenha carros reais como das 
marcas Mazda, Honda, Toyota, Nissan, 
Mitsubishi, Subaru, além de carros americanos. 
“Nem permitir que se ajuste os carros com 
“muitas opções: pneu, freio, suspensão, turbo, 

o escapamento, computador, marcha etc. À 
“maior novidade desta versão é seu suporte 
“ao XBox Line, permitindo o jogo online com 

até 8 corredores ao mesmo tempo. 

gÉ transatlântico de luxo. Éta, vida boa! 

| Previsto para o final do ano 

Pride 2003 

7) 
“AABB PN a 

a W 

viATA 

ec | 

= EN “Os fis do vale-tudo vão se esbaldar no novo game da Capcom. O título, que faz 
Finalmente o XBox vai ganhar o original game de | 

corrida da Capcom. Contrariando a tendência do | 
gênero em ser realista, Auto Modellista aposta | 

Feferência a um campeonato de lutas, acompanha as mudanças no regulamento. 
“Na versão 2003, há mais posições de chão. Uma delas é a posição de 4 pontos 
“em que o atacante fica por cima do defensor, em posição invertida e de costas 
àquele. Isso permite o que está por cima dar joelhadas na cabeça. À outra posição 

| éa posição lateral onde também se pode acertar joelhadas na cabeça, partir para 
la montada ou tentar uma chave de braço. Pride tenta ser fiel ao campeonato, em 
| que valem tanto golpes de impacto como golpes de chão. As estrelas do 

campeonato incluem os brasileiros Antônio Rodrigo Nogueira (o Minotauro) e 
Vanderlei Silva além de outros como o japonês Kazushi Sakuraba e o americano 
Kevin Randleman. São |6 lutadores no total com porrada para dar e vender. 



Mais dei mesmo: Pandora Tomorrow trará mais. do 

“mundo de intrigas que o fez um sucesso de crítica e 

“público. Com novas cenas de ação e clima de cinema, 

- : o o novo game escrito por Tom Clancy o o maior 

escritor americano. sobre temas militares, trará 

Ação [Tática 
Março de 2004 

será um dos primeiros games € de espionagem — 

a ter compatibilidade + com o modo nine 

usando o suporte ao XBox Live ou o. 

à Pandora Tomorrow tem ido E 

si — Campo promete maior Feio no âmbito do rally. 

“Como jogo oficial, World Raly Championship 3 traz todos os times, 

| am CArTOS, patrocinadores, pilotos e países em que as 

“ de partículas, o que faz com que os detalhes 

ma detecção de colisão e à Pepsi dos. 

E danos causados aos carros. Os 

a 

Aa. DS Ra 

experiências 1 mais intensas e realistas. 0j jo
go S 

| ) A PlayStation BB, por exemplo Spimer Gu Cel a S 

provas s são realizadas. Tudo com dados de 2003.A 

nova programação permite melhor representação 

a | bem evidentes. Também ajuda a melhorar a 

1 | Sem data pri 

rei abri caminho para c os jogos E ? 

“ com temática ninja e Red Ninja: End of Honor Pa carona nessa ond: 

“ novidade nesse game é a arma principal. Kurenai (significa vermelho em 

“pon, uma kunoichi (ninja y versão feminina) está a procura de vingança 

morte de s seus a pelo clã Black Lizard. Sua arma básica é uma corda de 

E multi uso. Dependendo. dos apetrechos colocac 

à na corda, ela servirá para vários propósitos. Al 

disso, Kurenai também poderá usar as famosas 

Eri “ magias ninjas, Os ninjutsus, e várias outras arm 

E, como explosivos, dardos e bombas de el 

O tradicional RPG da Konami 
e à quarta versão. 

“Continua com os 

“famosos 108 

personagens 

jogáveis que 0 
E| protagonista deve 

encontrar, Em later a 

Nháum elemento E 

| chamado brasão, qe 

É constitui a base do 

| KON e 

/ JAN MI 

RPG 
| Previsto para 2004 

g E Rs a PS 

| Suloden, São a ao ide aa E 

“Obrasão que cai nas mãos doi 

o muitos pu em tro 
nO NS ORL E 

“informações que serão o important 

“trama do game. ( Os “cenários most 

“muitas ilhas e haverá muitas trave: 

oceano. Os gráficos são comport: 

efeitos sutis, pelo menos por'enq 



NOVEMBRO 
PlayStation 2 

“Super Trucks SUPeF JUGO Dl Da 
Fairly Odd Parents: Breakin' Da Rules 
He-man: Defender of Grayskull 

Midway Arcade Treasures 
Mu Cruise 

Barbie: Wild Horse Rescue 

B| Roar 4 

Cat In The Hat 
Frogger: The Rescue 

Karaoke Revolution 

Kya: Dark Lineage 
Lord of The Rings: Return of The King 

Prince of Persia 
Rogue Ops 

Socom 2 

Star Trek: Shattered Universe 

Trivial Pursuit 
True Crime: Streets of LA 
Sphinx and the Shadow of Set 

Beyond Good And Evil 

Bratz; Formal Funk 

Carmen San Diego 
Crash Nitro Kart 
Dynasty Warriors 4xl 

ESPN College Hoops 

Goblin Commander: Unleash the Horde 

Hobbit 

Looney Tunes: Back InÁction 
Mark Davis Pro Bass Fishing 

Medal of Honor: Rising Sun 

Monster 4x4: Masters of Metal 

NCAA Final Four 2004 
Ratchet & Clank 2 

Sitting Ducks dá 
Spawn 
Terminator 3 

World Championship Pool 2004 
Cabela's Dangerous Hunts 
Everquest Online Adventures: Frontiers 
lhra Drag Racing 3 
Pba Bowling 2004 

Star Trek: Shattered Universe 
James Bond 007: Everything Or Nothing 
Manhunt 

NCAA March Madness 2004 

Spy Hunter 2 
hack: Quarantine 

Battlestar Galactica 
Fatal Frame 2 

Hunting Unlimited 2 
|-Ninja 

King of Fighters 2000 & 2001 
Legacy of Kain: Defiance 
Metal Arms: Glitch In The System — 
Ninja 

Secret Weapons Over Normandy 
Space Channel 5-| 

Baldur's Gate: Dark Alliance 2 

Harry Potter And The Sorcerers Stone 

Need For Speed: Underground 
Urban Freestyle Soccer 

Champions of Norrath: of Everquest 
Low Rider Round The World 

Max Payne 2:The Fall of Max Payne 
Xenosaga Episode | Reloaded (Japão) 

R: Racing Evolution (Japão) 

Castlevania: Lament of Innocence (Japão) 
Wild Arms Alter Code: F (Japão) 

GameCube 

Fairly Odd Parents: Breakin Da Rules 
He-man: Defender of Grayskull 
Midway Arcade Treasures 
Muppets Party Cruise 

Frogger:The Rescue 
Lord of The Rings: Return of The King 

Prince of Persia 

Rogue Ops 

Snood 

Tom & Jerry: War of the Whiskers 
True Crime: Streets of LA 
Yu-Gi-Oh!: Falsebound Kingdom 
Carmen San Diego 

Mario Party 5 

Sphinx and The Cursed Mummy 
Beyond Good And Evil 

Bratz: Formal Funk 
Crash Nitro Kart 

Go Go Hypergrind 
Hobbit 

Looney Tunes: Back In Action 

Medal of Honor: Rising Sun 
Monster 4x4: Masters of Metal 

Road Trip: Arcade Edition 
Shox 

Spawn 
Tonka: Rescue Patrol 

Zoids: Battle Legends 
james Bond 007: Everything Or Nothing 
NFL Blitz: Pro 

Spyhunter 2 
Disney's Hide & Seek 
Mario Kart: Double Dash 
Metal Arms: Glitch In The System 

Metal Gear Solid: Twin Snakes 
Terminator 3 

World Championship Pool 2004 

Harry Potter And The Sorcerers Stone 
Need For Speed: Underground 

Digimon 

Goblin Commander: Unleash the Horde 
Pokémon Colosseum (Japão) 

R: Racing Evolution (Japão) 
Mario Kart Double Dash (Japão) 

GameBoy Advance 

Mega Man Zero 2 

Pitfall Har 

Batman: Rise of Sin Tzu Fe - 
Teenage Mutant Ninja Turtles 
Harvest Moon: Friends of Mineral Town 

Onimusha Tactics 

Robocop 

Sword of Mana 
The Lord of the Rings: The Return of 
the Kin 

Dragon Ball Z: Taiketsu 

Frogger's Journey: The Forgotten Relic 
Harry Potter: Quidditch World Cup 

Prince of Persia: The Sands of Time 

TRE MOBBE Ca CR 
Disney's Magical Quest 2 Eça 
Mario and Luigi | 

Ozzy and Drix 
Disney's Magical Quest 3 (Japão) y 

Xbox 

Apocalyptica 

Dance Dance Revolution Ultramix 

Fairly Odd Parents: Breakin Da Rules 
He-man: Defender of Grayskull 
Midway Arcade Treasures 
Barbie's Horse Adventure: Blue 
Ribbon Race 

Cat In The Hat 
Lord of The Rings: Return of The King 
Prince of Persia 
Star Trek: Shattered Universe 
Tom & Jerry: War of the Whiskers 
True Crime: Streets of LA 
Carmen San Diego 

Sphinx and The Cursed Mummy 
Armed & Dangerous 

Beyond Good And Evil 
Crash Nitro Kart 

Crouching Tiger Hidden Dragon 
ESPN College Hoops 
Goblin Commander 

Hobbit | 
Links 2004 (Live) 

Medal of Honor: Rising Sun 
Sitting Ducks 

Spawn 
Terminator 3 

Vultures 

Cabela's Dangerous Hunts 
Shayde: Monsters vs. Humans 

Tom Clancy's Rainbow Six: Raven 
Shield 
Bowling 2004 
IHRA Drag Racing 3 
|-Ninja 

James Bond 007: Everything Or Nothing 

NCAA March Madness 2004 
Project Gotham 2 (Live) 

Spyhunter 2 

Battlestar Galactica 

Counter Strike 

Dance Dance Rey Ultra Mix Bundle 

(wimat) Hi 
Legacy of Kain: Defiance 
Mafia 

Magic The Gathering: Battlegrounds 

Metal Arms: Glitch In The System 
NHL Rivals 2004 (Live) 
Secret Weapons Over Normandy 
Sega GT Online 

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy 
World Championship Pool 2004 
Harry Potter And The Sorcerers Stone 
Need For Speed: Underground 
Max Payne 2:The Fall of Max Payne 
Ninja Gaiden E 

PC | 
Counter-Strike: Condition Zero 
Xpand Rally 

Vivisector: Beast Within 
Warlords IV: Heroes of Etheria 
Deus Ex 2: Invisible War 
Apocalyptica 
Homeplanet 

Colin McRae Rally 3 
Rome: Total War 

Call of Du 
Deer Hunter 2004 
Warhammer 40,000: Fire Warrior 
Painkiller 

Microsoft Train Simulator 2 

Black9 
Far Cry 

Need For Speed Underground 
Terminator 3:War of The Machines 
Álias 

Gladiator: Sword of Vengeance 

Command & Conquer Generals Zero Hour 

Psychotoxic 
Contract ).A.C.K. 
FIFA Soccer 2004 

Dungeon Siege: Legends ofAranna | 
Lord of The Rings, The: Return of The King 

NBA Live 2004 

Lords of The Realm Ill 
Riftrunner 
Sóldner: Secret Wars 

Neverwinter Nights: Hordes of The 
Underdark 
Disciples Il: The Rise of the Elves 

IndyCar Series 
Breed f 

2! 



Os acontecimentos de || de setembro de 

2003 parecem ter influenciado os games 

também. Em Freedom Fighters, a desgraça 

recai sobre Nova York. Mas, em vez de aviões 

caindo sobre o World Trade Center sob o 

dele: gaci ia de 

bolícia use 

a passagem 

do metro. 
Dr 

Chagando 

lá, vá pelo 

lado 

squerdo e entre ; ela garagem onde há menos 

soldados protegendo o local. Dentro, salve Isabella 

e hastele a bandeira dos EUA no mastro. 

"“EAlo Interactivo 

* AçãolTático 

pi M. Card | 
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companheiros atacarem, recuarem ou < defender um local. tudo explodir. 

DICA: procure por gente 

ferida e salve-os. Assim [ECHES 

você ganha pontos de 
carisma e isso significa que 
você poderá recrutar mais 

soldados por vez. 

comando de grupos terroristas 

árabes, é o exército soviético 

que invade a maior cidade 

americana assim como todo os 

EUA. Cabe a Christopher Stone, 

seu personagem, libertar o país da ameaça 

vermelha. Realismo, nos limites de um jogo de 

videogame, é a chave de Freedom Fighters. 

Aqui, Chris conta com uma pistola é ma segunda DICA: use o 
rifle de longa 

arma, além de algumas granadas é ca as ora diadiel 
istancia 

o jogador não está sozinho:até 12 soldados para pegar 

podem acompanhá-lo nas missões. E aí entra a “Inimigos 

tática. São 3 as ordens que você pode dar a seu nd ps 
ficam ax 

grupo: atacar, recuar e defender um local. As da barricadas 

missões são compostas de múltiplos mapas e é 

necessário ir e voltar por elas. A tática é tudo: 

não adianta ir de frente contra o exército 

inimigo, O negócio é achar entradas pouco 

protegidas para pegar os oponentes de surpresa. 

Chris pode atirar no modo “normal”, em 

terceira pessoa, ou usar o modo de mira, mais 

preciso porém mais exposto ao ataque 

adversário. Ufa! É isso. Para 

quem gosta de ação-tático, 

DICA: 

aprove 

artilha 

para jc 
fogo p 
nos sol 

inimigt 

econoi 

sua mi 

à DICA: sempre E 
Freedom Fighters é a 

que houver EE cleo 

uma ótima pedida. barris EiserenaasaahE a 
vermelhos por E 

DICA: depois de salvar nerto dos perto d 
tlemhalla Chric + larã à 

Isabella, Chris E oponentes, 

ss | recrutar dois soldados para acerte os É 

acompanhar nas missões. Use os botões para fazer seus barris e faça [EM 

— 4? 

ee e + (635 Sos eos aee, À 

E 

DICA: na fase do hotel 

EE use o caminho lateral DICA: 08 - Na fase do posto de gasolina u 

para pegar os inimigos C4 para dar conta dos atiradores. À bomb: 

| pelos lados. pega com os policiais na fase da de legacie 
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sões. Os nação | de 
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Por Marcelo Kamikaze 
Chegou a hora de voltar a Bagdad. controles ficaram complexos devido aos mu 

e Conflict: Desert Storm Htraztodoo “ comandos que um jogo desse tipo possui. O 
clima de guerra para Os videogames Ee = “exércitos que aparecem no jogo existem de 

a tipo de jogo virou moda depois que | verdade: é a Special Forces americana e a é 
a a 

Da ao AQ Se AQE ada 
Nena PN Ema pad 

mm, RE ' 
Da 

EEE 

E a E 

inventaram Rainbow Six e é comum em britânica, tropas que participaram dem RSA de a o 
Dm EEN 

Ra 

computadores. O jogador comanda uma “guerra do se Os cenários são mos 

o inimigos a ter sido feito nas CO a 

tropa não sofre desse mal:estão bem | | 

modelados e com um visual bacana. Indicado 
para quem curte jogos de ação-tática. 

Take 2/ScilPivotal 
Estratégia 

4 jogador 

DICA: preste. mu ita 

| quem está jogando pela primeira ve vez 
fia com o tempo se e pega o jeito. 
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ES ços 

pouco aproveitada em Dredd vs « 
Judge, que é um jogo tipo Doom, e | 
que não traz muitas novidades. Os 
objetivos são repetitivos. É pegar — 

um fora-da-lei ali evitar outro 
crime acolá, e não muda. Os 

gráficos estão na média, 
Po o clima de 

ID) Mega City One 
E sirando a fato deea 
E sa meio o deserta, A 

an tra de e policial e juiz, 
Dredd « combate o crime 

“diariamente em Mega City 
“One, prendendo os bandidos 
“E sentenciando-os 

* sumariamente ao castigo 
— merecido. Pena que uma 

história tão rica tenha sido 

Ea in 

tardia são aee de de nota assim comoa 
|) dublagem dos personagens. Se você o 
do “cara de pedra vale a pena 

experimentar Dredd vs Death mas: os. 
fabricantes ainda estão dean um jogo 
à à altura do persopgiitE E 

À: a primeira coisa a se fazer é 

prender todos os carinhas que | 
estão em frente ao Halls Of Justice 

ron E: BR | DicA:sigo sempre na ICA: cuidado com os vampiros, eles são b Ud Posted o PE “direção que a setinha À o com os vampiros, eles são bem 

o BE sas mais fortes . 
VivendilRebellion E azul indicar. 

Tiro em 1º pessoa 

| jogador 

E DBJECTIVES 

ES ET] 

DICA: aperte Select para PRaaat Sra 
- Sazer quais e quantos | 

— objetivos foram feitos. 

A: quando virar à eaierda, d dois vampiros | 
Gee B. EE Sa CA : RE JrãO aparecer 

= | DICA: tente não matar as 

asso que tem que. 
prender para não falhar 

"E em um dos objetivos. 

1: quando estiver no | 
assalto a banco sempre BR 
mate todos os bandidos, E (ea 

e se puder prenda-os. EE SO 



Mari orie Bros € rm Ss 

Cuidado! À turma de The sen E está 
no volante e deverão realizar diversas 
missões espalhadas pela cidade de 
Springfield. Pense num Grand Theft Auto 
com personagens amarelos. No começo, 
só carro da família estará a disposição mas 
no decorrer do | jogo muitos outros 
veículos aparecerão. o traje também é um 
ou e. de E & Run. Os 

gráficos recriam com fidelidade os 
cartoons de Matt Groening. Nem 
os detalhes foram esquecidos: 
quando se bate um carro, o local 
fica todo amassado e a tinta sai. 

À trilha sonora acompanha o 
momento vivido pelos 

personagens: numa situação de 

perigo a música começa a 

acelerar. Quem conhece à 
“série vai se deliciar com as 
“inúmeras piadas que 
“ aparecem no game. São sete 

- fases com sete missões 
—  Primárias cada uma. Tem 

ainda uma missão bônus e mais 
três corridas. É um dos melhores DICA: sempre 
jogos com a marca The Simpsons 

- desde o arcade da Konami, 
“lançado em 1991, 



Mais log mais rodo Ega é  Necd E 
For Speed Hot Pursuit 2, características. E 
que ganhou força nesta versão. segun a 
“Cartilha politicamente + correta em Hot 
Pursuit 2 você pode atuar dos dois fado o 
do mocinho ou o dos vilões. Para | 
desempenhar o primeiro papel, você terá 
a disposição um daqueles poderosíssimos 

carros de polícia americanos para 
perseguir aqueles que querem correr 

demais. Com a ajuda do rádio, o guardião a 

da lei pode pedir ajuda de outras viaturas & salao que o 
pote p o - você é parar um carro você irá é ganhar 2000 

até de um helicóptero. Se quiser passar para pontos e uma mensagem irá aparecer 

o outro lado vai ter de enfrentar dec 

A: quando todas essas dificuldades. Em Hot 
: for policial, entre Pursuit 2 ganha-se pontos por 

no frente dos —,prapassagem, manobra e outras 
carros e faça passas 
comquea ações. Os de cos são o ponto forte 

BR velocidade deles ss da nova versão. O 
E diminua. a 

E Pu 

er RS SS 
[a o Md TI ADO 

| “Electronic Arts/Ea Games — 

* Corrida 

| 2 jogadores 

“A: quando aparecer esse sinal, significa 
está na contramão, vire ao contrário. 

trabalho 
de câmera dá 

4 ara 
; uma boa dinâmica 

RR a a ” e mostra muitos 
- | Um pouco dificil no início, mas logo Rss | 
“| sepegaojeito da coisa edesancha decalhes Tem boa trilha sonora eefeitos 

4 a É co cana | — bemfeitos Quem E 
“curtia a adrenalina e 

Il dasérevai É 

adorar à nova 

E versão de Need o : um outro jeito de parar o carro é f ca 

For Speed. Gs empurrando com a lateral. 

