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As cores que você
queria no seu Game Boy.
Mas não se arrisque a
colocar o vermelho.

Donkey Kong odeia
vermelho.
Ou você

quer vê-Io
ner
voso?

A C C E S S o R Y

desenvolvido para Super
Carne Boy. Então escolha
logo a cor e detone o start.

REVENDEDOR AUTORIZADO

Agora você pode jogar Game Doy em cores no seu Super Nes.
Game Boy
no telão da sua TV:

Super Carne Boy é um
acessório genial e obrigatório
para quem é fissurado por
desafios. Basta colocar o

game no acessório e conectar
no Super Nes para ver o que
é adrenalina de verdade.

Imagine seus games
favoritos de Carne Boy na
telona da sua TV,em cores
escolhidas por você mesmo.
Mais games
por menos grana.
Jogando com ele, você
multiplica sua lista de games
para Super Nes, que inclui
ainda o incrível lançamento
de Donkey Kong, o primeiro
game especialmente

IILPlII
DOS ELETRONICOS

CONDiÇÕES ESPECIAIS PARA
VíDEO LOCADORAS. TEL. 826-0022 FAX 826-1590I



Alto giro de
emoções com a versão

para Saturn de Daytona
USA, na pág. 55

Mais um RGP

detonado, seguindo a
tradição campeã de SGP;

desta vez é Beyond Oasis,
para Mega (pág. 68)

Dark Forces, o concorrente de
Doom, é o destaque do

Circuito Aberto, que sai com
4 páginas (pág. 76)

Super
StarSoccer

chega batendo um futebol
de primeira, na pág. 57

Flashback chega com novo final na mversão para Sega CD •••

. ~.. COMPUTER ZONE

SUPERGP EXPRESS

Um supervisual com The Lion King
(SNes) e Beyond Oasis (Mega)

o DETONADO

FINALSTAGE

Ilustração de Capa: Va/entim keppk

Quatro páginas de dicas do melhor
basquete com NBA Jam TE

PRÉ·ESTRÉIA

CIRCUITO ABERTO

. GOLPE FINAL

Um ano após sua morte, Ayrton 11Senna ganha um vídeo para Saturn

Os desenhistas brasileiros que estão_arrasando na DC Comics, nos EUA'"

o 'SUPERGP DICAS

Golpes e táticas pra você não gastar
ficha à toa com Virtua Fighters 2

Com a Internet, você pode falar demvideogame com gente de todo mundo _

ComixZone, ganha mais duas páginas 11Ie promete chegar arrasando

ARCAOE

Fatal Fury 3

50

The Nightwarriors

48

Virtua Fighters 2

52

32X Chaotix

15

Super Motocross

54

Toughman

14

NEOGEO Crossed Sword (CDI

19

Savage Reign

12

SATURN Ad Boxing

19

Battle Monsters

18

Daytona USA

55

Dragons 01 The Square

14

legacy 01 Kain Blood Omen

14

Pretty Fighter

18

Ray Force

18

Riglord Saga

13

PORTÁTEIS Final Conllict (GGI

13

Shinning Force (GGI

13

PLAYSTATION Ace Combat

18

Cosmic Racer

16

Dragon Ball Z

13

Gunlire Heaven

19

Myst

16

MASTER SYSTEM Geraldinho

46

Sonic Spinball

47

JOGOS DESTA EDiÇÃO
MEGA

Beyond The Oasis 68
ComixZone 20

Mighly Max 30

Stargate 32
The Mask 17

Warlock 33

SNES

Addam's Family Value 22
Brandish 2 13

International Super Star Soccer 57

Kirby's Avalanche 29
Metal Warrior 25

Oscar 17

Pac In Time 28

Realm 17

Rise 01 the Phoenix 24

Seaquest 26

Super Bases loaded 3 56

The Lion King 64
The Mask 17

SEGACO

Eternal Champions CD 36
Flashback 82

NBA Hangtime 56

JAGUAR

Double Dragon 3 42
Pinball Fantasies 42

Troy Aikman Football 54
300
Mercenary 17
Quarantine 40
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Ninguém é o Chefe à toa. Ao unir Supergame eGamepower, eu já pensava na revolução que mudaria a

cara do planeta videogame. Desde o número 1 de

SuperGamePower nossa equipe previa um rebuliço com

a chegada de novas plataformas. Nosso leitor sabe faz

tempo da existência de 12 plataformas diferentes, de 8, 16, 32 e 64 bits,

sem falar dos arcades e dos jogos para computador. Informações

.~ quentes, em primeira mão, como as imagens de Street Fighter,
'. lhe lVIoviesão nossa marca registrada. Nesta edição você vai

delirar com dicas quentíssimas para NBA Jam. Há também matérias

reI} sobre o Saturn e Playstation e toques sobre Geraldinho, lançamentot da Tec Toy para Master System. A seção Computer Zone ganha mais 2
páginas e traz o jogo Dark Forces e uma matéria sobre a Internet.

SuperGP Express volta suas lentes para os desenhistas brasileiros

que fazem sucesso nos EUA. E, em breve, /J ~AJ'inovidades sobre os novos consoles. () (;I~

BABV BETINKO

Este mês mais uma façanha
do nosso expert em kick and
punch: reunir em duas
páginas 192 golpes de
Virtua Fighters 2. Sabe
tudo! Na outra quinzena,
aproveitou para testar o
Eternal Champions CO e
o arcade de Oark5talkers

Revenge.

RECOMENDADOS

VIRTUA FIGHTERS 2

X·MEN {ARCAOEI

KILLER INSTlNCT

ETERNAL CHAMPIONS CO 2

MARCELO KAMIKAZE

o Ninja do RPGnão deixou
por menos e foi até o fim de
Beyond Oasis, um jogo
difícilimo. Depois voltou aos
tempos áureos com o velho
e bom Flashback para o
Final Stage. Fechou a edição
com chave de ouro,
aprovando o Metal Head,
jogo de tiro em first person.

RECOMENDADOS

BEYONO OASIS

PHANTASY STAR IV

ROCKMAN 7

FINAL FANTASY 11I



SUPERGPRESPONDE

•w

; Meu comentário

~ principal é um

ce elogio. Foi um belo
trabalho o furo com as

primeiras fotos de Street

Fighter, The Movie, na

edição 12. Só uma delas

não tinha qualidade

compatível com a revista.

Na edição 13, as dicas da

página 63 de Killer
Instinct e Parodius

saíram com comandos

estranhos. Em KI, o

certo é segure ~ e

pressione 3 botões de
soco. Em Parodius, a

sequência certa é
6L1XXODOD+~.

Li na SGP 10 que existe um

sistema de compressão que

compacta o programa em

50%, e que um cart de 64

Mega pode ser programado
em um cart de 32. Se isto é

verdade, o jogo Art of

Fighting 2 pode sair para

Mega. A dúvida é: o jogo

teria uma ótima adaptação?
Este sistema é exclusivo da

Nintendo? Qual o limite

máximo de Mega no SNes

e Mega Drive (sem o 32 X)?

Artur de Souza Aragão
Rio de Janeiro - RJ

MK: O sistema foi

desenvolvido pela Nintendo.

Independente disso, a

quantidade de mem6ria não

garante uma boa adaptaçio.