4 Controle | Ê “o M. 

ne EA pese 
o 

E e ç º o legal é que você pode optar entre 
| sero polical bom moço ouo 
“bandido. E em alta velocidade. 

Cri = Co 
o Eos 

Como sempre, Os E icos são 
“excelentes, muito bem feitos, 

/ | coloridos e etc, 

Ss Som e É O 80 

“A arilha s sonora é boa, Sen 

: ni ter sido melhor, cansa. 
um pouco. | | 

À: tente não bater muito para não 
falhar na perseguição aos outros carros 

EL Srta vaca 
Eae fds, 

RE EE - Por [EIA 

o A pistas são muito grandes” e pls E 
0 jogador vai se cansar, até parece que 
“Corre, corre e não Chega nu nunca. A: aperte R3 para 

acionar o turbo da 

viatura. 

eqiando você estiver em uma corrida 
os outros rapidamente e ganhe bastante pa 

30 



Hora de decorar hos circuitos ovais a 00 
por hora em Nascar Thunder 2004. A | 
competição Nascar é uma corrida o ces EK: E PR 

lg » cê é E dé 

Nasc ar 
Dad air 

tipicamente americana, com jogo. de equipe E 
: iss ; | | 

| 

a 

E 

E, escancarado. Inspirou o jogo Daytona USA, a T Re DE R 
da Sega. Nascar Thunder 2004 conta Z 0! 7 a, 

Ê com os dados da temporada. de 2003, com: 

pilotos, equipes, pistas e tudo mais oficiais. 
O jogador precisa tomar cuidado com a RE 

| pilotagem. pois, tal como na corrida real, Fecriam com fidelidade as pistas da Nascar, São 

uma relada num carro ou no muro é perda - bem feitos e coloridos mas sempre há o que 
de controle | na certa. Ok, na corrida real melhorar. Talvez atendam na versão 2005 minha 

os carros saem voando. Os E cos F eclamação. À trilha sonora quase é 
o | imperceptível pois o ronco dos motores e o 

o e a se em “rádio encobrem qualquer outro som. Como 
, a em todo campeonato, seu objetivo é vencê-lo 

— etambém ajudar a sua equipea ser campeã. O 
- ieitão das corridas é bem diferente de um rally 

uma Fórmula | ou uma corrida de Turismo, 

mas se for com a 
cara de Nascar, 

esse é seu jogo. 

a My 
o = 54 Ea o 

Es di 

DICA: 

E Electronic artslEa Sports “ug 

Corrida 

4 jogadores 

0 controle é é muito fiel até é pára 

ea nunca se bem Fa | 

SP 
n do qué carrega foi retrbahado | 

eo jogo de equipe é interessante, 
fora as cp e são um Doda 

Gráfico a E E | 

Tos gráficos s são muito bem elaborados | 
e caprichados, as batidas noscarros 
ae a ser Rui | E , a s 

eq <  t Ee SS E EE, SAS AR] “a c E LÊ A. E E Edo , 
x a 51. 755 

EE pi il- Por en 
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qualquer exceto pelo fato 
esp rm not : 

er Muito intel gente. E 

EN 

essa cap Dacidade para criar as mais fantásticas NS 
Lo GERIDO ES RESETE OVER YE har nuitos À Er a 

bugigangas. O estilo de Jimmy Neutron: Jet sa 
NESSAS É S minigames. Pe e 
Esncian é aniiale - vietm 315 [SR 
Fusion ssa “tradicior a visto: em Jc )gOS 3D Nesse do: sumo Es ms 
SE SRS PESTE PSPANNSSS ES INS DES “Gs oo 
qe piatarormas: | Diora F ambientes imensos € pressione os pasa 

botões quando | DS procurar por diversos itens, tudo recheado CSS mp 
s - esti verem | . 

co AÇÃO ar Fra- CaDeç as. A JS ans mais 
RE: om aÇal: que Sid AR pr iten S Mais dentro. do | 

| | | importantes s são. E DECS qui a Jimmy JSa | para € f Far. seus quadrado. | E RSA Ni 

y ER Sr DS tata º Res a ER é ma Se 4 o peça pan =. A a dp 

CO CC CR | inventos. Depois tem uma porção Ge Ot bjetos 

E Jimmy Neutron: Jet PERA ç secundári os ql ue liberam fases e ejementos extras. | E SS 

THOQ Durante as fases aparecem a algu AS pola que TE 
ESSES REPORT E; ERR no E rt % Mera 

Ação - M. Card desaf ia mn jm Ny: e torneio de sumo aqui, uma corrida E = 

8 Jogadores acola € O personagem tem que se virar. Iss O quebra um ” 
, inte! a da nto mms parto o a Controle pouco a monotonia de algumas partes do; game a 

N : e to E Sm pai = = ua O Es. E 
a Ro : : Isso Ne: têm atie salvar o esniaro let ris qua to São simples e funcionais, Os comandos osso heroi tem que Salvar O espiao JSION, QUE TOI 

: : Ps a " BS É x A + 3. E: Ei Do. P > - 

respondem rápido e a camera funciona Captura ão pelo GIaDOIICO rrotesso: e E (alamitous. A C id ade: 

bem. 1 . o p , 

Aa A cátrranciarmat amilimaaiaais 3 Ge: Retroville 5 SE LFanstormou cm uma air dela asiatic Ca, 

f > eme Ss F ne RE E Aa] o o É sam Diversão Ê 0 florestas e outras coisas mais: são: 16 fases 
; - w Ee q h Ê dd 

; a & VISA AS NS Adao amar! O jogo começa meio aaa mas depois em > mundos. E para car e vender: 
deslancha. Às fases possuem estrutura 
diversificada com muitos minigames. 

Gráfico 7.0 
São um tanto simples para os padrões 
de hoje mas tem seu charme com | 
aquelas linhas tortas. 

Som 8.0 

À trilha possui personalidade. É meio & ES À A ss inventos. Eles. 
um surf rock, com muito suíngue, Os S SE Fo | “estão marcados | 

efeitos sonoros também são bacanas, » Es com um X azul 

LO giferents amas P ne uaço: 
er rentes armas 

O Esses game de plataforma 3D é tudo destroem. difere ntes ” Es 
meio parecido. Muda apenas os ENS S ars HÁ 
personagens: um mais esquisito que o caixinhas. Nelas há itens 7 e | ti 
outro. E esse topete do Jimmy! Não vou importantes. Foi E | Ez 3; E 
nem falar. Ca es EE " omnes oco ? 

ERAS ESSAS pe ces cá 
NS E e 2d so | destrua E 

NR y | DICA: os NavChips Ps; todas as P 
SEN o EU in N se Ee em para. abrir 1] lâmpadas das j : 

E E fases secretas no. fases.) ho. fazer sa 
E jogo, Os Candies a Isso um filme sera a 

SE | ES É fazem liberar novas | liberado. da com a primeira arma já. 

ENS n imagens no: Gallery. Gallery. Proteja= encarar os inimigos. Os que tên 
RS FA o dp bo e E | Procure « os itens em se do « choque escuros são imunes qo raio verc 
= ES fome É “todos os cantos. Essa dns com o escudo. Proteja-se com o escudo ou fui 

o 

SA CRRPIRI PBS OS PSA RAL ENBO PITA LEE dj ST 

dese] não Fita: ao à ag letimo 
1: use q arma 

magné ética para fazer os: 

espelhos virarem. Se eles 

estiverem na posição 
E 

“0 objetivo E 
correta um som Sa SPSS E 

primeiro de Jimmy | & | 
| diferente será ouvido. BESSA ESSES SS 46. 

é encontrar peças sy 
Isso faz: abrir uma: borta. 

para realizar seus . 



Basquete é com O rapaz a Sempre fui 
fã da série NBA Ja 

casam no no game. Para 
quem não sabe NBA Jam não é um jogo 
de E" comum. O esquema, agora, é | 

| aéreas e outros movimentos E cair O 

queixo. Os « caras não pulam, se. 

RREO * pode acionar uma hiper enterrada 
E E rare que pode valer até 7 pontos! Doideira. Também não io EESEESSEE 
E | existem faltas;a exceção é o Goal Tending que é | EE E 

” quando o jogador tira a bola arremessada quando 
| ela já estiver caindo. Como não poderia deixar de 

| E ser, todas as estrelas da NBA estão na parada como 
so * os astros do New York Lakers Kobe Bryant, 

| Shaquille O'Neal e Karl Malone. Além dos atuais ato 
| rostos do basquete, NBA Jam também se se E E 

das lendas do passado como os Harlem | 

É Acclaim 

* Esporte-M.Card | 
E * 2jogadores (PS2) e 4 (XB) | 

eu é 
*- Globethrotters. É o modo NBA Legends é em que, na 

fase pré anos 70, o game aparece sem cores e com 
um tipo de narração característico da época, mais 

e | sóbrio. Além disso você pode montar seu próprio 
jogador. Sem mais conversa. Chame seus amigos 
para disputar uma partida de NBA Jam! EEE 

or am E : 

O grin da add 0 barulho 
dos aa a A fazem o 



Vindo direto de ums dos mais amo | 
livros de RPG, Dungeons and Dragons 
Heroes recria o clima de fantasia no 
Xbox. Na pele de um guerreiro, mago, | 
clérigo ou assassifia, você deve coletar | jóias 

e vencer umaifórça maléfica que pretende. 
destruir tudo a todos-O O jogo lembra 
uma mistura de Gauntlet e Diablo. Muito: 
dos elementos que compunham o livro 
está no jogo: localidades, povos, itens e - E 
monstros. O esquema do jogo é bem 
simples: aventure-se pelo mapa, encontre 

escuros para 

achar baús 

itens ou 

dinheiro. 

ca Controle e 

a a aumenta « o suspense. | . 

E Som a Be 
Os sons são ride em todas a SO. 
telas e funcionam bem com o cima a 
do ao meio. o medieval. E 

A e go jogo é é muito escura e é 
dificil enxergar as coisas: Esse que é é 
o desafio de Puga & na 

e 

7 derrote os: 

dificeis. 

DICA: sempre 
olhe em cantos 

escondidos e 

outras coisas 

que podem ter 

DICA: 
sempre. 

preste. 

atenção no. 
“Equeesse. 

* você tem 
que fazer. 

Pad o 

itens. e dinheiro, e 

monstros. Com a 
isso seu 
personagem vai 

ficando forte . 

cada 

Simples assim e isso 
mbém é um de seus defeitos. Quase não é 

necessário estratégia. Os inimigos e a 
“maioria dos chefes podem ser vencidos na 

pressão. À simplicidade atinge os ni 

personagens: para um fã de Dungeons & pegue os 

Dragons não deve entrar na cabeça que shards para 

um guerreiro não consiga usar O arto-e- a 

flecha. Pois é isso que acontece em Heroes. as armas 

Os gráficos seguem a mesmo tendência; de seus 
S ancestrais. 

poderiam ter caprichado mais pois o Xbox 7 

tem capacidade para isso. Mesmo assim, 
quem gosta de Gauntlet e jogos do estilo 
devem dar uma olhada em Dungeons 

& Dragons 

Heroes. 
E 

DICA: um jeito eficiente 
de matar os monstros e: 
misturar magias com 

ataques fisicos para 
matá-los mais rápidos. 

DICA: do 
DICA:aperte Select muitos monstros 
ver seus status e usar aparecerem: 0| 
os seus itens de jeito é andar 
recuperar magia. alguma mágica 

e, depois,descer 
“8 porrada 

“ neles, 

perto dos cantos para achar um lugar 5 

EMA» T+ 



Voodoo Vince é um jogo bem dire dos se 
outros jogos de ação já vistos. Para começar seu o 

personagem é um boneco. de vudu, uma brunaria E 

de origem africana em que se amaldiçoa à uma 
pessoa através de um boneco e que acontecer a a 
ele, acontecerá com a pessoa. Sendo assim, 
Vince pode pegar fogo ou cair num rerado 
de carne e sua energia nem será riscada À - 

forma de ataque de Vince é exatamente o 
Voodoo Power, em que o boneco toma umas 
cacetadas e quem fica no prejuízo são os 
inimigos que estão à sua volta, O objetivo 
do boneco é salvar sua criadora, Madam À 
Charmaine, das mãos do terrível Kosmo 

the Incrustable, assim como recuperar o 
Zombie Dust que é a feitiçaria que deu 

sempre pegui as bolinhas 
“roxas. Elas enchem seu voadoo power. 

colete as | 
vida a Vince. O game tem bons gráficos, O Coanolis di 

Dive E , o meio cômicos, e também um clima meio Pegando cem 
Hám muito. o que eglonr eos Soda de suspense, devido ao breu em delas, um ponto 

amais de qse ese determinados pontos. A trilha sonora é ss | | | energia sera 
adequada ao tema e os efeitos sonoros acrescido em 

e. a a são agradáveis. Se você está cansado dos sua barra de 
A visual é um pouco sujo e isso pode — personagens tradicionais de videogame, en desagrada a alguns. No geral, manté | a fa e a o E vale a pena experimentar - experimenta, 

s p experimenta! - Voodoo Vince. 

são EE a A A ui oro é legal, [a os 

o voodoo icon 

ensina outros modos 
de matarseus - 

inimigos. 

para acionar à dei ai em te qo. 
porco, pegue esse broto e aperte X no circulo lá 

- em cima. Depois, corra para a marca versa 
se tem na ea Es 

CAjoperte L 
eRporausaro E 

= poder especial, Ela 

sempre. 
que puder 

E ocioneXem 

sempre 
olhe nas ehlácos pois elas falam como os 

comandos são executados. 
acionar algo À E RARE - 

Se de diferente. o coração garante uma vida P 



EA É a o 
E-aaçA 

Por Baby Betinho 

À Naughty Dog, de Crash Bandicoot, 
resolveu dar uma mudada no personagem 

“Jak Ele está mais maduro, forte e tem 
“atitudes bem cínicas. Junto com seu 
companheiro Daxter; ele investiga uma 

energia estranha de um portal que os fazem 

= viajar 500 anos para o futuro. Chegam em 
| uma cidade governada pelo barão tirano. 

4 “Praxis. Sujeito que implantou um monstro 
= chamado Dark Eco em Jak Assim, sem mais 
| "sem menos, ele vira uma horrível criatura 

que destrói tudo que vir pela frente. Assim, 

“Bo RA 
“DICA: 

= para ma um ergulho, que | 
q Uma parte do aee pule e e aperta 
botão = 

is Es SE ERR 
So a dupla deve trazer a paz parao povoe descobrir um jeito de livrar da maldição. Os 

No E ESSE personagens, de estilo cartoon, foram bem 

É DiCA:para trabalhados. As expressões faciais dos É 

E fazer um bonecos são muito ricas. As caras e caretas Se 
E: pulo bem deles sã h Os cenár DICA: [ER 
º an eles são um show a parte. Os cenários sempre [RR 

si aperte Lle — também são bacanas, com estruturas ricas e olhe seu | 

E: si 0 muitos moradores. Nada a ver com o ea e ad 
otão de à ; saber onde E 

— deserto” de outros jogos. Além ES 
voce tem E pulo. 2. 

E “de andar a pé, a dupla pode que ir e ERR 

| — roubar um não se | 

E hdi TEME WE monte de pe 
veículos. Eles 

possuem aqueles movimentos sa 

característicos de | jogos de. 
| ação de plataformas: com SE 

diversos pulos & amiqje 
Eae Variados. A Naughty 
Ee “Dog: está com à tudo. 

<P ia a, ; 
; á feat Es 

º E as 

e Vora N 

Es 

o 

a DICA; pegue « os 
“ bolinhas roxas as 
“conseguir aumentar Bs 
barra de mágica ese. a so 
ansformar num bicho Ss 

bem mais is forte. K 

SonyiNaughty E Dog E 

Ação - M. Card É Mo. 
| Jogador Rn bar 

so 

E E Ez E a Us 
ei citados, quando algo dá errado

, er : 

É DICA: sempre olhe em 
você Assim fia dr arançã no. ame todos os lugares e 

procure por todos os 
ovos vermelhos. 

DICA: bata nessas caixinhas e pegue todc 
itens que saiem delas. NES 



: 06 - Os 
soldados vermelhos 

* são os mais perigosos. 
“* Decore o local de 
po deles e se 

“antecipe. Ou se 
sd apidamente 

rERrE 
Hora de dar uns tirinhos. Time Crisis 3 caminhos diferentes. Assim, dependendo da 
chega ao PS 2 com os mesmos elementos do cena, os jogadores podem se dividir para 
arcade: controles de pistola e link de encurralar os inimigos mas correndo o risco ode a 
máquinas. Se bem que, para isso, você terá que levar um fogo amigo. Também é novidade dessa j | E 
desembolsar uma boa grana: dois consoles, versão a possibilidade de usar outras armas, “mísseis. pois o os 
dois GunCon2 ou compatível e um cabo link, além da pistola. Tem uma metralhadora que | Eee a 
além de dois jogos e TVs, é claro. Time dispara tiros rápida e initerruptamente deixando E ai com 

— Crisis3 é umjogo nos moldes de | o gatilho pressionado, uma espingarda |2 que seu tiro. 
* Virtua Cop: é apontar sua arma É gs tem um raio de ação amplo e alto poder de 
“efogonosinimigos em o a É S À o E E fogo, e um lança-foguetes, todos com tiros 

? contados. No PlayStation 2 foi incluído um 
a Story Mode alternativo e original em que 

Se joga com a Alicia Winston eos Criss DICA: contra 
Missions, uma coleção de pequenas mas Cora nm o Ea chefe use a 

. dificeis missões,A série Time Crisis metralhadora. 
Rr. “fica a dever para Virtua Cop ou Essa é a arma 3 que tiro energia dele mais 

* The House of the Dead mas é | mma 
= um bom jogo de tiro. Principalmente a 
4 dois, com consoles em link. 

- primeira pessoa. A diferença NE 
é que, no presente game, 
os agentes podem se 
esconder. Nesse modo, ocorre 
o recarregamento é FS 

recarregada e pode-se trocar de É 
arma, além de se defender do 
ataque dos inimigos. Você só os 
acerta quando sair de sua 

trincheira. Outro ponto legal é 

que o jogador | e o 2 seguem : alguns | 

ef perigos | 
EEE TI GRRBR a El devem ser | + 
e Sr evitados |. 

Ee EE E ficando-se 
Lar a se é E» escondido. Ts ab 

DP E resto = . 23 

E E A Er” 

: Os inimigos brancos dão munição 
de armas. Sempre acerte-os três vezes 
para ganhar o máximo de itens. 

a. 

|: alguns soldados atacam no corpo-a- 
corpo. Mate-os antes ou fique escondido 
até eles recuarem. 



trees ais 

“Mais um joguinho lindo para a minha 
coloeção. Disney's Party saiu para 
Gameboy Advance e também parao 
GameCube. Para este console, o objetivo 
do jogador é obter o maior número de 
estrelas possíveis e completar o seu 
Game Board na vertical ou na horizontal 

- antes que os outros, o quet torna o oro 
“ bem extenso mas um pouco so a Ro *: 

Para quem vai j começar: a jogar, Rea | e = GS CE repeat 

E CAN ES. ad 

DIPOA O PE FIO NO DO SAPRIT ADO  OE a a pg 

RI Soto NB Pa PO 

RR E Si É: 

“o olegalé éa xote do Tio Patinhas, BICA: sempre pegue as bombo GiHDê 
que é bem fácil de entender. Alguns personagens em cima de alguém. Quando a câmera, 
têm favorecimentos em determinadas fases. Por um close na fonte fique pulando bem nt 

exemplo: Minnie “tem 50% de desconto em todos meio dela para pegar a estrela. 
«os itens na fase Cartoon Park. Há uma vasta gama É | 
“de minigames ea dificuldade vai crescendo 
“ conforme for adquirindo estrelas. O jogo tem 

caca qe bem feitos, condizentes com o clima 

E SE muita maficão do. E Tio característico da Disney, bem coloridos e vibrantes, 
Patinhas diz pa ara se inteirar melhor no jogo o * etodo aquele jeitão dos personagens como a 

aa SER — rabugice do Pato Donald. O ponto falho é o som, 
7 — que são o repetitivos e chegam a irritar. Qualquer 

RREO - E coisa, abaixe o volume da TV, Trata-se de um título 

Quebra-Cabeças sl ea para se jogar com amigos e fazer aquele auê. 

paso gadoras et] es Ás crianças também irão adorar. 6a 

DICA: pa 
derrubar. 
adversári 

pegue as 
estrelinha 
nas bexig 

= qué vãos 
q e jogue e: 

pendendo os ot 

7 f « E é sms CA“ b E do fÉs Es A LEE - LAGE DA A 4d A y E 

di pids Sab RS ET ÁSIA Si 

DICA: sempre 
fi que na 
pia lat tafo ique 

tem uma: estrela 

para encontrar. 

um minigame e 

É atiria > 

a Lcd PAM Sa tio Si aa aaa . 
Eca AR = K 

38 
5 3 Dn ET TAN SA va it DS as PS PIT 

To se você tiver sorte 
E : - consiga pega-la DICA: p Dara ganhar a estrela do mini- game de 

aio antes que seus cozinheiro begue a comida que sai das máqu 
á adversários. do fundo e ande na parede de baixo da 

É tela.Coloque cada comida em seu lugar. 

RE a DICA: para a 
SE JTAR É bomba não 

Ni ada lada explodir na 
Ná sua cara 
A aperte a 
E equência 

DICA: sempre olhe no menu para saber o certa de setas 
E que cada botão faz, e se quiser aperte R que a parecem | 
E para praticar um pouco. eee “na tela. fada 

5: a AR 
rasta vç 



RE, RE e RITA ET 
ERR : RENAS SNS 
SS BS ND 

ESSES 

NX 

RO 
ASASENSSAS RB SS 

Ne SS e ENA RES um es stilo de qu 

SERRAS 

NRO SESS Nd 
Ee ES! ES Ts SS DAS ERRA aq 

e no de 

0 ES e ne, 

O a 

o do mais ap 
RES ESES 3 EGRRN AadS PER Ss N 

sa ad md 

SOR 
À ASS 

DEE eN 

os 

SRS pesa a e 

a A RES orádos e Re 

na REQ SE Qd 

NEAR a ENS 

dn principais des 

atada e qse — quantidade de. 
Ras 

Pat ra 
o NENE DE a 

ABR REU a 

SS RSS ES RSS 
a a o 

ENS TESS: BSS REG 
= AND EAR se o 

as EQ RE 
SAN 

See “DICA: sempre que 
os — parar em cima do | 
e Pateta compre. 
lu itens pata 

SE aumentar q 

Se ao 

a para fazer côm que os parques a s 
funcionem sem nenhum monstro para SS 

ES ROS OR 

os visitantes. Uma coisa inovadora é O tipo de | SS e EIS DICA: tente 
Ve: RES ONO NAS 

piso E ou vermelho, O azu faz com que suas estrelas — | se a não parar TSM 
sejam multiplicadas em até seis vezes dependendo da | RR =, RE") em cima das bolinhas 
sua sorte e o vermelho faz com que suas estrelas sejam 
subtraidas ematé seis vezes. A cr 

GS É: 
SEN Ce = a 

THQ/A2ZM 
Aventura 

| jogador 

ESSES 
“3 

vermelhas para não 
diminuir a quantidade de 

“estrelas que você já 
eb: RR Na 

a RA 

QREN SS 
NEN ESSO Roe 
DRE E e Ae 
EDIR 

DICA escolhas . 
ão. He forioa 

azuis, assim suas | 
estrelas serão . 

multiplicados 

NT 

: ENS T 

SS E as QE SEN SIN QQR 

extra, aqui pegue 
“um queijo. 

de dp aqui E há nenhum upgrade 
somente itens que pode ser usados pelo 
Scooby ou pelo Salsicha. O objetivo é DICA: pegue a 

“resolver todo e qualquer tipo de mistério e ela é 
; mais u com fantasmas e ajudar Os seus amigos que ingrediente. 

sempre estão em encrenca. Os gráficos 
- poderiam ter sido um pouco mais 

E— “ trabalhados para deixarem o jogo mais bonito DICA: entregue 
NS legal. O som é chato, a música que toca não “os óculos e as 
muda nunca, cansa ER fegador Acredito : até pistas sobre o 

E : misterio em 

questão para 

DICA: aperte 
para cima 

nessas estantes . 

com duas teias 

para abrir uma . 
passagem 

secreta. . q 

DICA: aperte |88 
“para cima. 

nessa estante. 
para descobrir 
uma passagem. 

secreta. 



EN amelho padvance 

A tradicional s série agora 

“devolta na tela do 

— Gameboy, Advance. Este 

jogos de corrida de motos 

“com muita pancadaria faz. 

— inveja à qualquer gangue. Mas 

so “fqu esperto senão a polícia 

ci chegar e te por na linha e 

ma ERR No sa você vai 

DICA: dado c com m obstaenios como as. 

correios. Desvie=0s. 

—. 

possante tanto 

para descar a porrada em quem boa Eno, 0 negócio é entrar 

“nos rachas e conseguir grana. Use o capital cruzar seu caminho. Os gráficos de Road | ESSO ss 
EN ES SS DICA; nessa tela veja quanto você ganh 

a a envenenar a moto, conseguir vencer Rash jailbreak não são a setima você consegue melhorar sua moto. 

“mais “campeonatos” e conseguir ainda mais maravilha do mundo mas dá para o gasto. | 

—apardos para se tornar o rei das pistas. O som é pesadão, como convém à DICA: sempre 

“Mas a tarefa não é nada fácil: você vai ter de um jogo desse tipo. Bem vindo ao pegue esses 

ser F bom « de braço, tanto para pilotar a mundo de Road Rash. símbolos de fã 

SNS 
dê dinheiro para & 

ganhar uma 
“grana extra no 
fim da corrida. 

err RC) Er | e T 

CEB 
| DICA: escolha 

Eletronic arts/DSI 

Corrida/Ação 

aqui sua corrida: 
pegue as mais 
fáceis para pegar 
as manhas é 
conseguir juntar BICA: o É 

uma grana. importante [- 
no game é 

; SE chegar 0 
“DICA: mais bem 

quando colocado 

subindo a toda grana & 
escada no |. extra que encontrar pelo caminho. Sé 

meio da |: conseguirá melhorar sua moto e seg 

corrida é 
tente não. |gar): É 

atropelar CEE 
: | 

ninguém, senão você ira ser e dbsqualif icado da ida. 

med DICA: tente não 
passar na areia PR 

para não 
perder -

 EE É 

muita velocidade 
| 4 

ani en a 6 ser ultrapassado 
s € 

RR por todos. little 

DICA: para não ser pego pela polícia 

bastante na guarda até ele se afastar 

ele voltar bata nele novamente até el 

O 



Fal , 
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finalização, como na série. 

Fora dos Zords, o jogo é 
— Aívemum jogo bem diferente dos antigos do tipo prossiga, dê 

Power Rangers. A novidade vai desanimar a porrada, avance 
alguns fãs: não se pode | jogar com os antigos novamente, numa 
heróis. Somente há a possibilidade de esquema manjado de 

escolher entre três equipes diferentes. jogos de GBA. O som 
“Outra atração. do game é poder lutar com do jogo é bacana, estilo 
a Zords da sua equipe contra os do rock, que combina com 

. o. São muitos golpes da hora e, no a ação do jogo. Os 

gráficos não foram tão 
bem trabalhados, mas 
o conjunto da obra 

até que ficou razoável. O 
objetivo do jogo é manter a paz, eterna 

missão dos super-heróis, aniquilando DICA: quando 
todos os robôs tanto na forma normal estiver lutando 

e com Cheebo 
como em sua forma gigante, mais ataque quando 
conhecida como Zords. Quem curte puder e defenda 

E Power Rangers não vai perder esse seus golpes. 
: para matar esse sub-chefe bata na parte lançamento. 

verde até que fiquer marrom. Depois, suba em cima 
dessa parte e atinja sua cabeça até a folha roxa 
sumir. Repita isso até as quatro folhas sumirem. Ea e A: tome muito LER 

a cuidado com esse | 
| inimigo. Quando ele 

matar esse. nd estiver escorregando 
chefe a E na sua direção, pule 

melhor coisa é espere que: ele 

a se fazer e fique de pé para 
atacar e 
depois se 

defender. Seu o golpe de fogo tira muita energia. 

estoure as. 
para caixinhas par 

conseguir pegar itens e, 

atacar à ao 
inimigo na luta melhorar sua 
com os Zords qro 
faça o principal. 

seguinte: 
quando 

aparecer q letra B do Edo sdiêrdosignif ica que deve 
apertar o botão B e o direcional para esquerda.. 

SER DICA: ente 
| ester FE NEr 

não tente se 
defender, não há 
como, Esse 
ataque é muito 

e RS 

E potente. bastante nele. 
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CORRER TAIS: 

44 area 
FI MS Liss 

pp Meses j e rir as rio Sesi * SS TAS + ESA : Y Eca Ai 7 EINS PDS IS PETI PES ET IETE 

BARBARIAN 
Roupa. 
alternativa 
Coloque o cursor em 
um personagem e 
aperte R (RI no . 2) 
para selecioná- 10. 

ssa Várias dicas E a 

— Namenude ne se L + R (GameCube e Hoje ou H + RIO ER a | : Mexa o "Loading" 

E o . * Quando a tela de | 
7 loading com caveira 

o GCI XBox PS? e 

“mexer a caveira. O 
“analógico direito 

- "(analógico C no Cube) 
- movea palavra - 
— "Loading. 

XGRA 
Consiga Templar 

- Termine o modo 
Season chegando em 

“primeiro lugar em 
- todas as corridas e 
“realizando os objetivos. 

o ) E aa | 
PP EXTREME SKATE 
E ADVENTURE | 

o SE S E | E * Manobras é especiais 

= Colete as 25 medalhas de cada 
= fase para liberar um movimento 

especial Cada personagem tem 
três lg no total. 

Códig 0 Cube Código Xbox 
?, V. Preto, Branco Ç Ressurreição 

“ Submetralhadora é Tens é Raso 

Smipereitens 
“Lançadoguete e itens 

-  Metralhadora itens O 
E cs NE 

so — Nai Gun | 
Munição ilimitada 

= Eircular pelos pontos s criados. 
Ra a Carisma máximo 

YA BXYR. | 
YABXY ARS 
YA,B XY Left A 

CXABXYY 
“YABXXR 
YABXA € 

YABXA > 

“NABXAR 4X00X1 
YABXA, v 

“YABXX€ 

YAXBNS 

YA, X,B,B, ? 
YAXBA € 

YAXBAS 

YA,BX,BR 

TA,B,X,B, 2 —axaxS 

- Vença por duas temporadas | 
“todas as fases, Cada fase libera 
“Uma arma diferente. so 

aparecer use o controle E 

== analógico esquedo para 

AQUAMAN 
| Libere Aquaman clássico 

- Termine o jogo no modo Easy. 

- TRAVELER 
* SHORTGAME 

GOX> JVAXBAS 

Cr ve UE 

" Libere Johanna 
- Termine o jogo na dific 

CABELA'S DEER 
HUNT: 2004 | E 

: SEASON o so 

Libero armas. E Visão de raio- 0X e 
as armas. | 
Termine ojogo. | 

Tempest e Black Manta 
Termine o jogo no Easy usando o Aquaman clássico. 

TIGER WOODS PGA TOUR 2004 
Vários códigos - 
Coloque os seguintes códigos na tela de Passwords. Tiger di 
yeah!” se à dica entrar, Respeite maiúsculas e minúsculas. 
Password Efeito 
THEKITCHENSINK Todas as pistas é golfistas 
ALLTHETRACKS ” Todas as pistas 
CANYOUPICKONE - Todos os golfistas 
4REDSHIRTS Sunday Tiger 
ACEINTHEHOLE Ace Andrews 
DISCOKING Dominic "The Don' Don 
SHORTGAME Solita Lopez 
DWILBY Hamish "Mulligan” McGre 
EMERALDCHAMP Takeharu “Tsunami” Mot 
BEVERLYHILLS - Val Summers. | 
THENEWLEFTY "Yosh" Tanigaw E 
CEDDYBEAR Cedric the Entertainer 

“town Brown SS 
“Edwin “Pops” Masterson 
Moa "Bi Ho. Aa 
“Pride 

- Dominic: The Dor Do 
| — Natalie Gulbis Soa 

= Solita López 
& . gude Sherwood TE 

ANE o 

DTBROWN 
EDDIE 
ERUPTION 
ICYONE. 
DISCOKING 

sherwood ra | et | 

Mais dinheiro E 

Ses Vários ago RR 
ss Use os cegen d diraniea à pausa e resort os os s borões L 

CxAXBAdO RIR 
Mure o | 

| XEB BS SR 
SR a - : — Medidor de mio infinito Res 
—— o on os: upgrades SE 
O NAXKBATO “Todos os bônus: 

Energia inia 

“Di culdade Dark ae o 



HUNTER: THE RECKONING - WAYWARD O DANCE DANCE 
Várias dicas : REVOLUTION MAX 
Realize as missões para conseguir os troféus e poder usar as dicas, isto é, é necessário terminar o jogo uma vez, pelo menos, além de realizar os 2: o MIX 
objetivos. | | | | 7 

Dica ERR SR Troféu Objetivo | Comando | 
Liberar dicas Fes Nephrack 2 DerroteNephak o SEA LI, LI, e = 
Melhorar Edges Fes | Termine O jogo Sos CML COVI At) 
Vida máxima ESSO Pit Fighter | Derrote todos os ERA OO ER RI E e | | | SARRO Fase Extra “inimigos da fase Downtown as SEA Consiga um rank "AA? na fase 

E “usando somente a arma Rae final no modo Heavy. 

“branca normal é termine E 
bre FS Fase MaxX Unlimited 

“ Derrote Rogue Hunter np 
Munição limitada. É KACOA Oy Rogue Hunter 

| e à ara SE SERBIA (Desligar geração de monstros | SRS — Derrote Werewoli SRS CCI Fase Extra 2. se Fica máxima S Ss Gun “Derrote todos os inímigos da fase rd A ARA O RR Venção MaxX Unlimited com: É | “= Downtown Usando somente a arma rank “AA! com velocidade [.5, 
reverse scroll, modo dark and . 
modo pressure. Ou consiga um 
rank: AAA: rank na fase final no | 
fado Hey | Es 

ERES ES ROC a So — de fogo normal e termine a fase 
- nivelMard  Tamb & “Teminco game nomodo dedos DEACILAS 

Ss ER see Res E Rs E jogadores 

E Toda as armas dps | Pegue todas as peças de prata 

vb ERERL TX f O Fase Parannia a Survivor 
É “SU erdanos com à arma bean “= The Machine É | - Derrote Machine 
É “Vida inf inita Reese Warrior es | Derrote todos inimigos da Midtown SISIXRAÇA Consiga um rank “AA em | 
E Edges sem aa E | = Life Saver sa Resgate todos os prisioneiros da fase LX REV | o música ar da fse se 

GR Hospital Lower Level SR 

Modo sem fim | 
Libere todas as músicas no 

o Chaingun | Reúnaa Changun 
Gac eso e Se lançador de oranada Reúna o lançador de granada See | 
aa CC Deene Na fase Lower Level deixe para trás = menu; 

GR SR os inocentes Rs 
Todos os bônus de | 
DDR Max | Ne 
COloque um Memory Card - 
com um save de Dance Dirce | 
Revolution Max: 6th Mix, Entre: 

E lbeara modelos É 
- Liberte modelos atingindo os objetivos é assim poderá vê-los no RE Center. 
A Modelo E Ra “Objetivo SEA E 
“Em é E o o “ Resgate-a 
o Joshua o e “ Resgate-o 

Gti Sa Memory É — LR o — - Resgate-o p P “ Doin e 2 Vença-o 
= The Werewolt Vença-o BOMBASTIC 
= The Machine = o Vença-o Modo Classic 

E The Witch E Vençã-a Consiga um high score no modo — Nephrack Vença-o SE Quest ou Trial. — Carpenter - Termine o jogo no modo Nightmare * | 
e Rot Hand Mate 25 Rot Hands E | s Challenge 41 
E Rot Mate 129 Rots a Use a password Bora. “Prison Guard Rot Mate 20 Prison: Guard Rots 
Flamethrower Rot Mate 8 Flamethrower Rats Modo Theatre É e ES 
Gargope Mare LO Gargoies Termine o modo Quest. Hanged Spirit Mate 7 Hanged Spirits ese 
Mourner Mate 40 Mourmers Modo Time Attack Sa Aileron Mate 75 Ailerons Mode e segundo es E Cultist Mate 20 Cultists Mode o War Ghoul Mate 2 War Ghouls a Consiga Petteco em todas a 
Machine Monster Mate 20 Machine Monsters E fases o modo Quest 
Samantha o Libere 8 modelos - SEG | 
Father Esteban Libere 2 modelos Modo Advanced 
Kassandra - Libere 18 modelos E Termine modo Quest 

Modo Nightmare Ee e E so | o Termineo jogo para liberar O modo Nightmare É so LETHAL SKIES no E 

“Munição ilimitada e Jogue como Carpenter Se É | 
Termine o jogo no modo Ngtmae RE SE : todos os mísseis 

Durante o jogo; antes de - a 
decolar E Ri, Ri, L2, Ra, e y a 

a 

Jogue como Devin o 
Termine 0 jogo. 



eddie bl dias a E din dos 3 Reto e am o 

á Desp am upa e por witAr E PRNLA II MS, 

E a ; , E” o 

, , LSD , a RPE ge A RE E TD DSR a » Pb Sr yto 
dad raia da add add tita dns bodas tddi im dr cem Ars cdi Pp A sa 

VARAS 

candtua ss 1: 

MAMA RC LR “4 £ er pto PEA 7 “ APP PA A nar os E E 2777 E A tai Ena o q ii 

no 

é 

No ; DRA io , DA ) ' rr O ah ) DD Re ARRAES PE POE ES EVORA PISO PESO PA SA VD DE DIDI PRI VE NES REINA PI TERES PASPR DO PR y 

) Da da do de SAS aa NDA da j [dd « Átuiiiad dd º E 

x . a) - na e v Ph alas APEIIITS AS (ATER SS ESDED PEL PEDAL PNI EN NS A 

a LCENAIRIROER a 

REDE A ETTA ETR nana ESET Es d+ Er sá th E 

Ltyt o 
EE, 

so Visão baixa 

VIEWTIFUL. JOE 
Red Várias dicas 
= Realzcos objetivos para liberar os efeitos. 

so Brito 
O ModoVRmed o 
E Modo UltraV Rated. 
E Vídeo Viewtiful World 

RR Co 

os a RE 
O Capombleo 
RE sor 

STARSKY AND HUTCH | 

Código-mestre 
Coloque VADKRAM como seu nome para liberar fados os bônus. 