Se pegarmos o Mega Orive

como exemplo, Art Fighting

teria apenas 64 cores na tela.

Quero saber porque o 32X
está tão caro no Brasil,

enquanto nos EUA é a

metade do preço e se com o

seu lançamento vão
diminuir os títulos para CD?

Edy Lopes Santos
Jaguarão-RS

MK: at, Big Mlc é mais barato
lá fora. Infelizmente os custos

de produçio são muito altos

aqui no Brasil. Os COs vão
continuar a seir normalmente.

Há possibilidades (e

previsão) para o SNes lançar
SSF 2 Turbo e

DarkStalkers? E quanto a
Street Movie Edition de

arcade - irá ter combinações
de golpes como nos outros
Streets?

Paulo Roberto Sousa Farias
Belo Horizonte-MG

BB: quanto aos dois jogos h

possibilidades, mas, por

enquanto, nada confinnado. O
StrHt Movie terá golpes

similares à antiga versão, mas a
jogabilidade será diferente,
com certeza.

Quero parabenizá-Ios pelas

grandes matérias. Tenho

algumas dúvidas para
esclarecer:

1- Existe Virtua Fighter

para 3DO? Quem fabrica?

2- O que é o Laser Active?
Aldeniro Ramos Amaral

Serra dos Carajás - PA

MB: letrinha enjoada, hein

Aldeniro/ Suas respostas:

1· Não. Virtua Fighters é
exclusivo da Sega.
2· O Laser Active é um

dispositivo criado pela Pioneer

no formato LD·ROM (aqueles
COs grandes, para vídeoJ para

Mega ou PC Engine. O aparelho

custa USS 800 e o ''pac/c'' com o
sistema 300 (Mega ou Pc

EngineJ.

LORD MATHIAS MARJORIE BROS POUCAS Ir BOAS

Em maio, Mr. Lord malhou

como nunca. Jogou

Addams Family Values e

levantou 4 páginas de dicas
do NBA Jam T.E. Varou

madrugadas no seu 486 para
detonar Dark Forces,

juntando-se às forças
rebeldes contra Darth Vader.

Pra variar, levou a melhor.

RECOMENDADOS

NBA JAM TE (MEGA E SNESI

VICTORY GOAL

RETURN OF FIRE

QUARANTINE (3DO)

Depois de ver 27 vezes a fita

do Rei Leão, Marjorie foi no

embalo nostálgico do SNes
e reviveu as aventuras de

Simba. Toda saúde, bateu
um boião em Perfect

Eleven, um futebol para
SNes, além de fazer uma
dobradinha com o Lord em

NBAJAMTE.

RECOMENDADOS

RIDGE RACER (PLAYSTATIONI

KIRBY'S DREAM COURSE

MOTORTOON G.P.

DA YTONA USA (SATURNI

Atualmente a SGPé a

melhor revista de games
do Brasil, mas ainda

precisa corrigir algumas

falhas para atingir a

perfeição:

- tirar a seção de recordes
- parar de puxar o saco de

jogo ruim
- fazer um vocabulário

explicando as seguintes

palavras: side-scrolling,
full motion etc.

- começar a produção de

posters a cada edição
(porquê parou?)

Espero que vocês

aproveitem minhas idéias.
Marcelo Valverde

Santa R. do Passa Quatro -SP

LM: Tá certinho, chegado.
Seus conselhos são "da

hora". Quem sabe o Chefão

aproveita alguns deles.
Agora, cá pra nós: você ainda

não sacou o que quer dizer

side-scrolling?

Tenho dois sistemas de .

videogame, o Mega e o
SNes, e as SGP Dicas
estão me ajudando muito a

desvendar os jogos.
Quanto a matéria de Final

Fantasy 11I,ficou um

arraso. Graças a ela

consegui terminar esse

jogo em três dias.
Steeves Robinson Biasotto

Curitiba - PR

MB: Valeu mesmo Steeves.

(O Lord se amarrou no seu

nome, cara!) Nossa

recompensa é a satisfação do
leitor ao detonar cada vez

mais jogos.
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A Lilian

Vile/a, de Lorena, SP, anda
arrasando de Shadow por aí

. OS/anka

pela pena
do José

Car/os
Soares de

Oliveira, de
ftaíba, PE

O chefe
tinha

mandado
censurar o

desenho do
Cleverson

Corres, de
Paranaguí,

PR,masa

Marjorie
pediupra

deixar ...

O chefe foi visitar o Adamio Rebouças Pinto,
em Fortaleza, CE,e botou pra quebrar

I dos de Montes
Sonic lá pelo: :ra do EmOio
Clar~s,.MGc ervalho
Ranlerl de a

/fullr 2(Jgg •

ShodóWn inVade a Pra'

/IIO/11oto,/::f1 forÇa to;:te Sa/11Ul'tlí
Oauru, Sp , Por Edson

O Evandro de Moraes, de São
Paulo, SP, mandou um supero
Homem Aranha

ARTE NO ENVELOPE

É briga
ou namoro? Quem saba é o
Camilo Assunção Maia, de Aracaju, SE

6
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AGORAEM2

ENDEREços
• •

RUA SERRA DO JAPI, 859
TATUAPÉ - CEP 03309-000

TEUFAX 941 9957

A MAIS COMPLETA
LOCADORA E GAMES

Alexandre

Pachedoda
Silva, de
ltalba,PE
f2carasde
lána

mesma

edição!},
pegOu o
Sonicde
mau

humor

A Cammy não perde um concurso
de be/ez8/á em Montes Claros,
MG, onde vota o Cláudio Prates

Assim já é demais! Tão querendo fazer até você
decide pra cima do chefe. Sai fora, Elislngelo
Costa (Palmas de Monte Alto , BA). ESSBtal de

democracia aqui na redação não pega I

'-li ,""". ",m, '''W·'· Schwarzenegger
~~I~I,r.:OpST::n~:~~i~O s~nllnIlL·\W anda meio afim

de exterminar
comStreet

i~;' Fighter. É o

,..''''••..(~ que conta
. oDaves

\ QueS~ Antony de
~ r:p~~Z:J;rfSouza, de

Limeira,
SP

~<'wc·, I'

We/lin~o .,; ,I.' ' ", "-R/I. • _.11 '11ralllano In ~ • -
'1uelftJoPirlS ~'P.b OCiJncloNuns... li

~ ~J, otou FP'C ••, I/e
rOda do NBA J nl eltamar na

'am. S6 faltou a June •••

fica sem ler
Nem o 88tm8n I disse pro

SGP, Segsu~/VdO~: Joinville, SC
R8ph8el J 8,

As cartas para esta seção devem ser
enviadas com nome completo, telefone, idade,
endereço e CPF do leitor ou de seu responsável

LOJA 2 !
RUA CONSELHEIRO MOREIRA

DE BARROS, 540
SANTANA - CEP 02018-011

TEUFAX 959 0530



Vendo 1 Neo Geo com 2
controles e uma fita Fatal

Fury li, por R$ 550,00. Falar
com Alexandre. Telefone:

(011) 965-7492.

Vendo SNes completo com
Mario na memória e 2 fitas

(Mortal Kombat II e Turtle
Tournament Fighter).
Preço: R$ 365,00. Falar com
Fabio Rupp (011) 864-7928.

Vendo SFII Turbo e

Amazing Tennis de SNes.
Luciano Zart, caixa

postal 161- CEP
96450-000. Dom

Pedrito - RS, ou

pelo telefone
(0532) 43-1619.

Troco

HiTop
Game, sistema

Nintendo, com 4 fitas, por
um Game Gear. Tratar com

. Marcelo no (011) 205-8527
São Paulo.

Troco um Game

Boy, com um mês
de uso e quatro fitas

boas: Tetris,
Donkey Kong, StHr
Wars. Mega Man 11
por um Game Gear
em bom estado e

uma fita. Felipe de
Oliveira Ribeiro, Rua

coronel França Leite
300, fundos 

Nilópolis - RJ. Ligar
para (021) 276-0350,
falar com Marli.

Troco Mega Orive + Sega
cO + e COs+ 12 fitas + 2
controles turbos, por 300
+ ecos e 2 controles
normais. Tratar com

Adriano G. Féria. Fone: (011)
421-2839 ou 725-4199. São

Paulo - SP Alphaville Barueri
Res. 2 AI. Brasil 286.

Vendo ou troco um Mega
Drive com chaveamento,
uma fita (NBA Jam) e 2
controles; um

Master System
com 2 fitas

(Jogos de Verão
e Super Futebol)
e dois controles.

Troco por 300. Tratar
Luis Carlos Taucci,
fone: (0194) 91
3249 ..

cnOC
c(
(.)-
LI.-
cn
cn
::s
(.)

postais, para o seguinte

endereço: Mega PC Clube,
Rua 22 de Abril, 63, B. das

águas, Ipatinga, Minas
Gerais.

Star Fox Clube. Trabalha

com o sistema SNes. Para

se associar envie 2 fotos

3X4 mais R$ 2,50 para o

seguinte endereço: Rua
Rodrigues Leme, 260, CEP

13260-000, Morungaba - SP.

DEATH »oID RETURN OF ,

su~zo
esse pessoal que faz a

melhor revista do planeta!
Cartos Eduardo Corrêa

Ftorianópolis- SC

CHEFE: caro Corrêa,
bastaram 12 anos de vida

para você desenvolver uma

percepção de gente grande.

Mostramos o SuperZozó

para o mundo!

~~n~~~:~~.~:;a~~~S~~I~co~~~a~ZA
~a:~/rn~~ ~a~~h~nuhPlaem b~:n'~;;~~~:~~:pPr~rqdue VOCê:)~;On~~/~;:~u~ea1n5enhuma. " o e tornar I' ar tempo d r " em 15

Idela, vou terminar o a e/tura mais agradável A e Irar a agua do joelho

as ~ravadoras interessadameu estrume postal com u'm gora que já Contei minha'

mmha banda" Mont d s em um som de qualid d pequeno comercial'e e BOssa" F a e, entrem .
. alar Com o líder 1i em COntato com

resposta do chefe em rima. utancamon. Quero uma

CHEFE.'Re R
sinto ' . nato, que rima com enato Antonio Pinto

"e ~Ulto, em lhe informar pato, m~s na verdade é pint . Joinvi/le -se

so vaI ver no dia que chov; meu. amIgo, que página em ~. ao ler sua carta eu
r canIvete no Sertão O ranco na SGP você

. o seu Chefão, abração!

Nós, Allan e Bruno, somos
admiradores do PC e do

Mega Drive, por isso
resolvemos montar um

clube exclusivo para os dois

sistemas. Temos jornal

próprio e carteirinhas. Para

fazer parte do clube, basta
enviar uma foto 3X4 e

R$ 1,00 para despesas

CLUBES

Caros colegas da hiper

revista SuperGamePower,
nunca encontrei uma

publicação tão poderosa em
toda a minha curta vida

(doze anos)! Adorei o

especial de Baby Betinho
sobre DarkStalkers. Estou

enviando três desenhos e, se

possível, gostaria de vê-Ios

publicados. Um abraço para

-VIDA
CURTA
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Jogo Frágil
2- Qual o melhor videogame
da atualidade? .
3- Você poderia me enviar

uma foto sua? ., PortDanJe a
Lavras-M

" Tenho Shinninga. Force e queria saber
o que fazer ao

11: chegar na cidade
Hassan. Sei que à

esquerda desta cidade
tem um castelo em que
se pode entrar, mas não
lutar contra o guardião.
E em New Granseal, não
consigo entrar na
caverna bloqueada. O
que devo fazer?
2- Quantos Mega tem
Final Fantasy III?

Breno Cava'canti

Ribeirão Preto· SP

MK: a partir de Hassan,
vá para leste e entre num
templo para encontrar
um velho. Vá ao templo
ao sul de Ribble, junto ao
rio, e pegue a wood
panel. Use-a na árvore e
ache um templo secreto.
Lá está a espada de
Aquiles, a única que
pode derrotar Taros. Ele
fica a oeste de Hassan.

2-24 Mega

MB: Tudo bem, Daní. ,Leg?'

saber que você tambem e
antenada na SGP. E deu pra

perceber que vO,cêé bem .
curiosa. Assim e que se faz.

não sabe, pergun~a. E

Marjorie adora tnc~tar com
suas leitoras. Lá va~:

1- Jogo Frágil contmua.
Fazer o quê, se o chefe
insiste em reafirma: seu ,

lado de machão latmo? ~o
que a luta continua. Ma/~

um pouquinho de.~ress~o e
ele vira um cordemnho .

2-Neste festival de c?~~oles

chiquérrimos, fica dtflcll.
Particularmente, eu gosto

do PlayStation.

3- A foto eu fico devendo.

Oi Marjô, tudo bem?
Coleciono a SGP des.de .a
número um. Comprei o J?go
Turn and Burn e gostana
de vê·lo detonado na
revista. Tenho algumas

perguntinhas a fa~er:
1- Porque ainda nao
trocaram o nome desta

seção?

MB: amiga, fique sabendo

que ultimam~nte Lady
Marjorie esta casada e
muito feliz com o t~ab~/ho.
Pela sua carta voce vai por
um bom caminho; aos 10

anos já é uma expert em
videogame! Tá na ~ora de o
chefe contratar mais •
meninas aqui pra redaçao.

Quem sabe, né?

Meu nome é Lara, tenho 10
anos e é a primeira carta.

que escrevo a vocês ~ n~o
vai ser a única. Meu ,.rmao
assina a SGP e eu leio
somente a parte de SNes,
SGP Responde e SGP
Dicas. Tô escrevendo para

elogiar, a revista t~
detonando. Adorei a
matéria Donkey Kong
Country da SGP 10. O~
jogos que mais gosto sao
Mortal Kombat li, 5treet

Fighter Turbo, Dungeons
.e Dragons, Mario, Bubsy
I e" e World Heroes li.
Encerro a carta .'

perguntando se a Marjone
ainda sai com o Chefe? .

Lara Rocha Garc,a
Americana' SP

EmI'm Innocent você foi

confundido com um assassino e

condenado à cadeira elétrica.

Agora tem de fugir da cadeia

para libertar um

álibi, raptado pelo
verdadeiro

bandido e,

aSSim, provar
sua

inocência. O

primeiro passo é

sair da cela,

procurando a chave, escondida entre

as "tralhas" espalhadas no chão.