Todos os carros 

No menu principal digite LI, NE Ez, Rn x q os X, = 

Mais carros 

Entre comos sam código durante 0 jogo. 

- — Carro sa 

= Qro invisível | 

 omáde 
; Ss Caminhão 

TENS : 

A X; Fê OS 

SE . Mais digo e Entre com os E seguintes “códigos durante o: jogo 

e LL [RE RL€,€, A, m 

AA CER RENO SER 
CC ODDWORLD: 

MUNCH'S ODDYSEE 

Great Level 
“ Use a password 66 

| “Tofas as fases 
Use a password GG6. O 

| o Dificuldade Nightmare 
invencibilidade FR Termine 0 jogo | na difi sie Normal. 

o e o 

| BOKTAI 
SE Dark Lens. E 

= Termine o jogo para agotara 
“DarkLens. Essa 

E “Dark Frame - 
“= Termine o jogo dirá w vezes para 

ganhara Dark Frame 

É Dark Battery 
. de ganhar à Dark Frame, 
“termine o jogo na dificuldade. Hard 

GAMEBOY | ra 

POWER RANGERS: 
NINJA STORM | 

do. o “Dark Gun. 

WWE 
WRESTLEMANIA xo | 

AS Dinheiro fácil 

Consiga 5 mil por terminar todo 

"o Tutorial Mas não e pular — | 

Pesa e deles.
 

Libore e Parking L Lot 
a Termine o Parking Lot 
me no modo ses 
e 

de Vince 

no modo Revenge. São 20 os 
ca a e 

Libere é os s guarda-costas | 
di SS Libere os movimentos 

“secretos | 

nes d de Vince participam | 

“Termine o jogo com rank Rainbow em todas. 

= “as fases. Selecione um personagem e aperte Z 

= Termine o jogo no modo Adult. 

“= Termine o jogo no modo Ultra V Rated. 

“Termine o jogo no modo V Rated. 

“Libere Constructi ruction Site 
Vença todos os objetivos da 
Construction Site (área de 
construção) no modo Revenge. 

É — Liber Harbor 
= Termine o Harbor (porto) no 

Ss modo Revenge. 

- - Libere Shopping Mall 
Termine o Shopping Mall 

e (shopping) no modo Revenge. 

Libere Warehouse | | 
- Termine o Warehouse (depósito) 
no modo Revenge. 

É Libere Harbor 
“ Termine o Harbor (porto) no 

'modo Revenge. 

Termine o modo Revenge para 
liberar movimentos para O 
Create a Superstar. 

Como fazer 
Termine o jogo no modo Adult. 
“Termine O jogo no modo V Rated. 

- “Combine a Dark Lens, Dark | 
Frame e a Dark Battery. 

Digite as senhas para ir à fase 
- correspondente. 

sEMy8sxM 

B69CMLNm 

o Do tisFTnsH 
9 tisFZInC 
10 B6CSpBDc 
| ZPYqCul 
12 - FigOVRTS 
E s6FXOGLm 

MEGA MANZERO2 | 
Dificuldade Hard | 
Termine o jogo. Na tela-título 
coloque o cursor em "New 
Game” e segure L + A. Um som. 
confirma a dica. Se 

Galeria | | 
Termine o jogo na dificuldade 
Hard. Na tela-título coloque o 
cursor em "New Game" e segure 
Select + L +A Um som con rma 
adica. à 

Armaduras altermativas o 
“Termine o jogo em qualquer n nível 
de dificuldade. Aperte. Start e 

— SegureLe aperte A +Y durante o jogo para a aparecer 

entrada de código. Você a usar um se e a 
e so registrado no "Accept. 

SS Códigos do Cheat ça 

= Ver créditos = É SE 
Verqne 
inencbiidade O 

* Dificuldade Nightmare: 
“Mystical Wil ilimitado — 

Mais 10 mil de experiênci 
 Mais500mildeouro 

“ Dexterity incrementado. em 10 

“JO Berserk Brew 

“Wrreoi 

| 10 Thrown Axe of Ruin 

= JO Thuderstone 

— pressione Lou: R até aparecer ur um: 

“menu com o capacete de Zero de de 

| “outra cor, Há armaduras rosa, 

| ps ou vermelha. Ra 

| Modo Chet 

- Código. 
sa “ CREDITS ou ( 
* CONCEPTS 

- PELOR 

“77 OBADHA 
DSP633 
KNEG37 
NAN ou XE 

“ NSTINE 

SPINRAD. 

THOMAS 

10 Fash Freeze ESAQES 

10 Fire Bomb | co WEBER 

IO Fire Flask BROPHY + 

EHOFF 

10 Globe Potion E — WRIGHT 
ao : ias a 

|O Insect Plágue — DERISO 

10 Keys SS REDEE 

[0 Keys 7 SNODGRAS 
[O Large Healing Potions THOMPSON 

10 Large Will Potions “GEE 

[0 Medium Potions ofWill AU 

[0 PotionsofHaste UML 

Constitution incrementado em 10 

“10 Anti-Venom . | 

|O Pyrokins | 

10 Rod of Destruction 

10 Rod of Fire 
10 Rod of Miracles 
[0 Rod of Missiles e 
10 Rod of Reflection 
10 Rod of Shadows 

TO Throw Daggers | 
10 Thrown Halcyon Hammer 
[0Thrown Hammer 
0 ThrownViperAxe 

jOThrownViperáxe 

5 Tome of Lessons 

Varia dicas Renas 
Insira os e rsptado eras mise e fc 

aj o * Código 



= Melhorar time: 3 pontos 

Todas as partes da moto - 
Todos os macacões - 

Todas as fases e eventos 
Todos as manobras 

$i milhão E 

Todas as fotos e pôsteres no Galer a 

Todas as músicas - 
Todos os demos - 

Hleximan 
--sugardaday 

= seeall 

hearall 

= Watchall 

NBA JAM 2004 
Modo Cheat ; | | 
Use os botões: para é mudar os painéis na tela antes do jogo. Na tabela, 
onde está escrito 0, trata-se da bola de basquete; | é o troféu: 2,0 logo. 
de NBA jaméojéo “ da NBA. Depois pressione o direcional 
para O asa indicado. 
Efeito o Se ESG 

Dis one des o início 
“Modo Tournament Ss | 

“Child's Play no Modo Ebiion RS 

| - “Código 

— Tudo limitado 
“Melhorar time 

«Filtro anos 80 

 OTOGI: MyTH OF DEMONS 

E habilidade ne destruir objetos se com o ataque do botão B. 

Armas, itens 2 magias | 
= Arma 

- Dragon Pont 
“Butterfly Staff 

CCO 
Vo QuVvo a 
COD 

A 030º Se 

o 

COP 

SR 
EE ss | 

Locutor pré anos 70 
Locutor anos 70 

Locutor-anos 80 
Locutor anos 90: 

Filtro pré anos 70 
Filtro anos 70 

Estilo pré anos 70 
Estilo anos 70: 
Estilo anos 80 CR = 

Modo Second Play 
“Termine o jogo uma vez e terá direito a acessar o Second. Play onde herdará as armas, estatísticas é a se o 

Como consegui-la E | 
Na fase 3 (Mountain Gates) faça um combo de 20 hits | 

“Termine a fase 5 (Palace of Gold) em menos de 3minZ0 e 
Na fase 7 (| Restless Sea) mate 30 inimi Os ECC 
Na fase 10 (Green Cave) mate as plantas na esquerda perio E início. A a 
há uma passagem que leva até aarma  - : çe SS à 
Na fase 6 (A Clouded Moon) olhe Ra a base da cola mois se encontra o e 
o chefe, Olhe p: ara à direita. Se | a 

Rune Scimitars 
Dragon Staff 

Punisher | 

Encontra seno im da E 16 Ti Chilled Moon) atrás E dos arcos svemelos = | o 

Vá E ne trás dos CE ge O vão e olhe es spelho e REG 

Soryu nível 3 + 
Suzaku nivel 2 “Olhe Em o topo do io perto dp portão ne no início] da rise “o | 

E Eternal Bio | | Do 
Suzaku nível 3: E 
Byakko nivel | | 
B akko nivel3 o da — SE - 

- Genbu nível 2 
“Genbunível3 E 

= Melhorar time: enterrada SEE ss E E SS 
Melhorar time:bloqueio. 27 € “  STARSKY AND Liberar Dale Eaciihardt 
Melhorar time: drible 2225 SMHTOH o Yença o Daytona 500 « com Kevin YA RE o Ee 
Melhorar time: rebote . “2:32 UP So ER Harviek (carro DB. NGC qo 
Melhorar time:força 232 Yo Libere tudo” Corrida A Star | Jogue Sonya Expres: 
Melhorar time: velocidade 231 € Ee a Mo Chegue ao Level l6 com seu EA | Termine o jogo na dificuldade 
Melhorar time:rowbada DE SEa A Sa Bio. — Normalou Hard. Nesse modo Extra cabeção Cs “2-0-0 up Ss | : a está com roupa de 

| NASCAR Bud Shootout E garçonete é anda mais rápido 
THUNDER 2004 Chegue ao Level 18 com seu A Ee ES | Bo. so Consiga Wheel of 

Movimento préanos 70 

Moyimentoanos 70 
Movimento anos 80 

SE Todas as sequências CG . Fortune . AS 
Termine o jogo 1 na a culdade = 
Hard. Nesse modo, Patrick t tem, 
outra: da e a arma dele é 
aleatória. ES ERER A 

Selecione. Features no menu 
principal e depois, Create-a-Car 
Entre Seymore Cameos como 
seu nome. | 

WWF R
AW 2 

SR 

Lutador surpresa - 
No menu pa Pstone L é, 

a da 



BLOODRAYNE 

Várias dicas E 
Vá para a tela de Options e, do em Cear Faça as letras ferem 

Ra combinadas como nã tabela duo para acionar as dicas. 

E — Desmenbrinemo — sanesismoDEçooo | 
—  EncherBloodust o | ANGRIOOKINSANEHOOKER — 
e. ni e  DONTFARTONOSCAR 
o TRIASSASSINDONTDIE - 

Ee paesea 

— e E 
SHOWMEMYWEAPONS. o a 

Fator te tem o 

“ANARCHY ONLINE 
O Várias dicas e 

Duranteo jogo ge 
perecer re rntretmmençem 

-  Flimarcarasimesmo; 
F2 a F6:marcar Os mediu 
Ctrl +Alt + Fimostrar taxa de quadros; | 

O Cil+Ak+Shii+P9: mandar relatório de 
—  TABimararos Inimigos; GR SS 

Ctrl + Tab: marcar os companheiros; SE 

- ElDisalvar tela no diretório “encontrar onneiereenshos 

e mostrar informações do aee 

— HOTRODA AMERICAN STREET DRAG 
árias dicas GR 
He nojo odor usando os seguintes nomes: 

1 AA LM 

tu Papi case 

a sa screen video so 

heat ca carro. She Be 
rain: Carro Brain; RR 
1OISDNE: carros E nero | 

a e carro Repto; 

= HorR Rod estará Gio 

HOMEWORLD 2 
Escolha « o dinheiro inicial | É 

* Ache o arquivo "persistX lua", onde X é número da missão, no 

“diretório 
entes | Games Homeworld2iBiniprofilsiprofileXICampaignl Campaign 

Ge - namel. Abra o arquivo no Bloco de Notas e encontre a linha "RUs = 

RE MO Coloque no lugar X a quantidade de dinheiro que vai querer na 

o missão À linha é sempre a última do arquivo. Deve-se recomeçar à 
e fe E q 0 ao funcione. 

SS Pres 

Todase as s missões 
“Ache o arquivo “playercfe. lua”, onde X é número da missão, no « 

— diretório 'CiGameslHomeworld?iBinlProfilesiProfilel”.Abra o 

- arquivo no: Bloco de Notas e encontre a linha 'maxmission = =X 

A Foge 15 no e do X e terá completado todas as missões. 

4 duda 

Código o 

mimo Ras 
o Eme munição 

“give <nome do. rem ê ce Cria item indicado 

= ] d np freeze | a “ “Jmobiliza todos os companheiros (coloque O 

E RR MR RD 
— setsaberali<I-lO> O Co = Libera habilidade de sabre-de-luz 

- setsaberthrow <I-3> se 

“setforcepush <1-3> 

— “setforcegrip <1-3> 
setforcelightning <|-3> 

screenshot a EE 
Semente Centalzaviõão 

“ME 

STAR WARS JEDI KNIGHT: JEDI ACADEMY 

Várias dicas | 
Acione-os "Cheats" durante ojogo prados à tech - -e e dando 0 cb "ea Tr 

os códigos abaixo: | 

Modogod 

Modo No Clipping: - Sa 
Inimigos o o | noram 

[00% de” ener a 

veinventory o Ítens no máximo | 

“ Mata todos os companheiros 
Cria campanheiro inidicado (veja lista 

* Cria veículo indicado (veja lista npc s| awn ice <nome de vélculo> 

descongelá-los 

Muda cor do-sabre-de-luz (veja observação 

“ Configura nível de lançamento do sabre-de-l 

ira nível de ataque do sabre-de-luz 

Configura nível de defesa do sabre-de-luz E 

Configura todas as Forças para O valor indic: 

Configura nível de Force Jump. 

Configura nível de Force Heal 

Configura nível de Force Push 

setforcepull <|-3> Configura nível de Force Pull 

setforcespeed <|-3> | Configura nível de Force Speed 

Configura nivel de Force Grip 
Configura nível de Force Lightnin | 

| Sabre-de-luz simples com manejo E 

saber single <|-9> single <1-9> Sabre-de-luz nas duas mãos com manejo des 

saber dual <|-5> Sabre-de-luz duplo com manejo desejado 

saber sith sword — Sabre-de-luz Sith | 

g spskill <número> | É Muda nível de dificuldade. É aplicado numa 

setsaberoffense <|-3> 
setsaberdefense <|-3> 

setforceall < | aê 

setforceheal <| 3 | 

saber single <|-9> 

shaderlist - | E Mostra Shaders 

force heal | = Usa Force Heal 

thereisnospoon SE Bullet lime E e 

timescale <número> aa “Muda velocidade (| é normal 2 é be 

| velocidade pela metade) 

; desmembramento Dc SS 

ogar como modelo indicado RS 

| É “Voar com à XWing E - 

drive atst SS o Monard MIS! RE 

devmap <nome de ma E FR | Carreg map a com E atorado a 

a a o Pula o e ERR 

e — Gra e com nome é = vo dc 

sto recordo Ê = Co Pára gravação: SE demo e 

demo <nome dearquivo> Reproduz demo Gs 

freeze <número> o Co gl c o: 7 ame o segundos indicado 

“saberrealisticcombat <1-20> 

layermodel <nome de modelo? | 

sedoso = Mostra texto no cosmole 

levelshot Ss Ga es E e Ses = Des à Up e rava tela — se 

É CEC GQmt A 



aqi oa 

Lista de compantiaina E 
Use os seguintes termos no lugar 
código npc spawn e de <nome dê 
pico playermodel bartenc | 

pe od, ei se nodes, ci Ç o Db E COMBATE S| E WA bad 

pad re Kick-Boxing Ministradas 
E pelo Prof. Edivan Souto 
at Ee E E q Vice Campeão Mundial 
mon de Categorias e Campeão 

Internacional 
Y Musculação Y Personal Trainer Y RPM 

V Localizada V Ju-litsu Morgante V Bodyjam 
V Glúteos V Capoeira Y Bodypump 
V Abdominal V Bodyattack V Bodystep 
Y Alongamento V Bodybalance 

V Lambaeróbica Bodycombat 

Eca o rio rel tauntaun, gp ber, E 
qu seua -vehicie, Mus e 3 

4 E 
ara ser cer colocados no código spskill corresponder 

20 seguinte ld dica Av. Pedro Bueno, 16 - Aeroporto 

| a Fone.: 5589-7716 

São Paulo - SP 

Para maiores informações: 
Acima de 3 - diclade ria so Www.nivela.com.br 
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HUNTER: THE 
RECKONING WAYWARD 

Código de ativação 

Energia / Conviction 2490B 168 34F4516€.- 

- Munição infinita AS0BAO Rs | 

| Annie Continua infinitos — 
Es Ê DOES I6E4A LAS 

ao Personagem Cp 
o eiosnes JAJOSIAC 

- Ea Fersragem Dei Tide 
REG “04109368 1430518C 

RN. 

PIA rias a o. DEAR Py E: > erEbó as pata] É ISS PAR sy psy 

PISTA Za 

24819920 IA Ê 

“ww OF THE ENDERS: 
so “THE 2ND RUNNER | 

É Código de gue 
“— - Energia máxima * 

Sub: energia máxima. É ) pátio Pal ade tosa: POLL SUR EINÃE SER ESSA TM e 

; Deda dá pe A qd dá SPL AESA! Pi tas IÉS pros asia 

Cias ASA SO Pt PEA 

E z se se 
decr ce E 

ul) [B232 9341 16F- 

| Ta aa missão E | 
24508668 IAFÓ57FS 

dps E Ted E Compl missão 2 

% 

' 

s e LESS A Pd d ij 

ua = * 17% reqatvrearr - . do ph Dá 

a vá . 

UA nt ESPE S ESSAS E SRA IA CAPAS AE A 

DEI A A a o PS EF? PARES Ns Wa ER unos oa Es Naa ; 

Cipa edi T “Complear missão 3 
E E o 14FOS7F8 | 

3 po? DIFE AM 
Te bo O ta Rs 

77 e qa pe ad 

x bes PN A 72757 1 TST O Mr PET q A m di 

Ph id Es SE pass io 

SAT s 

4 = 241 
a A 

a DEN 

a |; Conpiarm missão 6 

lo 24108468 |47057E8 
F ce $ d Level |: Complear missão 7 

o = “24108768 147057F8 
A Cris E Lad : ear missão bônus 

2MIOBT6R 14F057F8 

Os E Le T Tori 2 completado 
O Mme MIR 

sas Ties E Tod : Tori 3 completado 
e 24108468 [4FOSTES 
E Tóigs de = j Completar missão | 

DDD mms 
FE Códge de Level 2: Completar missão 2 

oc. 24109668 14705758 
E Gig de Ter z Complar missão 3 

sda es 14705758 

o 

7 

WagS sit rytmaçari re sterççã os 224 Stem terceira rasas 

REP R a  BR  RE 
AT o RE da 1h ASIAN NI o AI REL RCA Ne 4531 ns ta 12) 172 DO Pos ads dA 

+ 4 Ed 

F450B620 FAAO | 
Códigos de Level z Completar missão 7 

— 24109468 L4FOS 758 Es 
e Códigos E Leyel 5: Completar missão 7 

É 24509568 14504338 

E] ; Frog Fe nei | 
a CO  MIONBOBIBOSIIC - 

hi q per tem mãe menAbort Mission 

E E AD [BOA [066SDOA e 

E Ber Rem. e menu:Area Map E E Códigos de Level: Compl missão 2 

E Códigos de [ads Compltar missão 3 

as a 24108668 I4FOMIAS 

| Todd de E ; Completar missão 4 

FASABE36 FAT soDB6 E Códigos de Level 3: Completar missão 5 - 

51095 BSIOTIDA Códigos de Love 3: Completar missão 6 

AS . Gig de Level 3: Completar missão 7. 