Depois você deve enfrentar os guardas,

que possuem os pedaços do mapa do

presídio. Os guardas são os chefes de

fas~s (cada fase é uma ala do presídio).
Por exemplo: o chefe do refeitório é o

cozinheiro. Para aproveitar as armas

dos guardas (cacetete, revólver,

metralhadora, bazuca) você tem antes de

vencê-Ios. Nas fases se coleta a munição

para enfrentar a sua última barreira para

liberdade: o portão, onde conseguirá o

endereço do cárcere.da
testemunha. As ruas da cidade

estarão lotadas de sujeitos

estranhos. Derrote-os e consiga

o dinheiro para um táxi que o

levará até o esconderijo do
vilão. O Gran Finale se dá

ao enfrentar o chefão e salvar a

testemunha, com sequências da polícia

chegando e o caso no tribunal. Mais um

game para mostrar que o crime não

compensa!

Car/os Augusto Azevedo Dias

Porto Alegre - RS

LM: Já vi este filme antes, mesmo assim

a idéia do Carlão dá o maior pé para um

jogaço de thinking-action.
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opcional
nenhum

para que o
console de

videogame
assuma as

vezes de um
verdadeiro

multimídia.

A Sega explica que por
intermédio desses "non

game-softs" pretende
captar épocas, com imagens

e sons que valorizam o
"feeling" (sentimentos).
Muitos outros temas

poderão ser abordados em
"multimedia softs" como

cinema, TV, desenho

animado e revistas,
divididos em

categorias como
entretenimento, banco
de dados e

documentários.

Numa época de
frenética

concorrência

como a atual, a

Sega dá novas

provas de que
está a toda

velocidade! Pena

não haver uma

versão em

português.

Led A/.rm é um jogo tipo Star
Fox produzido peI. T & E Soft.
Foi montado em wire tr.mes

visor com um sistema de

LEDs, espelhos e lentes,

individuais para cada olho.

Jogos previstos: led Alarm,
Space Pinball,
Teleroboxer, Mario's
Dream Tennis, Mario
Brothers VB, Race e
Shooting, estes dois últimos
com título ainda provisório.

Virtual Boy, o
console 32 bits da

Nintendo, que

permite a imersão
na realidade

virtual, está

pronto para ir às
lojas. Será

lançado no dia 21 de julho

com o preço de US$ 175
(com o dólar a 85 ienes),

mais barato que o preço

prometido de US$ 235.

Muita gente não vê a
hora de botar

as mãos, e a

cabeça, no
novo console.

O Virtual Boy
é composto

por um
controle e um

Com a ajuda de opcionais, o

console torna-se capaz de
rodar Video-CO e Photo-CO,

mas Ayrton Senna's
Personal Talk inaugura o

que a Sega chama de

"multimedia soft" em que
não é

necessário

um motor

Honda.

Até agora a

Sega só

lançou jogos
para o Saturn.

A ERA DA
MULTIMíDIA

VIRTUAL
BOY: TUDO

DEFINIDO
PARA O

LANÇAMENTO

vídeo da

Racing Club
Team, de

1987,1988,
1990 e

1993. O

software apresenta
mais de 1000 fotos e supera
150 minutos de voz, com a
reconhecidamente alta

qualidade do console
Saturn. A consulta pode ser

feita por assunto ou pela

linha cronológica. O soft

documentá rio foi lançado
dia 28 de abril no Japão,

país em que Senna sempre

foi muito popular. Basta

recordar as vezes em que o
piloto abocanhou o título na

pista de Suzuka, a bordo de

Um demo
com golfinhos

P.r. o Virtu.
80y

" xplora todo o
SpaC8 Pinbat ';imensiona/idade
recurso da r,

o Saturn está

correndo a

300 por hora

para a era da
multimídia! Sai

o primeiro
documentá rio

para o console com o maior
ídolo brasileiro do

automobilismo de todos os

tempos: Ayrton Senna.
Pouco mais de um ano

depois do trágico Grande
Prêmio de San Marino, na,

Itália, a Sega coloca nas

lojas Ayrton Senna's
Personal Talk - A

Message fot the Future .,
com fotos digitalizadas, e

voz do próprio piloto

tricampeão, baseado num

SATURN PISA FUNDO COM AVRTON
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para o console
com mais

facilidade e

r rapidez, assim
como a Namco

faz com a placa

System 11. O Tekken, da
Namco, foi lançado para
arcade e 3 meses depois

já saiu a versão para

PlayStation. Uau!

MEGA DÁ SALDO
E EXTRATO
Se você está entre os

felizardos que possuem
conta bancária no Bradesco

e um Mega Drive, não vai

precisar mais sair de casa

para saber de seus

investimentos. A Tec Toy e o
banco lançaram um cart que

permite a consulta do saldo,

extrato ... O preço? R$ 14
custa o cartucho mais taxa

mensal de R$ 3,95.

KONAMIDÁ

FORÇA AO
PLAYSTATION

Garotos e garotas espertos
do Rio de Janeiro estão

botando pra ferver no lQ

Campeonato Carioca de

Videogame, que está se

realizando no Super

Shopping Center de

Copacabana. A grande final
será no dia 28 de maio e o

fera que detonar seus
adversários vai levar um

computador.

GALERA DO RIO
DISPUTA MICRO

A Konami vai lançar uma
placa de arcade compatível

com o PlayStation. A placa

já está pronta e 3 jogos
estão sendo produzidos. Os

jogos poderão ser passados

montada com polígonos e
textura. "Em se tratando

desta personagem, está
melhor que o arcade.",
afirma Yu Suzuki, diretor da

AM2, criadora de Virtua
Fighter 2. "Com esse novo

sistema operacional
entendemos melhor as

capacidades do Saturn e

Virtua Fighter 2 não terá

comparações com a 1ª
versão", prevê. A conversão

de Virtua Cop também foi
confirmada.

JII6

Note que os gráficos estão muito
pr6ximos dos do BTcade.A disputa

com Tekken,(Play$tBtionJ ferverá

Esse ·pequeno·
telão foi utilizado na

entrevista

coletiva promovida pela
Sega do Japão

o Chefe foi conferir a

entrevista coletiva da Sega

no Japão. Viu cenas de
Virtua Fighter 2
rodando no Saturn a uma

velocidade de 1/60 frames

(o console teoricamente

só faria em 1/30).lsso por
causa de um novo sistema

operacional. Pai Chan foi

VIRTUA
FIGHTER 2:
MAIS VELOZ

SUA FONTE # 1 PARA GAMES - MULTIMÍDIA E IMPORTADOS

ATACADO

"(011) 952·9012

VAREJO

(011) 203·1597

204·5842

CHIPS & BITS ®

GAMES E MULTIMÍDIA

MENORESPREÇOS-MELHORATENDIMENTO

• Enviamos por Sedex
• Aceitamos cartão de

crédito )

Estamos abertos ao

público em geral de seg, a

dom. das ~ às 21 :J4~

TEMOS TAMBÉM: Patins "in-line", Rollerblade, Acessórios etc.
LOJA 1 (Atacado e Varejo): Av. Nova Cantareira, 3228 - Tels.lFax: (011) 203-1597 e 952-9012
LOJA 2 (Só Varejo): Av. Tucuruvi, 248, loja 4 C (dentro do hip. Cândia): Tel.: 204-5842

. ATENÇÃO! TRAGA ESTE ANÚNCIO E CONCORRA A PANASONIC 300*
·Promoção válida até 24/06/95



Comix Zone, o gibi interativo do Mega, promete
tanto que está na seção pela segunda vez. A SNK mostra a força de

sua entrada no Brasil com Savage Reign (Neo Geo- Neo Geo CD)
e The Mask, sucesso no cinema, vem visitar o SNes.