E Cod de Level 3: Completar missão 
gas o o bônus é 

sc Códigos de Level 3: Corrida | completado 

— 24508468 I4POSTE 

Códigos de Leve > Completar missão 4 
24109768 14705758 

o Tags de [Ea 2: Completar missão 5 
24109568 14705758. 

— Cldgos de Level 2: fp missão 6 
— 24109668 1405758 

Códigos de Level z Completar missão 
bônus 24508468 [47041 IB. 

Ra de Terei 2: Corrida | completado 
“24109768 |4F05758 

Tódigos de [oei5 Corrida completado 
= 24109668 14704338 

od os asps destruídos: Toda 
| Códigos de Toei 2: Corrida 3 completado 

o 2450B668 14704118 

— Cóigo de Level 3: Completar missão | 
“24108768 |47041A8 

24108568 [470418 

24108468 I4FOSI AS: 

— PAIOBTOR IAFOSIAS 

2410B568 |4FO41AS 

24509668 147041 A8 

24509668 I4FO4I AB 

— 24509468 147041A8 
E EUR O SS 

Fen de Level 3:Corrida 2 completado 
24509768 147041 A8 

| Códigos de Level 3: Corrida 3 completado 
24509568 147041 A8 

| Códigos de cas 4: Completar missão | 
24109768 14F04108 

Codigo de ET A: Completar missão 2 
24109568 1404108 

Ga Codes de Level 4: Completar missão 3 
24508668 14704308 

AS: Cidgos de Level 4: Completar missão 4 
24508468 14704308 

Código de Level 4 Completar missão 5 
24508768 14704308 . 

“Códigos de Level 4: Completar missão 6 
24508568 14704308 | 

Código de Level 4: Completar missão 7: 
2450B668 14504308 | 

Códigos de Level 4: Completar missão 

bônus 24108668 14704308 Bon Do 
Códigos de Level 4: Corrida | completado 

24508468 14F04308 E 
Códigos de Level 4: Corrida 2 completado 

24508768 |4F04308 

Códigos de Level 4: Corrida 3 completado 
24508568 14F04308 | 

Códigos de Level 5: Completar missão | 

Códigos de Level : Corea missão 2 
a 14704338 

Códigos de a 5 Compltar missão 5 

Cdgos de iao 2: ne 2 completado 
e “24109568 14F05758 

| Códigos de Level 5: Corrida 2 completado 
“24109468 14704338 

q Códigos E nd: Comida 3 completado 

sa Códigos de Level 6: Completar missão 5 

— ASOo46A I4TOMI3 

a e : 

Códigos de Level 5: Completará missão 3 

Códigos de Level 3 Completar missão 4. 
E 24509668 14F04338 

| 24509468 1404338 

Códigos de Level 5 Completa missão 6 

Geno SER mm 

: Codigo E ne 5: Completar: missão bônus . 

: “24109568 14704338 
se Gio de Time Level? 

24109768 [4704338 

Códigos de Level 6 Completar missão | 
= 2450B668 14505198 

E Códigos de Level 6 Completar missão 2 
24508468 14505198 

Códigos de Level 6: Completar missão 3 
24508768 1405198 

| Códigos de Level 6: Completar missão 4 
24508568 |4F05198 

24108668 14705198 

Códigos de Level 6: Completar missão 6 - 
24108468 14705198 

Códigos de E 6: Completar missão 7 
24108768 14705198. 

Códigos de Level 6: Completar missão bônus 
- 2410B768 14F05198 

Códigos de Level 6: Corrida | completado E 
—  410B568 14705198. 

Códigos de Level 6: Corrida 2 completado: 
2410B668 14505198. 

Códigos de Level 6: Corrida 3 completado — 
24108468 14F05198 

Códigos de Level 7: Completar missão | 
24109668 14705128 

Códigos de Level 7: Completar missão 2 
24109468 14705128 

Códigos de Level 7: Completar missão 3 

= 24509568 14704338 | 
e Cdgo de fime:Level 2 

a Código de Time Ce 4 
24509768 I4F04338 | RES 

ado de filme: Level 5 

Code de fine: Le Se 
SS “24509668 

pr 
| Gado de fine Lee 3 

AsONSds 

24] 076 

24109466 
Cóigo de fi me Lval6 

24509466 

24508666 

445 |9E6F 
3942D7E| 

Todos os Wasps destruídos: Leve 
24D0966€ 

Todos os Wasps destruídos: Leve 
24DOB66C 

Todos os Wasps destruídos: Leve 
-24D09566 

Todos os Wasps destruídos: Leve 
2490766 

Todos os Wasps destruídos: Leve 
24909764 

Todos os a destruídos: Leve 
| 24D0946( 

Todos os Wasps destruídos: Lev 
24D0B46 

Tdas as Gage: Level | 2450946) 
“ Tdas as Gags: Level 2 2450B66 
“ Tdas as Gags: Level 3 24109664 

- Tdasas G 
“ Tdas as Gags: Level 5 2490976 

“Level 4 2410856 

Todas as Gags: Level 6 2450976, 
Tas as Gags: Level 7 2450B46/ 
Elesidor Hit & Run Meter sem 

2498378% 
Moedas infinitas — AA3FDCO 

BA 

24109768 14705128 mun 
Códigos de Level 7; :Completar missão 4 

o 24109568 14705128 
Códigos de Level 7; Completar missão 5: 

e sd 7: Completar missão 6 

DR ma Rm 

2AION668 14FOSID8 Vidas infinitas 

É 24109468 aros Escudoinfinito D 

| Códigos deladTCompeamiso” É o 24109768 14F051D8 pr
: 

Códigos E Level 7: “Completar missão bônus = 

24508768 14705308 

Códigos x Level T Comida | comple
tado Se FREEDOM FIGHTE

 

24109568 |4F05108 | 
Codigo de ad Comida completado 

“ 7450B666 14705308 

o udp d de aivação » DON 7 
mM 

Códigos de [od Cori 3 colado = God Mo der Ro XK: 

| “24508468. [470538 Ses N5AR- 

fes = ieloios 445 19E6E IO6OSTTA | Paio mário “ HKCP> 

| SOM DTEIS SBABBIEO e S QZNN 



Charisma máximo 

Nail Gun 

Invisible para o inimigo ES 
GZW2-|HNK-ZESBF 
F9BM-CHPQ-YQUD6 
3FNO-W50Q-EPQI3 
PV3A-UFX6-GIW44 
21GF-1]6W-D3KDH 
KWTA-X672-KUB09 

Flymo Cheat 

Código de armas (use o direcional digital) 
Left + B para submetralhadora 

AABM-4PC9.FWE92 
HZ60-2BKG-AF25F 
6AF|-F4/R-PYVBMG 
T9PT-SNH5-96RP4 
ZVQT-HF7N-7]9X7 

Right + B para Sniper DBPD:JKWC-EFIDD: 
REFE-ZZX8-C)TH9 

[T4C-W7P6-GENGX 
BDMM-KTIN-RHGM2 

“63WVB-6EE9-)UR4A 
Down *B para Hgun HGHEKPSTENDOS 

WOTIANTHA: ABTRA 
oo ri SU 

MM BIG PWIVE 
a RO EAMPMBSWI 

PYTP-EUAS ZIRQ 
“ ORB-IUBO-NBZA 
E QIMO-CPSH 

“JBHM-YPATWQUJA 
— COR-RG9S IWEVC 

To + E pr apar, o 
FR ATOR: VEKE-MPAZC 
o — J2zaMDj= MOU 

— FURCTTOCVATUS 
= BJSTONNC-HITES 
ou Px GEHODO 

E BILLY HATCHER AND THE 
GIANTEGG 

a Código de ativação GA AMHZ. 2QCPA 
AIXQ-DFYU-A6IO6 

FUGU 9IMQ-2WYXT 
“XIMT-N6M6-IUSD9 ILE 

CS CVCWKWBI-S69BC 
Vidainfinita KNXC-RIBU-POR IF 
o X9A7- INBB-720PX 

Para tempo de fase — YR66-76HC-FVUHV 
| KFRE-NVEN-FORZW. 
Para tempo de missão CJ8H-CP2G- UXMUC: 

NNXM-98DI-4R5KI 
7RRN-ZDF6-HPGDT 
ZCCW-ZTVIUKNR: 

Ovo rápido 

M7HB-RGME-QHODE 
BUPDAUGENTOWAO 
WrWiCeMBHT 

| THE SIMPSONS - Hr 
“AND RUN a 
Códigos de ativação | 

Segure L para supérpulo E 
QQD7-CIJENSEXY G3FH- 67F9. DOQD9 
EVAF-4Y4A-FEQIN  ODBP-QTO!-P2POM 
Up/Down faz a estatísticas 

 INYW-ZAKO-GIXV2 
CO  VOGLWEBTFRARB: 

CXIM-NIHAPTUV 
Y3X6-CINU-NY90W 
BKTO: 1408: IZIMA SE 

QUZA-XBANFHXWR 
IWN3-DKCANKIMT 

IQULAAIP-CIMBE | BF GWZI-ROKWIZPP 
S9EHJUZECOMEN. “Códigos para slot | do save 

— YXH5-BKRD-GEBDE 327 -TB6H- 04KTD 

LefiRighe controla neblina D)53-5YV2-9RBZY 
6082-2B57-8NSQB  5AAW-OEIS-K)KHP 

|5FZ-|MEW-7847] 

Todos os ovos na Gallery 
93FR-3T2U-129VY - EDBZ-IPXG-Y DeB 
Todos os levels normais liberados 

VBFQ-TFGI-INFQ] - 9EP4 -P3D2- OXDEM 

Todos os emblemas/extra levels 

4TV6-3EXB-KCNKT GYGI-NOG6- o | 
T4Y7-4WB8-4CBP9 
Liberar todos jogos GBA 

OURO RES 
“CEWZ-MDBB- UPULV 

ES 25 moedas de level coletadas 
QUBA-BBXFPYO) ONGVKNHO: CORA 
Todos os levels emrankS SE 

“5XFI-STTU-UYIUP  PIPE- MYGE- UMIET E 
YTBR-0081-5MXUP R844-9B76 WZAKR | 

- WB7M-OTPU-QUOK 
- Códigos para slot 2 do save 

| Todos os ovos na Gallery Ras 
ssa — M5AZ-99ZZ- MEBBS E 

SS “GONN- BMUW-GZI6F 

Todos os levels normais liberados ES 

Todos os emblemas/extra levels 

“ORDA RKOGANES | 
GVJCIMIMANEIKK 

KEMMUOT.GGUWW 
Liberar todos] logos GBA 
FFHM-UMZD-RDZP4  AMIU XIBR4DIA : 
Todas as moedas de level coletadas 

ENJH-ZHYV.PHDEQ 
8DQW-DAKI-RY57Z 

odos a os feyals em rank'S 

AQUI-K859-2]XK6  DKQB- IMHE- FVOKH 
YTBR-008]-5MXUP NI |G-4CQE- VCG2Y 
WB7M-OTPU-Q4OK 
Códigos para slot 3 do save 
Todos os ovos na Gallery 
BFYG-35D)-7H CY OAAS-WZX9-4557A 
Todos os levels normais liberados | 
GFM9-KTAS-DHEYY T3ITP-QEMM-ZPKSB + 
Todos os emblemas/extra levels 

WWMP-7U70-WYA08 
3FFG-WHV3-6WIFQ 

— WRTK-BRKN- GYAQD E 
Liberar todos | jogos GBA | E 

| JOWEWMVX- UK] E 
| CVYN-BZOMEXORW 

“ Todas as moedas de level coletadas E 
“AHRK-IP3X-MGXTB: 7G63- CAWNd BREBB 

Todos Os levels em rank gens E 
NGRD- RHZU- D34NR 

= 6QTKJDHU-B93M 
= YTBR-OOBI-IMXUP O 

= Munição infinita 
MBM. OTPU- Q469K ES 

= Energia infinita (todos) 1992-6647-D8XRC 
So — BSMR-GMAP-H54H7 | 
* Rousaros códigos a seguir, salve 0 

- jogo e sei RS 

— S78K-GMW6-MOVOI 

— PRLIBCOINS? 
O EPCB-BUXO-UERQ) 

Moedas infnicas — DAHZVIUNETIKAS 
S — ZM5I-TUNDB9IX 
Nina noWanted— 4U7G-AMIZGZOS 

— G4MX-SGCI-OCFM) 

Todos os carros 

“RNUTZNSC-6DQ65 HCBI-RKZC- E34X9 
| VOBTQAU PAICG “QEOY-SPRS- D6NRN ES 

E - 

Todas missões e fases RO 

no WNTS-ZVDY) 
-IVSE-QBNHD 

o -ACE-AZMOS 
WAAM=4 7X JOTRE 

-Use apenas um de cada vez a = 
“Sem velocidade máxima a 

| VENDA. oo a 
| = TART V$ZT IGT 

Um, Hi EE dos Os carros - | 

= HIXS. HINUANTIP 

SOS “ZUKD- DW3I -BDHVG 
E E Dizia] para o VYZE-RHHC-ROS9B 

o FXOH-7YQO-BECIM 
| Energia iinita. - UVD2-N84E-84YE9 

NDHC: MW74- NMNTA 
Da os Cheats ativados 

| RGT5-XMV7-0]433 

QH5A-|760-BXAHV 

“BIG MOTHA TRUCKERS 

Código de ativação PGK7-GIAW- IDHC] 
R42X-WFG8-3|PWQ 

Dinheiroinfinto ——J7A3-40X125D9] 
SE GGZU- a ETYB 
“Sem danos - 

Upgrades máximos 
Ecnomizador de combustível 

NGWMSEXT. ROXO 5 
ES ITPY-QCIS-XOMMX 

Freios rápidos 

o Todas à as ms 
Soyo au aa UNESP 

rm BQUANGHCI 
E pi ENHE NIC6-MMTYB 

[ É - CVPPORYI-KH45B 
Ge or Bndes - ENDIODGZM 

ss - VDU3-YHRO-8V79C 
Dig Fad | “ 6IDQ-KP78-OHTV7 
O TRBR-B3KS-QIREP 

Poe E. = JJGE-TMWO-Q6VWF 
CKG5-4MMB-UNBV8 

Fombog G7BP-87DEX 
E [4NS-PHKRANNWKW 

Grave Danger 5BIC-PDZK-UOEI2:- 
2F20-43 dados se 

Liberar Minigames 
Intestinal BHBS- USjó- seuP a 

= GECEEMBU: To 
e HZDO. nO SEN | 

Torpedo Run 

R934- KNTU- SG E E e 

NMNUZSAE 
ve cm 

EAOC-5GID-TRGP| bh RA 

Carregador Turbo PRYKAUOSIDAS 5; 
“NWTHEHOXUT KT 

Bull Bars UZN-Z|QMAWAXZ 7 RUN 
= CATARENVMSAGRE  Eneroi 

Buzina: ss G4DM-WITRO Ki 

ias — ACRISIFO-UOY8Q 
o “YJIK-3N09-ZW9K9 

Grega o Jem BZDW-3INXR4 
| YITV-A9X7-E2H3] 
Tome | “POL XWCP:ZHYDE 

SS 198H-K5VYN-3B39T 
ss Ss ORE: XCWK-XX5FM 

FREAKY FLYERS 

E “Código de ativação E 
NE DVAF-3VAS-4A495 

Enrgia infinita T300-0C2)- NIZUP: | 
Ss 622K-X857-AA954 

|U 6-J6BH-UXI6C 

Liberar Jukebox “KIKA VOIE-859Y2 
EM MwrIevIW 

Todos os personagens 

TUQR-JMR6-6GDWB - 
ENRM-RC3K-JYPCX 

KDGH-O6KT=MI3O 

e [HU-VHWO 

BETHARAUSIB O o 

STPE-DAVM- vans Ani 
Código de ado 

BPVH:NHGW: USBAU 

| uniao inn inita” para metralhadora — 

5 gu eres in mitos 
o infinita ne lança-chamas 

RES BART DE 

Energia “SEBBSE 05 o a 

Ki Tasdoçto sRdaaÃo SE 
Diversos 

des as 25 cu (iiao] 0 jogo po ni sa 
RS PAO DA: AGORA o É 

E - DOOB5F6 | SBOCDIE | 
| RIBSAD6 6EOAA IES: Ee 

“ 6TAEABOB 5F304B4I Se 
na — Bro FLOPDEMB SE 

Ber9FF70 SIBDAEOS no 
—EBA6|RC7 Copáeso E 

Obter lançar o | Ea amoo o 
Obter lança-fo uetes TBE43A99 10510396 O 
Granadas infinitas EJ47EEEO 8403 31088 

“9B2AB995 segs 
Pretiore Boto E E ficar lento: 

| = 78960794 66719 
“ ASODEIOD. RR 

E a co Ê 



RE Sm Rg E A 

| jogador - M Card 

Por Lord Mathias 

E aí vem mais um jogo de muitas espadadas e E 
S S 0! - No começo da primeir: 

marteladas. Maximo tem sua continuação para Ps2 estoure a placa como uma 

com muitos monstros para serem destruídos. O e um monte de moedas saii 

g objetivo do game é evitar que Bane consiga destruir a 

É > “humanidade e encher o planeta terra de robôs 

q N terrestres e voadores. Maximo tem uma grande 

N É ajuda de seu companheiro imortal Grim que, além 

de não levar nenhum golpe, tem ataques fortes e 

bem efecientes. Os gráficos foram muito bem 

feitos e realmente esse é um ponto marcante do 02 - Assim que passar pela 

| jogo. Os sons são bons, embora poderiam ter sido à direita e abra o bau 

* | um pouco mais variados. Foram incluídas muitas o. 
"| habilidades na espada e no martelo. À arma legal 
] para ser usada desde o começo é a espada, pois 

"com ela você consegue atingir um número de 

inimigos bem maior e também deixa você mais 

! rápido, pois é leve. Com o martelo você fica mais 

“ lento, ele é pesado e tem que ser levado com as qo re Dea pera ga 
S q estourada, suba em cima d 

duas mãos, em compesação, é mais forte. Contudo, dê um pulo duplo para fre 

não deixem de jogar, pois ele é demais: pegar um saquinho dé mo: 

A 

f 

50 



04. Vire à direita e estoure a parte 
“ do parede de madeira e ache um | : 
: a ao se ba com ele agora a 

se 
90 Koins 

[DES FAL H Os 

[E E a 1 

90 “Fale com o jeiidedor de itens 
e shorts se quiser e compre item 
para melhorar seu sangue 

05 - Mate esses três robose fale com 
as pessoas para pegarachave 

| qr baú que você Fac lá atrós 

“HH Entre na pasagem nessa RR 
e pegue dois sacos ae moeda | A 

06 - Após salvar a mocinha do 
monstro-máquina entre na casa dela 
e mate o coelho. 