I

I
II

jl

f

SNK, está

presente. São 9

lutadores que lutam para
derrotar King Lion, o

poderoso~chefão do cenário

da luta. Inclusive você pode
controlá-Io logo de cara. O

sisterJ:1ade ação múltipla
tornou os controles
complexos e deve confundir
os novatos ..

190 Mega
Já disponível para Neo Geo Arcade

Previsto para maio no Neo Geo e para

junho no Neo Geo CD

SNK

mI:EE
~

A próxima cartada da SNK é

um jogo de luta, cujo estilo a

empresa denomina de "jogo

de combate de ação
múltipla". O sistema de
round é o melhor de três. A

ação múltipla refere-se à
possibilidade de os lutadores

poderem usar armas. Não é
como em Samurai

Shodown, em que o uso da

arma é obrigatório.
Seguindo a tendência de

Fatal Fury, Savage Reign
conta com o sistema de dois

planos. Mas a variedade dos

ataques de mudança de
plano é muito maior em

Savage. As fases são ativas:
cada cenário contém um

perigo diferente. O sistema

de zoom, já tradicional da

12
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RPG/SIMULAÇÃO

CD·ROM

Sem previsão de lançamento

LUTA

Trunx, Gotenx, Freeza,

Perfect Cell, No 16, Bedita,

Boo e Evil Boo, tatalizando

mais de 20 personagens.
Resumindo: é um desenho

animado em videogame.

SHINING FORCE - FC

BA NDA I

~

Estréia da série Dragon
Ball Z no PlayStation. Nesta
versão, a Bandai traz os

melhores personagens de
todos os tempos: Goku,
Gohan, Goten, Piccoro,

Este Shining Force Final
Conflict para Game Gear

está, cronologicamente,

entre Shining Force I e li
do Mega. Esse RPG, que é
um dos carros-chefes da

Sega, traz um gráfico

excepcional para o simples

Game Gear. As animações
de batalha ficaram animais.

CD-ROM

Disponível em julho

~~J
. RPG/SIMULAÇÃO SEGA

~

RIGLORD SAGA

KOEI

mIl
RPG famoso no PC NEC.

A principal
característica de

Brandish 2 é que
acontece totalmente

em tempo real. Você
nunca sabe onde e

quando vai encontrar
um monstro. O cenário é

complicado mas o

mapeamento automático vai

ajudá-Io.

Riglord Saga lembra
Guardian War, do 300, só
que com elementos de 3D

mais reforçados. Um

exemplo é que a altura do
local onde você está

influencia muito seu ataque.

Os pontos estratégicos

ganham força e você pode
ver a batalha de vários

ângulos
diferentes.

SEGA

ml!llJ1l
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TIRO ESPACIAL

Versão de Shock Wave

(300) para o Saturn. Mistura
gráficos 3D e filme. A meta é
sobreviver a cenários

texturizados com cavernas,
surpefícies de planetas,
espaço sideral e asteróides.
Mais de 40 minode vídeo

agitam a missão. Entre as
estrelas, Claudia Christiam,
da série de tevê Babylon 5.

RPG

Viaje numa aventura de
terror gótico. Você é o
vampiro Kain e alimente-se
de sangue para ficar vivo e
vingar-se de quem o colocou
nessa situação. Durante sua
busca você pode se
transformar em lobo,
morcego e outras criaturas
do lado negro. Vozes
sinistras vozes e video dão

um toque macabro ao CO.

CRYSTAL DYNAMICS

~

CRYSTAL DYNAMICS

~

BOXE

AVENTURA

Já disponível

Toughman Contest
é O nome de um

famoso campeonato
que reúne lutadores
de boxe nos Estados
Unidos. Você tem de
lutar sozinho contra o

computador ou contra
outros sete

competidores
(alternados). Ao todo,
são 24 lutadores com
diferentes técnicas e

habilidades. A ação acontece
em cinco arenas diferentes e
cada round tem três minutos

de duração.

CRYSTAL DYNAMICS

~

CD-ROM

Disponível no 2°
trimestre de 95

ELECTRONIC ARTS

IEED

Ação no estilo de Rei
Arthur, com pitadas de
humor. Você navega pelo
.bizarro mundo de Cavelot

e tem de completar uma
série de estranhas

missões. Os gráficos
incluem mais de 3000

quadros de animação no
estilo cartoon.
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Na primeira aventura do
popular Sonic no adaptador
32X, um ou dois jogadores
(no modo cooperativo)
voam sobre de colinas numa

velocidade ainda superior à
tradicional. Parece que o
Doctor Robotnik invadiu o
reino de Sonic, trazendo
suas adoráveis criaturas
metálicas. Ele não desiste
mesmo. Além do 'incansável

Robotnik, temos no elenco

Disponível no 2°
trimestre de 95

Knuckles e muita gente
nova. Só para se ter uma
ideeia, Vector Crocodile,
Mighty the Armadillo,
Charmee Bee e Espio the
Chameleon estão

presentes. O cart apresenta
itens consagrados da série
Sonic, mas há também
muita coisa nova para ser
explorada. Os gráficos
ganharam uma aparência
de três dimensões,
diferente das aventuras

anteriores. Outra

surpresa é o
enorme Metal Sonic,
muito cuidado com

ele. Chaotix apresenta mais
de 25 fases, incluindo 3
níveis totalmente em 3D,
fases de scroll vertical e

três tipos de fase bônus.
Isso é que podemos
chamar de trilegal, gente.

15



SOFTBANK

~

Os japoneses ainda não
conseguiram tirar as mãos
do joystick com esse jogo
recém-lançado para
Playstation. Original dos
computadores PC,Myst é
um adventure interativo em

primeira pessoa. Numa ilha
cheia de mistérios, você
deve encontrar uma peça
sagrada, conhecida pelo
nome de 11 Ages of Mystll•
Os místicos viajantes
deverão integrar-se às

máquinas e aos estranhos,
apetrechos da ilha. Um jogo
mais que do complicado,
que exige muita paciência e
dedicação. A não ser que o

seu japonês seja fluente,
pois o game é todo falado
nessa língua IIfácilll, é
melhor nem pensar em se
aventurar por essas selvas.

RPG

:..... ~
COSMIC RACER . .~

NEOREX

~
Corrida no estilo cartoon.
Atrás dos veículos, oinco
aliénígenas dirigem
poderosas carangas
futuristas. Os cenários são
bem coloridos, um atrativo
extra para os corredores
mais novos. Entre os
veículos estão: uma

motocicleta voadora, um

16

estranho helicóptero, um
dragster supersônico e
um ...bem, é melhor você
dar uma olhada por si

próprio.
CD·ROM

Já disponível

CORRIDA



Já disponível

AÇÃO

16 Mega

Disponível em Junho

AÇÃO

variedade de armas. Os

cidadãos de Edge City que
se cuidem, aí vem o
"Mascára".

herói hollywoodiano
chamado Oscar. Os cenários

baseados em palatformas
mudam conforme

Oscar avança no
tempo. Mestre dos
disfraces, Oscar pode
se transformar em

diversos personagens:
homem pré-histórico,
vampiro, cowboy e
militar etc.

TITUS

SNES
Mistura de adventure e ação.
A história é bem estranha,
você deve chegar a

Tiseltown e tornar-se um

A mais esperada conversão
de um filme em videogame
do ano está prestes a ser
lançada. De posse da
máscara, aproveite para
transformar-se nas mais
incríveis criaturas. São sete

fases de ação para um
jogador. A história: segue o
enredo do filme, misturando
humor e efeitos especiais,
além de dar a possibilidade

de usar uma en'orme

BYT. HQ

~rmIJ
TIRO

Já disponível

AÇÃO
"multiscrolling" em 3D
trazem um àrsenal como
lasers multidirecionais e

simples, mísseis teleguiados
e bumerangues de plasma.

O" .'.:-'.'--

.REALM ~.~. '

ELECTRONIC ARTS

3DO
Na pele de um mercenário,
você deve lutar pela sua
sobrevivência em um

mundo virtual. O segredo é
adaptar-se rápido ao terreno
em que você se meter. O
estilo "procure e destrua"
põe você na arena com
16 tipos de inimigos e
11 chefes de 'fase.
Selecione a correta

combinação de

TITUS

Vá para o ano de 5069 e vire
Biomech, um soldado
biônico. Tiro espacial que
ocorre em cinco mundos

cyberpunks. Os cenários

17
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TIRO

CD-ROM

Sem previsão
de lançamento

RAV FORCE

Para ter uma

conversão completa

deste superjogo de
tiro, a Taito colocou

um modo de jogo

em que o monitor
fica na vertical (não
é bom fazer em

casa). Ray Force abusa da
tridimensionalidade: sua nave

acerta o inimigo mesmo em
planos diferentes.

TAITO

m:z!lJ!I
~

LUTA

Saturn. As demonstrações
ficaram um arraso! Doze

mulheres lutando pela

supremacia. CD-ROM

Já disponivel

Imagine um jogo de luta
e troque todos aqueles

brutamontes por garotas

que vão de judocas a

filhinhas de papai,

passando por comissárias

de bordo e garçonetes. O

resultado é Pretty Fighter.
O jogo foi lançado primeiro
para SNes e agora terá uma

versão detonante para o

.-1

J
---/

TIRO

mais distantes. Air Combat

não é um simples jogo de
tiro, mas um simulador com

vários tipos de missões a

serem cumpridas.

CD-ROM

Sem previsão de lançamento

AIR COMBAT

NAMCO

~

Combate de caças

no estilo G-Loc, da Sega. O

ponto alto do jogo é o
ambiente 3D, criado por

polígonos e aplicação de
textura. A versão para

PlayStation conta com dois

pontos de vista: o de cabine
e de trás da aeronave. Suas
armas são metralhadoras

para curta distância e

mísseis teleguiados (tipo

Side Winder) para inimigos

-J
LUTA

Jogo de estréia da

Naxat para Saturn. O
formato é um clássico

jogo de luta em que

doze raças,
representadas por seus

líderes, lutam pela

Terra pelos próximos
1000 anos. Esqueletos,

Ciclopes e os Bárbaros
são amostras das

raças. Pegando carona
em Mortal Kombat,
Battle Monsters esbanja
muito sangue e violência.

CD-ROM

Previsto para o 2i! trimestre de 95

NAXAT

m:z!lJ!I
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AÇÃO

ainda, um quê de RPGcom
elementos de experiência e
dinheiro. Promova o
assassinado em massa de

inimigos, junte grana e
compre equipamentos nas
melhores nas lojas.

Título original para Neo Geo
CD. A visão é a mesma de

Crossed Sword ., em que
os guerreiros são vistos por
trás, meio transparentes, e
lutam com suas espadas. O
clima é medieval, sendo
dominado por espadas e
pelas magias. Os três
lutadores, Ed, Liza e Sakata
partem para uma caçada ao
grande demônio. Os golpes
são os mais variados

possíveis, com a utilização
de muitos comandos.
Crossed Sword 11tem,

2 Mega
Já disponível

r-----~-----':l

J
I_--","~

AÇAO
O PlayStation é O rei dos
polígonos, mas nada
impede que a máquina
faça jogos só comuns.
Neste gameagitado (tipo
Gunstar Heroes, de

Megal, Luka e Axel
procuram pela lendária
pedra preciosa
Valquíria. Entram em
conflito com

terroristas armados até os
dentes. Os heróis detonam

com tiros, socos e chutes.

Famoso jogo do
PC.Os lutadores
são feitos à base

de polígonos e
eles podem ser
editados à vontade.
Além disso, há vários

pontos de vista. A
concepção original
foi mantida mas com

avanços gráficos. As fotos são
do jogo em início de
desenvolvimento.

CD-ROM

Já disponível

GUNNER'S HEAVEN

CD-ROM

Sem previsão de lançamento

TAILS' SKV PATROL ,

40 BOXING

Knuckles partiu
sozinho para o 32X.
Sonic deve mandar

no Mega Drive. E o
Game Gear ficou

reservado para . A
jogabilidade é bem
diferente da série
Sonic. Tails conta com uma

argola especial para
detonar inimigos, passar
por armadilhas e pegar
itens. Os mestres de final
de fase são bastante

originais.

SCI

~

SEGA

~

JVC

~



AÇÃO

.... --
" ~

24 Mega

Disponivel no 2!
trimestre de 95

ComixZone, escapa da
revista e rapta Sketch. Para
continuar no mundo real,
Mortus tem antes terá de
vencer Sketch em seu

próprio território. A sua
missão é conduzir o herói a
salvo até o fim da história.

Muitos jogos já tentaram
trabalhar o tema de

quadrinhos. ComixZone é
uma das tentativas mais

originais de adaptação dos
quadrinhos. A Sega não se
limitou a trazer apenas o
personagem para o
videogame, trouxe toda a
história. ComixZone mostra

que a geração dos 16 bits
ainda está bem viva.

Segunda aparição deste
jogaço em Pré-estréia,
agora com novas imagens
e informações.
ComixZone, um cart
superquente da Sega que
reúne jogabilidade original
com um visual extraído das

histórias em quadrinho,
pode ser considerado um
dos 16 bits mais inovadores

do ano. Você joga como
Sketch Turner, desenhista
de um gibi famoso
chamado ComixZone.
Numa noite chuvosa,
Mortus, o vilão de

SEGA

EraJ
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DICA: 'ai. com a plam:~a

ganhe a chav~~::a à dir.
BI,ck ROS', n

série de TV, com efeitos de
transparência e gráficos
"da hora". É aconselhável o

uso de um guarda-chuva
para não ser surpreendido
pela tempestade.
Joguinho difícil, brow,
pode crer. Em alguns
trechos, o piloto encara um

o jornal será útil como mapa,

para você se localizar na fase

FAMILlNHA
TENEBROSA

Depois de algumas telas, o
tiozinho encontra o resto da

família (Gomez - no filme, o
ator Raul Julia, morto ano
passado, Mortícia - Angelica
Huston, Vovó). Eles darão os
conselhos e itens certos

para a empreitada. Vale a
pena visitar a Vovó
frenquentemente, ela
sempre oferece lJdeliciososlJ
cookies. Os cenários
refletem d clima dark da

/1111'8 IICllbll/'
COl110'

COgUI11t1/O'•.. .c'"~PI'eci
~ I11l1tl_/o, di

'UII, I'tlZtI$

Neighbors e Zelda - Link
to the Past, ou seja, um
RPG em que se mistura ação
com alguns toques do mais
ácido humor negro. Você
encarna a engraçada figura
do Tio Chico.