!2-Após falar com o mercador, vire 
q direita, salve a mocinha e siga em 
frente. Passe por trás da casa e ache 
um lugar com um coelho, mate-o e 

pule no meio da grama. Encontre 
três baús secretos 

07/08 = Mate o inimigo, depois 
mate o monstro que está correndo 
atrás de um inocente e pegue a 
chave dourada para o cadeado. ' 
Cuidado quando estiver indo para o 
portão; um monstro sairá e irá te 

atacar de surpresa 13! 4 - Quando a ponte quebrar 

E aids a ; mocinha. Na é água vá em 
* direção a roda e suba na pedra, 
e depois ng roda e pegue o baú. Volte 
— pela água e fique pulando perto das 

- pulo duplo para alcançá-lo 

pes paro era um baú secreto 

[5-Mateo robô efalecomo. | 
inocente para pegar a chave do baú 
na plataforma da casinha. Dê um 

19/20/21 - Mate à coelho, as E 
=. gperte > para estoutor o chão e 
= cair.Vire à direito e pe u 
- depois à esquerda e siga até. as 
— pedras. Pule por ali para achar u um 
: bai secreto gre 

q ANE 
SS À 

E! Cla 

AA] 

16 -Mate os robôs gigantes 5 pegue q 
chave pas 0 so de ua a fase | 

22 = Siga o ) cominho pegando à as 
moedas. Volte até a entrada da casa 
que ela vai cair. Salve os três 
inocentes e fale com eles 

EE fa pr sa 

(ace hs A é FA 2 Fá 

N [é vá sd E E (Re) o ras o 

E LADA O DT RE E RN As NA 
a 4 

/ FREE CY = * a 

ERAS DE 
dA 

EA 

| 
E o dare: ID RD 1 PRE 

HTI8 - Mate o robô e fale com o 
guarda, ele é o mercador das armas. 
Compre uma espada e aperte o 
select, para aprender a usar à 
habilidade que você comprou 

23/24/25 - Siga, mate os robôs e 
depois o coelho. Vá em frente perto 
do coelho, pegue um baú e 

entre no galpão pegando fogo €.. 

5| 



26 - vá até 0 final do polpão e pegue | 
e] virando à se Vire à 

- 28129 Suba na plataforma perto da 
parede do fundo e vire à direita. 
Suba na madeiro que cairá do teto e, 
passando por ela, vire à esquerda e 
pule na plataforma com uma moeda. 
Depois na outra plataforma. Pegue a 
chave e volte para a madeira. Vire à 

direita e pegue o baú 

30 - Saia pela porta na parede e 
mate todos. Pegue a chave dourada 
para abrir o portão 

52 

é 3! - Mate os 
-— robôs e fale com o mercador de 

— itens. Se tiver dinheiro, compre 
j alguma coisa e entre na casa 

== Su 

RAE ST 

ENLSLOS -IE4DETLHOTTOA 

PIN DIET SI ILS rt 

cpa a Ra dO TERRA ADE, 

— 

32 - Quando puder compre o 
shortinho de ferro. Com ele você usa a 
armadura de ouro que deixa você com 

E quatro barras de sangue 

= 33 - Cuidado com a labareda de fogo 
para não se queimar. Passe por ela 
pulando para frente e apertando o R2 

34 « Quando o chão cair não caí 
junto. Olhe para os lados e pegue 
todos itens, aí sim caia 

35 - Fique perto de uma porta com 
fogo e vire à direita. Pegue o baú e 
saia pela porta acima 

36 =- Mate as máquinas e salve a 
moça. Fale com ela e ganhe 25 moedas 

e 37/38 - Seu objetivo aqui é subir em 
cima do lustre, begar q chave e sair 
pela porta. Não squeça de pegar a 
moeda da morte para ganhar uma vida 

39/40/41 - Para subir em cima do 
lustre suba em algum lugar, pule e 
pendurar-se nele. Uma vez em cima 
dele pule na plataforma da frente, vire 
à direita e pegue a chave. e pegue o 
baú pulando na plataforma onde ele 
está pelo lustre e depois volte onde 
você a chave e saia pelo porta 

De gras an ovas as a a a a fa ja NDA 

AEE DEM RAT 
E 2 pod spo ge E fa 

42 - Desça, mate todos os robôs e 
fale com o inocente para ele te dar a 
chave do baú 

45146 - Mate os robô: 
fase entrando pela pc 
existe na parede 

FASE 

47148 - Mate os robô 

os inocentes não se e 

matar o coelho tamb 

corno pois ele tg rou! 



E cogumelo ou perderá sangue, apenas 
pule em cima-dele e, ele 

E desaparecerá 

E 50 Poleno id do 
cemitério para achar um boú 

EA “escondido. Pule também perto do E 
* árvoreno começo da faseparo 
Ç “achar indo no escondido 

dando um ataque Géreo e, quando ele 
cair, bata novamente em sua cabeça, 

Quando ele fechar a porta da casa e 
se esconder, saia da frente que ele vai 
correr em sua direção e te acertar. 

Repita isso até a casa explodir. Aqui 
vem q sua segunda forma, quando ele 
começar a atirar, defenda-se com o 
escudo e aproxime-se até acertá-lo. 
Faça isso até ele morrer 

ta 55 - Muito cudado com o cachorro- 
“robô, bata nele somente quando ele 
te atacar com as pa pera 

| 56- ES perto do inocente e 
mate os robôs que irão aparecer. Fale 

“ com ele e pegue o baú atrás dele a 

57/58 - Quando você estiver 
andando o chão irá cair e vai 
aparecer dois tipo de aranha, uma 
roxa e uma verde, cuidado com q 

verde que ela explode 

“59 - Suba de ota ao chão que caiu 

verde, ele te ajuda a achar os baús 
escondidos. Toda vez que tiver um 
baú por perto uma mensagem E 
“aparecerá na-tela entá ps 
Rua por ali até acl 

e vire para o lado direito. Pule de um 
lado para o outro e passe pelo filete 

“de chão. agi 0 gás es 

— plataforma « e Pegue « a chave dando | 
- um pulo para frente e Regente pulo 

6! - Mate todos os inimigos na água e 
“entre na cabana. Salve a moça, fale 
com ela e ganhe a chave para o baú. 
“do foto anterior: Volte e vá para trás 
da cabana, e salve mais uma inocente, 

“fole e ela e ganhe uma vida 

66167 - Passe alo birdco & pegue 
chave do outro lado pulando na | 
plataforma rochosa 

62 - Neso troncos s espinhosos que 
descem em sua direção, tente ficar 
num lugar que os espinhos não: te 
atinjam na 

O mn DO DS À 

Ea [e E Css 

Sá 
Ban SHADE, 
DA e Do pr SR ET E (EE 

De CET: o E 

63 - Quando puder compre o short. 

ç 88 - Mate todos do lado de fora do Ç 
“cabana, entre nela e pegue um sm 
“item para recuperar sangue 



1 Eae pasar 
nb da 

7| - Volte e suba em cima da cabana 

e, depois pule para cima do outro 

telhado 

72 - Suba na plataforma rochosa à 

sua frente e abra o baú 

73 « Depois volte e entre na outra 

cabana que está acessível 

pulando por cima do telhado da 

cabana do meio 

54 

-Já-Puleno Plataforma « e tome 
cuidado para não cair quando estiver 

- pulando para q outra, pois ela se 
à move para lá e para cá 

| E 75 - Mate os cabeça de abóbora e 

—* continue em frente 

85 - Chegando perto do co ; 

E mate o cachorro-robó e siga 

“79 - Quando Maximo ficar nessa Ee 
RS qe e + 

- posição vire paro.a direita e mate O 

- fantasma para salvar um inocentes 
pois os com ela Fe 

E 

86 - Após o checkpoint vire 
| o& à esquerda. Pegue 
abras o baú d do outro fa 

e 

or) 

ei 

sao 

76 - Cuidado quando terminar de 

matar o abóbora pois a cabeça dele 

vai explodir, protega-se 

87/88 = Cuidado ao chegar 
esquina, pois o chão vai ce 
na primeira plataforma, ol 
trás e pegue uma moeda d 
pendurando-se na beirada 80/81/82 = Para dar continuidade a 

fase, pule em cima da bandeja na 

estátua para fazer o chão cair. Mate 
77 » Você se lembra do shorts verde? as aranhas e pegue a chave dourada 

Se equipe com ele e ande por aqui 

para achar um baú secreto. Quando 

a mensagem em vermelho ficar 

piscando bastante é sinal que só você 

pular e o baú será revelado. Entre na 

parte iluminada para passar de fase 

FASE 6 
39 - Chegando no outro lc 
em cima do cogumelo e p 
diamante. Mate o fantasm 
E qa 

W 

90 - Chegando perto da p 
pode ser cortada, defende 

escudo. Um robô te ataca 
surpresa á 

78 - Mate todas às aranhas e bata no 

balde até ele desaparecer. Suba nas 

plataformas na parede, tome cuidado 

pois algumas plataformas caem 

83/84 - Mate os robôs e o fantasma, 

abra o portão e vire à direita. Fique 

pulando para achar um bau 



 9T7- Mate o robô que está batendo 

“char ur um baú 

a palha mais próxima para E se no mercador de itens e compre — 

alguma habilidade para a sua 
espada ou martelo. Uma coisa boa 

- para se fazer é ficar jogando a. E 
- mesma fase várias vezes e comprar 

- todos os itens possíveis, isso diminui. E 
o an do jogo 

021103 - Desça até o chão, mate os 
- coelhos e pegue a chave do baú qu 
E tem lá em cima : 

EEE LO OS e de dA 

EEE R 

DS Ca do E RD >] 
E DE A PR TR 

.u E DR 

“98- Compre essa habilidade que 

- 92193 - Ao chegar 1 na intersecção vire É E 
- G direita e mate o fantasma. Depois 

* vire à esquerda e pegue a chave do 
baú que está lá atrás 

94195 - Mate os robôs e salve o 
mercador de itens, Se puder compre 
algum item - 

96 - Mate o Cabeça de Abóbora e 
corte a palha para conseguir passar 

no 99 - Cuidado com as plltafornoas 
ES porque em algumas tem um tipo de 

“derruba 

“custa 350 Koins e foça um 360 os 
com: E 

105 - Desça e entre na vinha. Mate 
todos os robôs e suba em cima das 

“cabanas até achar uma armadura 
e em um baú 

cabecinhas que bate em vocêete. 

[00 - Pegue esse baú antes de entrar 
no buraco passando pelas vinhas e 
mate o robô que vai aparecer 106 - Mate o fantasma e fique 

pulando nos círculos das plamtas a até. 
achar um baú É 

101 - Quando você chegar na área” 
dos coelhos de um 360 graus e = para 
matar todos de uma vez. Pegue o 
item que recupera a barra de magia 

[07 = Mate os dois robôs, pegue a 
chave e salve q inocente. Abra o bai 
pulando em cima do cogumelo 

Í 08 - Entre na 3 vinha antes de subir. 

“ na plataforma, onde você salvou a 
mocinha. Pegue um diamante e mate 
a aranha e 

“HO- Cuidado ao passar pelo qua 
- segundo tronco, pois ele cairá Seja | 
S rápido q não et SS 

E = Metêcos dols Cabeça Rs 
- Abóboras e depois, o cachorro. Corte 

E “cerca para prosseguir ES 

H2H13 - Salve a mocinha e acione. a o : 
o botão pulando e apertando à com 
o MARTELO. Suba em cima da 
“pedra que irá descer 



118 - Entrando na caverna, vire à 
esquerda, pegue o baú e a armadura 

: epa Moe di, me x hs segu =. Fase pela vinhas 

120 - Passando pelo tronco fique 
“pulando para achar um baú 
escondido - 

E “J21> Mate os 
robôs e salve as duas pessoas, uma 

[16 - Não pule dim é o mercador de armas. Suba 

“123 - Fique bulando um pouco antes 
de avistar o baú fechado para achar 
“um baú escondido 

129 - Acertar o botão ni 

martelo. Suba na pedra 
e, virando à direita, volt: 

Fique pulando perto da: 
| “ache um baú escondido 

“fantoim Eisidido: di 2 e di de 
“escondido. Suba nas plataformas da 
“esquerda, begue q chave e uma. 
moeda da morte | 

[26 - - Chegando na área com as 
pedras, pule um pouco | mais à e 
e achar 4 um, " baú escondido 

em cima da primeira plataforma, é nos barris, pegueachovecabrao | 

uma ariradilho SS baú lá embaixo 

“JN7 - Mate o cachorro e fique 122 - Quando-for pular na 

pulando perto das pedras para achar plataforma onde está o fantasma, 

um baú escondido. Fale com o cuidado para não ser atingido no ar 

inocente e cair no abismo 
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127/128 - Mate todos os robôs até 
uma pedra abaixar e pegue a chave 
com um deles 

131/13211331134 - acer 
plataforma à direfta d 



“abaixou, suba na que subiu é acerte 
o outro botão. Púle no chão é acerte 
o botão que tem lá, depois acerte 
novamente o botão na e da à 

suba nas três pedras que estão 
atadas. Passe por cima delas e 

re p 
Passe de fase 

FASE 8 

FASE 10 

144 - Suba nas plataformas 
e pegue o item de magia no última 
plataforma à esquerda 

[39- Aqui terá a primeira aparição 
de robôs voadores, Cuidado com eles 
quando estiver pulando. Para matá- 
los de um ataque aéreo 

[45 - Fique pulando um pouco antes. 
da mão de pedra para achar um baú 
escondido e depois, estoure a parede. 
com seu-martelo | 

“151 - Assim que subir a plataforma, c 
“(só sea através do Hporia e e 

o 140. Cuidado à com a None of 

[3511361137 - Pule os ataques do 
mestre e ataque o seu olho. Quando 
ele quiser pular em você, não 
ataque-o logo de cara, jogue seu 

escudo ou ataque-o com a espada 
em seu olho fechado para fazê-lo 
abrir, e então, ataque-o até seu olho 

fechar novamente. Repita o 
procedimento até ele morrer 

138 - Destrua as essas cápsulas de 
energia da nave e mate todos os 
monstros para passar de fase. Não 
demore, pois a fase tem tempo 

duas partes dela irão cair | 

= PENPTEDORI  ç 0  ç O aa 

(GEICREER. papi 29 3 
dio idea o AAA id 3 

146 - Para pegar a esbada de fogo, | 
mate os bichos vermelhos lá embaixo 

141! - Suba pelo corredor e pegue a 
chave para abrir o baú lá atrás, no 
começa q fase 

[47 - Pegue a espada e suba na 
plataforma acima para dar 
ERREI a fase 

[42 » Apos ss a TSES se EqUIDE 
com o Martelo apertando R2 e, 

estoure q parede apertando = em 
cima dela 

[48 - Após passar o carinha de preto, 
logo na entrada da caverna, desça as 
pe e pegue um baú 

RREO SAS ER 149 = Pule na plataforma redonda 

em cima da lava para conseguir 
voltar à terra 

[43 » Salve o mercador de itens e 

compre alguma coisa, se quiser 

vazia do lado o dé 
- e pule nos cantos para. 

1521153 - Acerte o cristal e siga em 
frente, Pule para alcançar a outra 
área e acerte os outros dois cristais. 

Siga pela porta que abriu 

154 - Pule pelas plataforma de pedra 
(cuidado que algumas caem) e / 
salve o casal E... 
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1581159 - Suba pelo espiral dentro 
— damontanha de pedra, jogue seu 

“escudo para liberar um baú à direita 
e outro barril à esquerda, Siza em 
frente e ache um baú escondido 

58 

65 - Após matar um RR pule 
“ “antes de subir a plataforma no canto 160 - Volte para 0 primeiro barril e 

direito e ache um baú pegue uma chave para 0 baú logo 
= mais à sua nene 

[66 - Acerte os cristais e pegue o os 
| itens atrás da porta que abrirá 

| 67 = Mate os bichos vermelhos e 

corte q teia soltando o baú 

162 - Desça, pegue uma chave e abra | 

o baú que tem na água. Suba e 
acerte os três cristais para abrir uma | 

: Pe e pese de fase AS 

FASE 1 1 
[68 - - Jogue: seu escudo na ponta do 
iceberg duas Vezes e suba na ponta 
“que caiu AS S 

“163 - Mate todos os robôs e, se 
“quiser, compre alguma coisa 

chave do baú lá trás 

164 - Quando estiver perto da ponte 
olhe para à esquerda e suba na 
parede, pendurando-se na beirada da 
mesma. Pegue a chave e abra o baú 
do começo da fase. Salve a moça e salve o carinha de preto 

É am. Save 0 mocinha . 

“ plataforma circular, suba 
na pedras perto da cacho 

169 - Mate o bicho amarelo e ue 
pulando para achar um baú. Pegue a 

170 - Logo que sair da caverna corra 

EE Ras f ra 

o DRA E! 

a E é 

Es 
o forca = . 

E 

Ea A RES 

71 - Desa um pouco me 
direita e mate um robô. Fc 
mercador de itens 

E Eos 

173 - Suba novamente até 
cara de preto e fique na e 
caverna. Olhe à direita e 

“Continue nas duas pedras 
pegue uma chave. Suba n 
plataforma de madeira p: 
você salvou q mocinha ex 

[74H75 = Jogue seu escu 
iceberg, pule na platafor 
o item de magia. Tem ur 
escondido no icebefg da 



ve qmepea inimigos no chão e fale com as | | 
duas pessoas. Pegue a chave e 
volte para a plataforma. Abra um - 
baú atrás de uma parede de gelo 

- (não é de cristal e sim de gelo que 
só abre com o martelo). Ácerte o. 

* cristal atrás da moça e atrás 
— tara, Pule na área esverdeada ) 

E IT6IITT -Púle no jesbapada | 
- esquerda e pegue uma chave. o 
= - dourada para abrir a E ao ; : 
q cadeado dourado. SER 

E à TN R 

Na da Edo] ESPN és Er Caio TT 
ESPANCA IT TA 

= : Sa TENER Se o alo acima. Continue em 
RAS que puta assa “ direção à uma pedra comum geiser 
“Plataforma que sai uns bichos a a Soro Papua mam Bois - | 

a Re K chave do ne SE — escondido (se você estiver como. 
S O tem tá re SS E SENSE S & 183. ES q es no D CoMoso da fase “shorts verde uma een 

para subir ne nele e é pegar alguns itens “ vermelhairá aparecer) “193. Corte é a teia que temumbai 
“mas não se ea com ele agora 

184 - Jogue seu escudo no iceberge jpg. Na e entrada: mate os bichos 
suba em cima dele mas, antes disso, Vermelhos é cont Pegue a 
corte uma teia com um baú normal quantia de dinheiro ques vai sair a 
e pegue a chave. Abra o baú que tem Ra 

um pouco antes para ganhar uma RR 
armadura 

| » Acerte os cristais e pegue a o É 
- chave do baú lá atrás. Entre pela Ss Na 
e que abriu SS 

Reese sad N EE Ra E 

[90 » Entre pela outra passagem que | ERR Sae 
tem entrada pelas pedras em cima 195 - Mate todos os inimigos e fale 

Espe A do rio de fogo e mate os robôs. para “tom todos os inocentes. Suba em cima . 
185 - Abra o baú preso por uma teia - conseguir uma chave. Fique pulanço O os barris e pegue uma chave para 0 

+ e, depois outro com a chave que: onde tem os três diamantes para baú que tem preso em uma teia S 
1[791180!181 - Mate todos os você pegou achar um baú escondido “UM pouco antes da chave e. 
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E 

206 - Mate 
| “todos os inimigos e entre pela porta 

e a “do lado esquerdo. Encontre um baú 
Re ese 
' 2H UM ESA A 

= o mts dE aa = ad E 

2111212 - Salve os dois inos 
suba na plataforma que ca 
todas as moedas e também 
da Morte 

207 - Suba no navio e salve O cara. 
Pegue a chave do outro lado do navio 

2011202 - Mate todos os inimigos e 
e abra o baú embaixo da escada 

fale com o cara de preto novamente 
para fazer uma lapide cair. Suba em 

= elmo dela e pegue três itens que são: 
“uma armadura, um de recuperação 
de magia e uma moeda da morte 
(uma vida). Saia pelo buraco nas 

| tábuas e passe de fue. É 

FASE 5. 
208 - Quando estiver ind ss 
novamente para o navio, antes de 
pular na madeira que dá na escada, 
suba na plataforma da esquerda e 198 - Pendure-se na borda da 
pule para achar um baú secreto 

passarela e espere o bicho vermelho 
passar, então suba. Durante a sua 
subida, terá uma teia com um baú 

que precisa de chave, Corte-a mas 
não se preocupe com ele agora 

203 » Mate o bicho pequeno depressa, 
não deixe que ele te agarre pois ele 
ficará grandão e bem mais forte 

2141215 = Entre pela passc 
parede, salve um inocente 
baú escondido 

ed, fg es Pp 

e t E 209 = Cuidado à qutndo pegar esse 
baú para não levar uma ouriçada 

199 - Mate todos os inimigos quando 
chegar a uma plataforma circular e 
pegue a chave para o baú (antes na 
teia) e fale com a moça (Elisabeth) 
para passar de fase 

FASE 
204 - Mate os robôs e fale com a 

: A 
6 " Í Í $ 

mocinha que você acabou de salvar 216 = Mate os anfíbios e s 
inocente. Não se preocupe 

210 - Mate os dois anfíbios e salve O 
mercador de itens (se quiser compre 

alguma coisa) 

217 - Antes de passar peh 
200 - Ataque sempre. Quando você 
perceber que ele vai chamar um de 
seus ajudantes azuis, protega-se e 
volte q atacar até matá-lo 
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205 - Fique pularído na escada q 
seguir para achar um bau 
escondido.Vá para o lado direito e 
pule por ali para achar mais um baú 

bule para baixo dela par 
mais um carinha. Pegue u 
daquele baú 



| “233 - Mate os robôs, salve o carinha. E 
E ni com ele 

- 219 - Pegue a chave dourada | 
- matando todos às inimigos e abra a. 
ro com o o cadeado dourado a o 

25 Suba no telhado usando uma 
— lápide uai é pegue um 
E diamante 

220/22! - Pegue o Martelo de gelo 
(congela os inimigos) e suba pelas 
plataformas (golfinhos). Acione o 

“ botão no chão, suba novamente nos 
“Golfinhos” e na ua circular 

para passar de fase 226 - Mate os 
SS anfíbios e pegue os dois itens de 

recuperar magia 

227 - Quando sair vire à direita fnate 
o robozão e salve a mocinha de 
vestido roxo. Saia e pegue um item 
de magia do lado da última pilastra 

222 - Para pegar a chave desse 
baú suba em cima do telhado 
usando a primeira plataforma que 
tem logo acima 

228 - Passando pela porta pule paro — $ 
a direita e mate dois robôs. Fale com 
a pessoa salva atrás de você 

PEN En 

"á ta 

2301231 - Aqui dé um pulo duplo e 
salve o Mercador de items Vire à 

direita e pegue a chave do baú lá de. 
baixo. Vire à esquerda para salvar 
dois inicentes e pegar a chave do baú 

232 - Fique pulando no lado 
esquerdo após a neve e ache um baú 
escondido. Mate todos e suba nas 
pilastras acima 

E 233/234 - Suba tudo, abra o baú com 
= a Rave que você já tem, mate 0 

2351236 - EEE o ari bio e sale o 
carinha. Quando sair da primeira 
leva de tubulação fique pulando 

para achar um baú com uma chave e 
“abrao baú lá trás. Entre no cano 

- após a segunda leva de tubulação 
ES pa pRea de e 

FASE rr 

e EE a inca ma e pr en pr e cry 

237 - Para matar esse chefe faça o 
seguinte: quando ele sair da água de 
um ataque aéreo nele, defenda-se da 
sua cabeçada e continue batendo 

com o ataque aereo. Cuidado quando 
ele jogar fogo nas madeiras e soltar o 
gás verde no ar, Quando ele der as 
bocadas nas madeira, tente desviar e 

não caia na água. Continue até / 
que ele morra Q... 
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— 242 - Mate todos os inimigos e «acione o botão no chão 

“243 - Depois de acionar o botão 
o “suba no balde cheio de ferro e 

239 « Quando cair do outro lado, 
pule nos cantos da tela para achar 
um baú e pegar um diamante 

“240 » Passe pelo cano é fique 
pulando em frente à máquina com 
duas bolinhas vermelhas para achar 
um baú secreto. Suba na máquina 
e pegue a chave para o baú que 

tem lá trás 

24] = Pule nas plataformas e acione 
o botão no chão para achar um 
caminho na barra de ferro 
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“ espere que ele encoste na parede. 
Olhe para o lado direito e pegue a 
chave. Acione o botão no chão e 
rapidamente volte até o baldepara 

so abrir q baú. Volte e vá para o lado. 

244 - Pule nos buracos que não tem 
lasers. Quando eles vierem em sua 

direção, destrua o olho na porta e 

passe por ela 

245 - Suba esse cano gigante usando 
as plataformas fixas e tome cuidado 
com as móveis para não cair 

246/247/248 - Chegando nessa parte 
cheia de canos que sobem e descem, 
faça o seguinte: vire à direita, passe 
pelos canos e pegue o baú. Depois 
volte aos canos e siga em frente. Mate E 
todos os persunagens e pegueuma 

“chave. Volte aos canos novamente, 
* passe pelos canos próximo a paredee | 
— abro mais um baú. Na volta pegue um. se 
“item de recuperar magia É 

249 = Passando pela porta tem mais 
um set de lasers. Repita a mesmo 
procedimento e passe pela porta 

250 « Mate todos so inimigos para 
fazer fazer com que uma das rodas 
hidráulicas pare e você consiga subir 
em cima dela 

25! - Pule dois mecanismos rotativos 

e pegue uma chave. Volte, suba em 
dois canos e abra um baú 

Um q tem q chave do bau | 

2521253 -Mate todos as mo 

pata fazer com que duas é 
energiá apareçam e destru 

da continuidade 

254 - Pule por cima desses 
até chegar ao topo. Mate. 
e pule nos cilindros que te: 
direito. Antes de entrar pel 
passar de fase, entre no bu 
parede para um inimigo aj 

255 « Muito cuidado com 

clone, eles são muito resis 

esse 

nana 

256 - Mate todos os intmi 
com ela para aparecer un 
energia. Destrua a célula: 
bara ver o que tem em to 
portas que se abriram 



a ão esquerdo é e ua o baú 

-258- Passe pelos canos que a e 
pegue a chave do baú mais a frente 

259 - Cuidado quando passar pelo 
buraco pa não ser queimado 

260 - Abra o baú com a chave e siga 
pelo cano cheio de moedas, Pegue o 
checkpoint 

261 - Pule para pegar a armadura e 
passar pelo cano com mais facilidade 

262 - Siga pelo caminho de ferro da 
esquerda, pegue uma chave e um 
baú normal 

263 - siga. 
— pelos canos gigantes pegue o baú n no o 
lado direito e exploda a célula de. | 

E pao id pará abrir 0 portão Re 
uma chave. Des a para Re | 

264 - - Uma coisa legal de se Saio ss 
nessa parte é conseguir pegar a: 
arma. Sempre atire em tudo que 
pensar € em sé moyer e + depois suba no 

Bs = - Mate o monstro vermelho 
usando o Final Doom Strike 

266 - Us solid o elevador 
novamente pegue q arma e mate 

todos. Suba no outro elevador 

267 - Pegue a chave e abra o baú 
lá trás 

268 - Pegue novamente à arma, mate 
todos.os inimigos e siga seu caminho 

- 269 - Mate todos os inimigos com. 
sua espada para conseguiruma 
auto pem grande de Hits. ponto 

FASE FINAL 

mples o ele só voando e E 
| E um à ataque reo e 

270/27] = Quando chegarno 
“elevador vire à esquerda e mate. 
todos Os inimigos novamente 

E 276-Apósmatar Bane aparecerão E Pedal cho do pn 
EE aperte LI +Ri para se e. 

“ nol Grim e ataque-o até ele virar 
“ humano. Aperte novamente t + RIO 

| “ para se transformar em M axin e Rn 

272 -« Quando sibires esse mini 
elevador, vire à direita e vá passando. 
pelos foguinhos. Mate um inimigo, 
passe direto pelo baú e pegue « ge 
chave dele lá na frente 

273 - TESS mais essa célula de 

energia para explodir o canhão. Sigo 
pelos canos de ferro para encontrar 
Tinker e chegar q última fase do jogo 

“ ressuscitada por Grim e você terá 
“ terminado esse excelente jogo. 
“Até a próxima! 

- aplique um Final Doom Strike para 
E destruir seu escudo giratório, ataque- o 

o. Cuidado com o seu ataque que é | 
“ fortíssimo e tira uma barra de sangue SO 
“a coda dois golpes. | SR 

277» Agora veja Tinker ser 
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Capcom 

— TirolAção - | jogador 

* Memory Card | 

AS. | Por Lord Mathias 

PN.03 é mais uma cartada do produtor de 

Resident Evil, Shinji Mikami. A semelhança 

entre os dois títulos está apenas no esquema 

de controle. E aí começa o problema. 

Tratando-se de um jogo de tiro, e de ação 

intensa, não parece que esse controle seja 

muito apropriado. OK, é possível se acostumar 

e com isso O jogador pode começar a sacar 

melhor o game. De resto, PN.03 é 
praticamente o oposto de Resident: este têm 

gráficos detalhados, coloridos e cheios de 
veneno contrastando com a simplicidade, 

brancura e assepsia (cara de hospital) do 

Aegis Suits 

presente game. Pelo 
jeito, o propósito é mostrar o trabal 
modelagem 3D da personagem princ 
Vanessa Z, Schneider, que, realmente 
de nota. É séria candidata a musa vir 
disso, Vanessa possui uma vasta gam: 
e coreografias para dançarina nenhu 
defeito. É assim, toda “cool”, que ela 
mais um trabalho recebido por um | 
cliente. São | | missões com boa difi 

chefes bem trabalhados. Todos eles : 

articulados e abusam de transforma: 

você estava procurando desafios, acl 

que é bom de ataque; e a Gua 
se destaca na defesa. Ainda, ex Aegis Suits 

são as duas armaduras secretas: a Bl: 

; 
armaduras Papillon. Cada armadura posst 

; 
= queVanessa seguintes parâmetros: 

me pode usarno  Barrier: capacidade de defesa. 

= jogo. São maior, menos danos tomará d 

basicamente inimigo; vai até 5 níveis; 

compostas por 3 séries, por Palm-Shot: poder do tiro norn 
ordem crescente de eficiência: de 5 níveis: 

Prima, Intera e Ultra. À primeira 

série está disponível desde a 

primeira missão (custa 90 mil 
pontos); a segunda aparece depois da 

missão 3 (300 mil pontos) e a série 

Ultra (600 mil pontos) dá as caras 
depois da missão 6. Cada 

Automatic: tiro turbo. Vanessa 
atirar repetidamente manten: 

pressionado o botão A. Até 21 

Energy: capacidade da barra | 

nível aumenta o equivalente a 

um Energy Drive nível |; máx 

série é composta de três níveis; 
tipos cada uma: a 
Fusion, com 

parâmetros 

equilibrados; a Blazer, 

Energy Drives: golpes especial 
na armadura. Somente o prin 

liberado a princípio; é necessá 
a libertação para usar osfoutr 



Comandos 
Direcional analógico: comanda 
Vanessa. Frente faz avançar; 

colocando para os lados, ela ira 
girar para essa direção; e puxando 
para trás, a personagem irá recuar. 
Resumindo: é um esquema 
semelhante a Resident Evil; 

Direcional digital: serve para usar as 
diferentes Energy Drives; 

Direcional C: controla os ângulos de 
câmera; 

Botão A: atira | confirma / abre 
portas; 
Botão B;: pula / cancela; 

Botão Y: agacha. Nesta posição, 
coloque para frente, trás ou use os 
botões L ou R para fazer a 
personagem rolar; 

Botão X: muda o alvo; 

Botão L/R: faz Vanessa fazer um 
desvio lateral. Com um duplo toque 
no mesmo botão, ela dará uma 

cambalhota; 

Botão Z: faz um giro de 180 graus 
rapidamente, Pressionando ao 
mesmo tempo para a direita ou 
para a esquerda obtém-se um giro 
de 90 graus para a direção 
desejada; 

Start/Pause: mostra a tela de Pause. 

CJ PESPECIAL BONUS 

RS 21 A 

Trial Missions 
Entre as fases normais há 5 Trial Missions, No 
começo somente a primeira está aberta. É 
necessário conseguir um rank "Professional" 
para liberar as seguintes. Fazendo 
“Professional” na Trial Mission 5 consegue-se 
um bom dinheiro e considera-se terminado 

todas as Trial dessa entre-fase, É uma alternativa para ganhar créditos e 
comprar armaduras melhores caso esteja difícil de superar determinadas 
fases. Como foi dito, para pegar as armaduras secretas é necessário 
terminar todas as Trial Missions que aparecem depois da missão |. 

DA MSN A, 

= 

conta daréie ENERGY DRIVE 
TR 

São ataques especiais poderosos 
feitos através de um comando 
especial, no direcional digital, 
descrito na tela de Pause, Cada 
armadura possui de dois ou três 
Energy Drives, que gastam a barra 
laranja. O número ao lado da 
descrição do Energy Drive indica o 
gasto da barra laranja. À indicação 
| significa que o movimento vai 
tirar 25% de sua barra (sem fazer 
upgrade); o 2 consome 50% e o 3 
vai drenar 75%, 

Blackbird 

A melhor armadura do jogo, Possui todos os 
parâmetros no máximo e tem três Energy 
Drives muito bons. 

Como pegar: na versão japonesa é necessário 
terminar o jogo no Easy ou Normal; na versão 
americana deve se terminar no Easy ou 
Normal inclusive TODAS as Trial Missions, 
aquelas que aparecem entre as missões | e ||. 
São 50 Trial Mission no total. 

Papillon 

Um boa armadura. Possui todos os Energy Drives 
mas o Barrier da armadura é zero, isto é, tomou 
tiro, morreu, 

Como pegar: na versão japonesa, termine o jogo 
no Normal em menos de 130 minutos e com - 

mais de 580 inimigos destruídos ou termine no 
Hard; na versão americana termine o jogo no 

Normal com todas as Trial Missions feitas, 

Missão 1 

0! - À regra básica de PN.03 é atire 
"um pouco, use o desvio lateral, atire 
mais um pouco, desvie etc. Faça isso 
até detonar todos os inimigos 

02 - Se a batalha começar a apertar 
ou achar que o tempo de combo vá 
acabar, use os Energy Drives 

03 - Acabando com todos os inimigos 
vá para a entrada da instalação. 
Ântes detone esse sentinela 

04 = Os robôs só atacam 
Não fique na linha de ataque dele. 
Mas, às vezes, eles podem usar seu 
ataque giratório. Aí, você pode se 
abaixar ou se esconder 

05 « Use 7 — 
o terreno das fases e os obstáculos 
para se defender dos tiros 

06 - Siga à esquerda, onde há uma 
iluminação laranja. Você precisa 
detonar os inimigos depois dessa 
porta para seguir em frente 

07 - Se a coisa apertar, Energy Drive 
neles, Não precisa se preocupar com 
o gasto de energia pois há razoável 
quantidade de itens que recuperam 
sua força no meio do caminho 

08 - Na sala sem saída, em cima dos 
contêineres, há um objeto que 
recupera 100% da sua barra laranja 

09 - Os Energy Drives também 
servem para ficar invencíveis aos 
ataques inimigos durante a sua 
execução. Em certas áreas, é 
necessário destruir todos os inimigos 
para liberar a porta 

Ra E * ' 
PR Pe; + FP ê T ds 

SE 

E 

IO - Pule os lasers quando se 
alinharem verticalmente 
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--H'= Cuidado com as torres que 
soltam um laser gigante. Ou use 

“ Energy Drives para acabar 
“ rapidamente com eles ou se esconda 
nos cantos para bloquear esses 

“ataques. Se tomar um tiro desses, 
Vanessa morre na hora 

12 - O item rosa aumenta o número 
de Continues em 1.À esfera gigante 
do lado direito é uma loja. Nela 
pode-se comprar itens como novas 
armaduras, Continues, Power Ups etc. 

13 - Espere os mísseis chegarem 
perto para usar o desvio lateral. 
Assim Vanessa escapa ileso deles 

14 - Nessa mesma sala, há um 

Continue por baixo da plataforma 
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24 - Tente acertar todos 
no piso térreo. Tem mais 
locomover. À saída fica r 

Se | 

15 - Chefe: lance Energy Drives s 
parar 

16 - Pule quando o laser de cima 
sumir. Ássim você avança mais rápido 

” > TOCA =, 

25 = Detone os inimigos, 
lasers, abata mais robôs 

os lasers... 

17 - Use as cápsulas como escudo. 26 - Aqui, fique na plata 

Ou mande um Energy Drive estão os itens e enfrente 

fik 
E = 21 - Os robôs vermelhos são chatos. 
E | Atire e se esconda onde puder. 

; Agacha-se no obstáculo é uma boa 
alternativa 

“aa 

nha! FR 

27 - São 4 canhões nessc 
os rapidamente com o É 

19 - Energy Drives nos inimigos ao 
mesmo tempo que pega os itens 

laranjas para recuperar sua barra 

ERAS es 

22 - É possível saltar três fileiras de 
lasers. Espere o último (o quarto) 
sumir 

Super Continue, que ac 
Dil - 4 

r +. 