Gom.t. EI.lh'
o tal. com

L • da C8~erna,
ICA· ao sair

Dá' rn jornal DICA: mate os monstrinhos, vádar U ; direita e ache uma entrada

do novo cart da Família

Addams. O jogo é uma
adaptação da segunda
versão para cinema, exibida
recentemente. A história

sofreu algumas pequenas
adaptações: o bebê de
Rosemary (Baby Pubert)
está perdido e cabe ao Tio
Chico (Uncle Fester) sair à

caça do fedelho endiabrado.
A missão não é das

melhores, pois o moleque é
um terror. Ninguém, em sã
consciência, iria querer
recuperar uma praga
dessas.

Addam's Family Values é
uma

mistura
de
Zombies

Ate My

SHOWDE
HORRORES

Por Lord Mathias

A família mais pirada do
planeta está de volta e,
desta vez, trouxe gente nova
no pedaço. Estamos falando

DICA: Na caverna há um

Switch que deve ser

acionado para abrir o
cemitério, mas antes

você precise matar a
flor. Acerte o centro

dela e desvie de
suasmios



• '58 acertar a

Aqui ~oce prtC'paraabrir a
comblnaçao

plataforma

Dê a B/ack Rose para a planta,
assim ela morrerá e

o caminho ficará
livre

DICA: fale com a vovó, quando
der. Ela lhe dará Cookies que
recarregam seu life

Aqui você acha a chave da casa Para Pegar a
verde, que será útil depois aperte o SWit,81ack Rose,

P/at8fOl711a 'ch que abre a

Para.-...
".,erar nlJ casa

Use a ch., verde,
ve verde

Ao se deparar com o chefio, use as bo/achinhas azuis, desvie dos
tiros e acerte suas mios. Se vencê-Io, ganhará uma poção

Salve o guardiio da casa e,
como recompensa, receba
comida de planta. Com isso,
você alimenta outras plantas
para poder prosseguir

Desvie das bolas e tiros de

fogo, caminhando para baixo

1l'Na
HorlJSt8.

'a/e com;
vOV6

novamente
. E/a/he

dará
bo1achinha

• sazuisde
Invencibi/id

ade.

ADDAMS
FAMILY
VALUES

SNES

OCEAN

16 Mega - 7 Fases

1 Jogador

RPG - Ação / Password

GRAflCO

SOM

DIfICULDADE

fUN fAc:rOR

. nto pegue
DICA:neste P°jtem enche

"A" Este . de seU

dois ca~eira intelr~dado com
uJ!1aAo "altar, CUI
Life. de fogo
as bolas

monte de segredos e
sequências para encontrar a
saída. Quem já está
acostumado com Zelda
não sentirá muita
dificuldade em utilizar a tela

de itens. O problema é
descobrir a função de cada
um deles, algo de tremer a
alma. A parte sonora não
chega a arrepiar, mas
também não chega a ser
música de velório. A bronca

do Lord vai para o boneco,
mais lento que ônibus
lotado subindo as ladeiras
do Pelourinho lá na terra
boa de São Salvador.

DICA: entre na passagem
indicada para conseguir mais
2 '~"



DICA:o De/egate Command
apress. , b.t,'h. do castelo,
mas mo,tra se ,u. estratégls
de lut. está correta

DICA: a espionagem é um
recurso importante. Exércitos

for numericamente superiores
costumam vencer as batalhas

DICA:nlo di um. de m.chão.

Fujase seu Inimigo tiver um
exército m.ior

DICA:identfflcsr cidades no
mapa é importante, mas
dHfcil.Tome nota dos nomes

quando encontrá-Ias

escrava por ouro, provisões

e títulos para a próxima

campanha. As batalhas são
em série, com visão de 2
cenas: o cerco ao castelo e

campo-aberto. Só o cenário
do cerco tem lutas entre as

unidades, que você

posiciona a gosto. Os
gráficos bem definidos,

porém estáticos. A animação

quase põe tudo a perder. A
trilha sonora é repetitiva,

deixando o mérito para os
efeitos das batalhas. As

sequências de batalhas vão

decepcionar quem esperava

um estratégia definitivo para
016 bits.

DICA:18 , .ua dlvl.lo nio

t,m • Int,nçlo de hsbltar
uma cld.de conqulstsds,
pegue todss as col,as que
você preclIB" tais como:
ouro, comida, recrutas e
não dI mol,zs pra ninguém

Koei, as janelas e menus

estão presentes neste cart.

O segredo do controle está
em monitorar as

informações numéricas

numa janela-calculadora.

DESAFIO REAL

DICA:slgun, generai,
c,pturados ,io extremamente

vingativo,. Execute-o, .gors
para evitar um ,taque futuro.
Esses encrenqueirol podem
desaflá-Io psra um duelo
dursnte os combates

Os controles nada

convencionais fazem de

Phoenix um desafio

para mestres. Como
a estratégia básica
consiste em

deslocar-se rápido

II pelo território

conquistado, você

não terá tempo para

aprimorar as

instalações militares.
Para compensar,

Llu Bang X Xlang Yu.Prontos para a lutal troque a mão-de-obra

guerreiro) ou Yu (o
fascínora) e

comandar suas forças
militares. Você tem de

liquidar inimigos em

sucessivos vilarejos,

passando por 4 cenários. É

preciso experiência para

ocupar localidades,
administrar divisas e

organizar tropas. Leia e
controle os números no

marcador com atenção.

Marca registrada do estilo

12345

DICA:os poderes de Random,
como pragas e tempestades
de areia, atrapalham sua
marcha. Evite estas áreas

RISE OF THE
PHOENIX

GRÁfICO

SOM

DIfICULDADE

fUN fACTOR

A Koei está de volta com

outro épico. Agora na China

Imperial, em 210 AC, numa

disputa de terra entre os
clãs Bang e Yu. Os

veteranos em jogos da Koei
podem esperar por uma

ação familiar, mas não tão
emocionante como a de

Nobunaga's Ambition e
Romances of Three

Kingdons. Escolha entre

jogar como Bang (o bom

24
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DICA: depois de explodir os

blocos alaranjados, salve seu

parceiro da missão um que

está no canto esquerdo. Atire
contra o corredor a sua

esquerda para escapar

habitados por robôs em

grande escala, arsenal
high-tech e naves

supersônicas. Alguns

inimigos são humanos,

minúsculos em relação a

seu robô, mas podem
causar danos irreversíveis.

Tudo em Metal Warrior é

muito visível - a ação na

tela é mediada por barras

de energia, cronômetros e

marcadores de pontos. O

som é o único ponto fraco,
com efeitos amadores. A
trilha tenta animar com um

techno-rock moderninho.

O verdadeiro show deste

jogo está na variedade dos

elementos de jogabilidade.