Pee número de Continues 

20 - Chefe: detone com os Energy 
Drives. Desvie dos lasers usando os 
desvios laterais e cambalhotas. 
Parando o ataque inimgo mande 
mais Energy Drives 

23 - Mais inimigos com mísseis: atraia 
os projéteis e desvie lateralmente 

29 - Aqui tem muitos ii 
sabe: Energy Drivé nel 
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9 

30 - Chefe: não deixe ele apontar 
para seu personagem. Use os desvios 
e cambalhotas e quando tiver uma 
folga ataque com Energy Drive. Os 
lasers mais grossos você pode 
bloqueá-los com o obstáculo apesar 
de não ser por muito tempo 

Missão 4 
| 

e 

31 - Acerte os inimigos de longe. Se 
eles chegarem perto irão atacar com 

5 lasers. Aí, use a cambalhota para 
sair do campo de ação do ataque 

Ed E 
s—— dd 

- 74250 

32 - Use alternadamente seu ataque 
e o desvio para detonar o robô gigante 

= e |) 

fm Er diaso 

33 - Nessa área tem muitos inimigos: 
Energy Drive neles. Pegue itens para 
recuperar a barra laranja. Aqui 
também tem um Super Continue 

34 - Não há chefe na fase. Aqui têm 
uma porção de inimigos. Mire os 
oponentes e use Energy Drives sem 
parar. Recarregue se for necessário 

41 « Chefe: no segundo piso, use o 
Energy Drive para acabar com os 
canhões da frente 

38 = Na mesma sala, seguindo em 
; frente encontrará itens e uma loja. 

35 - À área com as aranhas é uma Se quiser seguir a fase siga pela 
boa chance para conseguir um esquerda 
combo longo 

42 - Chefe: ainda no segundo piso, 
EA dana fique próximo à plataforma dos 
acerte os lançadores de canhões para detonar os que estão 

36 - À área seguinte, além de um mísseis de longe. Tem um Continue em outra plataforma. Apenas desvie 
combo longo, dá muitos pontos - numa dos cantos do local dos tiros vindos de frente É 
também | | € | 

S 43 - Chefe: no terceiro piso, detone 
“40 - Chefe: detone Os lançadores os inimigos de frente. Refaça a volta 

73 Db rs ' : 

com o Energy Drive detonando todas as artilharias. 
atraia os projéteis e 

desvie no último 

momento 

“ Acabando com todos eles detone o 

chefe que está no teto 

44 « Chegue perto desses 4 inimigos 
para fazer combos com o quinto 
robô, que aparece na parte mais 
estreita da fase 

45 - Derrote os oponentes ficando: 
na plataforma inicial. Por cima 
é mais fácil visualizar os alvos e... 
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redes para não 53 - Se tiver muitos robôs mande 

Energy Drives 56 - Se for pego pelos holc 
“artilharias serão acionada: 

as todas 

46 - Mais lançadores de mísseis. Na 

área da entrada é possível acertar 

todos eles 51 - Na sala da 
54 - Chefe: detone os canhões com 

Energy Drives 
Super Continue 57 - Tentar acertar os saté 

que formem um escudo É 
estratégia | 

47 - Dessa sala: a) indo pela porta à se 
55 - Chefe: em cima, mande Energy 

frente você encontrará itens e uma sena 

loja; b) usando a passagem à 52 - Use bem os saltos e a agachada Drives também. Na Pnad 

esquerda e serguindo pela porta da para passar dos lasers / plataforma que estavam E Chefe: Energy Dio 

esquerda achará itens e uns inimigos; 
os inimigos tem itens. vier pola E ha 

Atire no chefe acionada, entre nos bura c) indo pela passagem à esquerda e 

pela porta à direita continua a fase 
agachado. Desvie de seus 

movimentos laterais 

Missão ' ISSao ' 

48 - Chefe: desvie dos laser com 

movimentos laterais e cambalhotas. 

Mande tiros e Energy Drives 
59 - Cuidado com os tir 
o raio de ação deles é a 

Missão 7 

49 « Nessa fase começam a aparecer 

inimigos que usam escudos. Acerte 0 

E satélite que ficam em cima deles 

Ê E “ 60 « Novamente, fique 

A plataforma para locali 

os inimigos E 

68 
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69 - Tente 

colocar na mira o máximo de 

oponentes que puder. Assim você 
destrói mais com o Energy Drive 

j 
| G airerra levo q uma 

70 - Nesse ponto tem um Super 
Continue 

62 - Use bem os obstáculos para 
« E 

desviar de todos os tiros 

ES 7! - Chefe: Energy Drive nos 
==> canhões. Desvie lateralmente dos 

lasers. Acerte o chefe 

Missão 1 
== 

= E 

Ê 

66 - Nessa sala procure por todas as 
abelhas para liberar a porta verde. 
Saia da fase 

Missão 10 
72 - Às primeiras partes enfrenta-se 
uma série de artilharias: boa chance 
para um combo longo 

73 » Energy Drives como Gullwing 
são bem eficientes contra os 

artilharias fixas 

;= 

68 - Fique perto da entrada para 
detonar os oponentes. No meio da 
fase tem itens como o Super Continue 

65 - Depois de acionada a contagem 
regressiva procure pelas portas com 
luz verde para escapar 

74 - Use bem as paredes para evitar 
o tiro dos canhões 

75 = Aproveite os vãos no chão para 
defender-se dos canhões lasers 

Deo É EE 

76 - Aqui também tem vãos contra os 
canhões. Cuidado: aqui tem 4 deles 

77 - Chefe I;use a mesma estratégia 
usada no chefe da missão 8 

718 - Chefe |: descarregue Energy 
Drives. Use os buracos para defender- 
se da chuva de tiros 

79 = Chefe 2:tiro e desvio na 
sequência resolvem a parada 

A ER ada 

80 - Chefe 2: tiro, desvio e Energy 
Drives na hora do aperto. E muito 
reflexo. Acabou! Vanessa vai 
descobrir quem é o “Cliente”. Gm 
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carros, FiZero X tinha pistas mais complode 
meios de atacar outros carros etirálosdo 

“o caminho. Havia também um modo emquea 
— pistaera gerada aleatoriamente € O n d 

jogos que 

acompanharam O 

lançamento do Super 

Famicom, o Super NES 

japonês, em novembro de 1990. 45 

Nascia aí uma lenda. Pela primeira cf 

vez nos consoles se via um jogo de E. 

corrida tão veloz como aquele. Usando Sd 

muito bem os recursos do Super NES, 

como o zoom, F-Zero conseguiu 

jogabilidade de game 3D. Seu estilo 

futurista e a alta competitividade também 

ajudaram a levantar o nome da série. O 

game foi produzido por ninguém menos 

que Shigeru Miyamoto mas há outro nome 

importante. Trata-se de Takaya Imamura, 

designer de personagens do jogo. Ele 

- F-Zero 

* O começo da lenda. Nessa versão havia apenas 4. 

— pilotosicarros e 15 pistas. Os carros, futuristas, 

“eram do tipo hovercraft, que deslizava pelo
 solo. 

— Ganhava-se um turbo por volta complet
ada e as 

- pistas eram repletas de perigos como minas, 

“ áreas magnéticas e buracos. Para aju
dar nessa | E 

empreitada havia zonas de abastecimento € - 

- rampas. O game mostrou todo o p
oder do | 

— Super NÊS, como os efeitos de zoom e rotação — 

— e, assim, fazer parecer 3D. 7 E 

F-Zero X 
—  Numaépocaquea Nintendo a

inda insistia em 

— cartuchos, à empresa inovou usando te
cnologia 

de streaming para tocar músicas alta qualidade
 

— mesmo neste tipo de mídia. E a 
música era um 

* heavy metal da pesada! Contan
do com 30 

multiplayer com até 4 jogadores. — 

é a RP” entrou na Nintendo 

-Zero foi um dos a ? eg - E 

&” em 1989 e trabalhou também em 

e uários clássicos da Nintendo como The | 

Legend of Zelda: Link's Awakening, The 

Legend of Zelda: Majora's Mask, Star Fox, 

Star Fox 64 e Star Fox Adventure. Em É- 

Zero X ele trabalhou
 como designer-chete € 

de pistas para, enfim, ser o supervisor em É- 

s 

de elite da Nintendo. Lembra a versão do 

Super NES devido às especificações do 

aparelho. Possui 20 pistas e até 4 jogad
ores 

podem jogar no modo multiplayer 
usando o — 

“cabo link. Com um cartucho já era suficiente 

pela a Fa 
"ot 

e 
me 

a o “com rampas é altos loopings. O jogad
or tinha 

O portátil também foi agraciado
 com um E no 

Zero. Maximum Velocity não foi feito pelo ti
me. ES 

Produzido usando a placa Triforce, baseado na 
- tecnologia do GameCube e reúne esforços da 

- Nintendo, Sega e Namco, F-Zero AX éuma 

" versão melhorada de F-Zero GX. Possui 

— interativa e pode ser linkado, via Memo 

"como game de GameCube, liberando, assim, 

carros exclusivos. | 
O possuem recursos para colocar seu tempo 

| internet e, assim, desencadear uma competiçã 

F-Zero GX 

* Cada vez mais rápido, F.Zero 6X chega aos 

* console atual da Nintendo recheado de mo
dos 

de jogos. Tem o torneio, time attack, versus, 

“practice e um modo de história. Cada modo 

revela segredos como carros e torneios novos. 

— Possui às mesmas caracte
rísticas da VETO “O 

— Nintendo 64, com
 pistas de alta compl

exida 

E a A dificul
dade também aumentou nes

 : 

* F-Zero GX foi p
roduzido pela An 

— para jogar o modo multiplayer: o jogo envia — Vision, uma divisão da Sega. Quer 

dados de tela para os Outros GBA conectados. 

á — Mas, se todas as máquinas tiverem o seu 

* cartucho, a tela era mais detalhada. 

dad 

usivos. Ambas as versões, GXeR 

" global dos melhores tempos 
no game. é 



PROMOÇÃO: 
“CAÇA-PALAVRAS” 

Para colocar um pouco mais de emoção e despertar o lado 

eriativo do nosso leitor, a revista SuperGamePower lançou a 

ão Caç . Na edição 102 foram publicadas três 

a, na edição 1031 mais três na 104 outras três. O leitor 

E terá que escrever uma frase de até 5 linhas, contendo as 

EN, nove palavras (grifadas) estipuladas e o dono da frase 

mais criativa leva para casa um PlayStation 2. 

O resultado sairá na edição nº 107. O lugar que você 

encontra as palavras está sendo informado na carta do 

Chefe. Não perca essa chance. Estamos esperando a 

sua frase. Participe! 

Ea: 
FS 

Redação SuperGamePower, Rua Isabel de Góis, 8 BI. 3, 

cj. 93, Jd. Botucatu, CEP 04173-150 - São Paulo - SP. 
4 
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Coloque o seu anúncio 

tom preços promocionais. 

Se você não tem o Qu) RE o - se 

VENDA DE VIDEOGAMES, 

seu modulo, Es | se SA JOGOS E ACESSÓRIOS 
PARA INFORMATICA 

nós montamos. 

Ligue e consulte: 

Eis 

RS 

Rua Dona Guaraciaba, 410 - C. Viana - Poá - SP 

e» 

Preços especiais p/ Lojista 
Compra, venda e as 

E 

Venda de console, jogos e acessório El 
Atendimento Cliente 
(15) 2171-3582 

Atendimento Lojista PS2 - PSOne - GameBoy Advanced 

Super Nintendo - Nintendo 64 

Saad Color - Xbox 

Destravamento: 
PT Ad dá 

Da Nm 

R. José Bonifácio, 286 - Largo São Francisco 

Fone: (11) 3106-2612 - Centro - SP 

Rua São Bento, 43 - Loja 22 - Fone/Fax (11) 3105-2797 

[OTTO CER CE SER URI 
wwvyw.planetshopping.com.br 

contatoCplanetshopping.com.br 

Fone:(11) 6987-2641/6949-5195 

Av. Sa RM tora RS RA IRS LAT EE RE o o 
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20110-700" - SANTANA SÃO--PAÚULO- 

mail:.  OficinadogameQuolcomibra. | 

“AQUI O SERVICO E 
FEITO NA: PRE SENCA 

Ko MS NISNAA=E 

Endereços: 

Alameda das Margaridas,773/775 

Guarujá - São Paulo 
Tel.: (0xx13) 3384-9851 / 3383-5368 

R. Marcilo Dias 27, loja 5 

Gonzaga - Santos - São Paulo 
Tel: [0xx13) 3289-6088 

xe0x 

E, R. Min. Jesuíno Cardoso 

N 498 - Vila RA 
É e e. = 

Venda e [cação de Eis 
Mais de 400 jogos de Ee e e Ganetube 
paia docaçõo 

FREE LILI 



DSI SAN E 
Ds SAS 0 N 

” RSS ESSAS 4 EE 
PEA. (Í(ÁÀ. To SA 
f a SO 
r o) Ny ; E 2 ENA 

“NAS Rama * 
oO Na. : P. « 

co TIS DRA. m 

Ed e ASI NEA 

LM 7 - RE UCS SasEa (O 

UI a SE ES 

ATA E SOR Ren 2 | Ra o 4 E o == k CITAM Ca“. End 

RES 3: Ed 
— a 

IGAMEPONWER 
Liberte os EUA com os RI 

guerreiros de Freedom Fighter, RC 

o próximo Detonado de SGF. poe 
karenQOsgponline.com.br 

Arte 

Editora Option Studio 

DIJO, OS Buffy the Vampire Sr(a A 616) Dj ERA Star Wars: Knights of the 0) 

——— a Pená Disney's Extreme Skate o E oo [A DES ROM: (0 9 Assistente Editorial 

[o 

Adventure (PS2, XBOX e GC); RT T MED PMES ES E a E poe au RES ES Akira Suzuki 

Alter Echo, Colin McRae Rally 04 sd sie EEE | Rockman X7,K-| Aworid Grand 

(PS2, XBOX); Dynasty Warriors 4, | o Prix, Zore One Tokio Extreme Colaborador 

e (PS2), Charlie Angels (GC), Buffy Carlos Henrique Gutierres (jogos). 

Scooby-Doo! Night of 100 Frights 

(XBOX);Wining Eleven 7, Drag on 

4 Dragoon (PS2); F-Zero GX, Mario 

Golf (GC); Mortal Kombat 

Tournament Edition, Pokémon Pinball 

Ruby e Sapphire (GBA). 

the Vampire Slayer, Disney Magical 
| 

si is 
Quest 2, Spy Kyds 3-D Game Over, ; PUBLICIDADE 

E o RE | 
Dragon Ball Z:The Legacy of Goku Profit Comunicação 

A E) A? 
|, Jet (ata a teto [ONT cg Pio Luiz Fernando 

| e ee (0xx11) 5579-1370 

=p) [6 ATO, É 03 Burnout 2 Point of Impact, Speed ope, É 04 Return To Castle Wolfenstein Editora Option Ltda. 

Kings (XBOX), Tomb Raider:The — ? Operation Resurrection, Godzilla Rua Isabel de Góis, 8 

Angel of Darkness, R-Type Final, 7 Destroy All Monsters (XBOX), Bloco 3 - Ci. 93 

Epp q | 
[er ARO jpg ep (o O Ta a Mp So Tel. 11 6335-3080 

NBA Street Vol. 2 (PS2), lkaruga Jardim Botucatu 
Fed RS dr Network EA 

Le E | (GC), Iridion Il, Donkey o São Paulo SP 04173-150 
| Transmission (GC), Sonic lago Ro) 

E 

Party, The Incrible Hulk (GBA), E Country, Castlevania Aria of 

Wolfenstein Enemy Territory o: Sorrow (GBA), Metal Gear Solid A REVISTA SUPERGAMEPOWER ESTÁ SENDO 

Barbarian's Blade Kaan (PC). Pré- As ASS re CR PAR IS | EDITADA PELA EDITORA OPTION, SOB LICENÇA 

Rr EE 
DA EDITORA NOVA CULTURAL. 

+ Robocop (PC). Pré-estréia: Metal 
Estréia: Terminator 3:The Rise of the | usronavo: PT E eo 

SUS e a (AS 
Machines (PS2, GC, XBox, PC). PO OL 

EDIÇÃO EM Air ta ce PSTo TIE 6! | Ta ED (EO Too Star Wars Obi-Wan, Otogi 
editora 

(XBOX), Soul Calibur ||, Final (XBOX), Dark Cloud 2, Conselheira 

Fantasy X-2, Virtua Fighter 4 Xenosaga Episode |: Der Wille Lúcia Machado 

Evolution (PS2), Golden Sun The | Bt | Zur Macht, hackifinfection, Zone 

Lost Age, Wario Ware, inc. Mega à TENHU 3 É. = | OfThe Enders:The 2nd Runner 

po di 
a E A 

2 
ç Ho F a FIDVE SRA

 

Banda | | Re RR 
ZA EM PULPSARIEEO 

a (QUE: 
ad > 

Conselho de Jornaleiros 

José Antônio Mantovani, 
q S RES F E ; VC 

) Microgames!, Yu-Gi-Oh! | (PS2),The Legend Of Zelda: The Ruy Mendonça e Wal dirikiado 

E , | Worldwide Edition, Super Puzzle Wind Waker (GC), Elemix, 

a Re (e) -7 Resto ie Phantasy Star Collection, Rayman 

IV Red Faction, Freelancer (PC). 3 Hoodlum Havoc, Shinning Soul 

E 
2 CR 

EM OUT e EL a 

Publicidade e Novos Negócios 

EA USE | Pré-estréia: Final Fantasy Crystal E EU (GBA), Splinter Cell, Jurassic Alessandra Machado 

OTA RS TAS E eos 10) 4 Park Operation Genesis (PC). * Lelê) leleOlmx.com.br 
Lilian Neves - lilianOImx.com.br 

€ Impressão 

ER q A Aa Plural Gráfica 

o ae RE O Ed 
Distribuição 

Chaos Legion e Rockman Af (FS. Site ue 
Dinap 

TP TO AP ARC TER Ri a Cia Publicação Mensal 

à | da Distribuição Nacional 

er re aa AS 183 Central de Atendimento 

é: all Z Sudokai (PS2 (11) 3865.3832 

e pote RR e so e RE TOR Ta Pool Editora, uma Empresa 

ny F skater 4 (Fr: do Grupo LM&X 

Edição 103 - Hulk (GC,PS2, XI 

ER DR 

ae ES e e a Sa Edição 96 - 5t Ei ADA dA Rua Cardoso de Almeida, 60 cj. 16; 

Edição 101 - da Fr RaRio Kingdom Hearts (P32) Tel. 11 3865-4949 

Edição 95 - Super Mario Sunshine (Gametube) Perdizes São Paulo SP 05013.000 

Et k of Kri pooleditoraDImx.com.br 7 

LM&X Ltda. 



| Aulas de Karate e 

Kick-Boxing 
Ministradas 
pelo Prof. 

Edivan Souto 

Vice Campeão 

fer! Mundial 

Campeão 

Internacional 

Y Musculação Y Personal Trainer Y RPM 

V Localizada V Ju-Jitsu Morgante V Bodyjam 
Y Glúteos Y Capoeira Y Bodypump 
Y Abdominal v Bodyattack V Bodystep 
V Alongamento ' v Bodybalance 
Y Lambaeróbica  / Bodycombat 

Ono 

Av. Pedro Bueno, 16 - Aeroporto - Fone.: 5589-7716 - São Paulo - SP 

f Para maiores informações: WWw.nivela.com.br 



ENERGIA 
ETR 

RR e, 
US ixo Sir, 
NS TE 

] : | pe so ee 

as Eis DR DO SUR FA co 2h 2S é 31 E E A A A SE SET ER 

0% 20% 30% 40% 50% 60% 

2 Porções 
A — | de energia 

é ara quem 
(SR 

no game. 

if gl Ve o) 
www.marilan.com 

Es 
sds cen) 

E S AE Experimente estes deliciosos 

Po biscoitos recheados nos sabores: chocolate, 

a chocolate branco e mini wafer chocolate. 
E? 

o 