Você começa com campo
de energia, sabre, canhão

e alguns itens de
teletransporte. Depois,

conquista poder de

fogo extra com uma
" boa sorte de armas e

granadas. Se não
bastasse, seu soldado

salta a qualquer instante
da cabine e atira contra os

inimigos humanos .

. Jogabilidade fácil, rápida e
matadora - tudo o que se

espera de um bom jogo

de ação.

JOGUE PARA
MATAR

••

em pequenas arenas. Os

cenários, com bons gráficos,

incluem espaço naves, selvas

e campos de gelo. Detalhes
nítidos e cores brilhantes

compõem um visual

agressivo, com demos curtas

inspiradas em HQs. Os
diversos mundos são

DICA: exploda todas as caixas.

Você poderá encontrar armas e
mais energia dentro delas

Cybenator
vão se deliciar

com o último

ação/tiro da
Konami. Metal
Warriors o leva

ao interior de um robô,

voando e andando por um

campo de batalha lateral,

repleto de labirintos e
inimigos. As nove fases

têm diferentes objetivos
(a maioria missões de

resgate e extermínio), mas

a ação é a mesma: atirar

em tudo que se move,

procurar novas armas e
voltar a atirar. A diversão é

explosiva, sobretudo no
modo Head to Head, em

que 2 jogadores competem

DICA: fique

voando enquanto estiver

na mira de armas potentes.
Um alvo m6vel é sempre

mais difícil de ser atingido

1 Jogador
9 missões

Multiscrolling
Visão Lateral

Por Captain
Squideo

Preço não definido

16 Mega

Já disponível
Ação/Tiro

SNES

METAL WARRIORS
Konami

Saia detonando com seu
supersoldado. Esse jogo
explosivo lembra um
Cybernator, só que bem
melhorado.

DICA: quando chegar ao fim

da linha, dispare o seu Energy
Cannon usando o botão Y. Isso

vai fazer com que paredes e
pisos voem pelos ares

Se você é do tipo que atira

antes e pergunta depois,
Metal Warriors é
o seu jogo. Com
uma boa variedade

de modos, armas e

cenários futuristas,

tudo indica que MW
vai estourar. Os fãs

de 1993

DICA: fique sempre de olho no
seu mapa se não quiser

acabar perdido em um beco
sem saída







,
2 Jogadores
Visão frontal

Multiscrolling
Passwords

Preço USS 60,00
BMega
Já disponível
Ação/Aventura.

DICA: para matar o,
fanta,ma" coma uma
pílula grand., como no
Pae-Manoriginal

fases, Pac-in-Time
adiciona novas dimensões

para sua aventura. Todos
os fãs de Pac - e "mesmo

quem ainda não tirou a
carteirinha do clube -,

deveriam dar uma viajada

no tempo.

Você já fazia parte do clube
dos amantes de Pac-Man?
Nesta aventura de 50 fases,
você vai tirar uma carteirinha

válida para a vida toda.

~ ---~-~ - ~I

SNES

PAC-IN-TIME
Namco

~.~ ~~--

DICA: dê uma mart./ada no,
ponto, frágei, da, ponte,
para de,cobrir área,
,ecreta,

DICA: fique
pendurado .m parede, para

d.,cobrir warp zon.,
,.creto,

começo, balançar na corda
pode ser difícil, mas depois

torna-se simples e
divertido. Pular obstáculos

para alcançar colinas mais
altas pode ser frustante,
mas também fica fácil com

o tempo e a prática. Pac
ainda é o herói de muitas

peS$oas, pois ele é muito
divertido, sem dúvida

alguma. Com mais de 50

DICA: aperte o bofio Turbo
para pendura,.... no t.to

PAC DETONA

Pac é fácil de controlar,

especialmente quando

corre, pula e atira. No

DICA: quando t.ntar
alcançar uma colina, pul.
.m pedra, próxima, a ./a,

comer um bom bocado

delas. Pac agora nocauteia

os inimigos com um
novo martelo e

bolas de fogo, e

pode comer uma

superpílula acabando com
os fantasmas. Com a

estratégia de adicionar
novos itens num

personagem clássico, a
Namco saiu-se

vitoriosa. Os gráficos
desta versão estão

acima da média, com

paisagens verdes, cores
claras, animações

complicadas e

personagens grandes

que se movem

suavemente. Alguns

dos inimigos são

pequenos e difíceis de
serem notados na

folhagem. Não se pode
dizer que o som seja o

destaque do jogo. Os
ruídos de fundo são

estranhos e a música,

quando Pac come a

superpílula, é muito longa e

repetitiva.

Na sua jornada no

presente, Pac ainda

mantém alguns de seus
movimentos famosos

como, por exemplo, o de
comer pílulas. Para passar

de fase, agora você precisa

28

DE VOLTA NO
TEMPO

Man, e transportou-os de

volta no tempo, para o ano
de 1975, antes de ter
conhecido Pac-Man.

Pac possui alguns
movimentos novos. Ele

pode pendurar-se numa
corda, dando mais

profundidade ao jogo.

9'"'-'. Por Sarah
Neide

o velho amigo Pac está de
volta, cheio de aventura. É

uma nova experiência de

" Pac-Man, mas desta vez

com muito mais ação.
Em Pac-in-Time, Pac-Man

não se move entre colunas,
como no clássico do

arcade. Nesta aventura,

Ghost Witch capturou o

pobre Pac-Man e os Pac
kids de sua mãe, Ms. Pac-



SNES

NINTENDO

8 Mega - Fases N/D

2 Jogadores simultâneos

Quebra-cabeças

KIRBY'S
AVALANCHE

GIlÁFI(O

SOM

DIFICUtl)4DE

FUN '4"011

Cuidado ao escolher

personagens, você pode se
dar se escolher o cara e"ado

, 234 5

A prática é a única maneira

de se vencer. No Training
Mode, você pode explorar
as técnicas básicas contra

um outro jogador. Neste
modo não há avalanches e,

esc.olhendo a velocidade,
você pode ir
desenvolvendo a técnica.

No outro modo já existem
avalanches e o seu sucesso

Quanto maior a
velocidade escolhida mais

bônus você ganha

depende da sua esperteza.

Quanto mais rápido você
eliminar as bolhas, mais

rápido as outras irão cair.

Cuidado para não bloquear

a passagem das bolhas no

canto superior esquerdo,
senão sua tela entra em

colapso, assim como seu
sonho de vitória.

desaparecem quando as

bolhas que estão perto são

destruídas. Dependendo do

seu humor e experiência

você pode escolher entre

Practice, Player x Player ou

até uma competição, como

opção extra.

DICA: como no

clássico Tetris, jogue com um olho

na janela que indica a próxima peça

desapareçam. As colunas

podem ser verticais ou .
horizontais. Como em Dr.

Mario, os objetos podem

cair no seu oponente se
você fizer uma corrente. A

única diferença é que os
objetos claros só

DICA: tente fazer o maior número de colunas

de uma vez e dificulte a vida do adversário

Tem sempre alguém a fim de
acabar com os sonhos de

Kirby

~ Por Lord Mathias

Bem-vindos ao mundo dos

sonhos. Depois de vários

anos, os fãs de puzzles vão

ter novos desafios. O jogo é

uma combinação dos
puzzles clássicos com uma
história diferente e

estratégia nova. Enfim, é um
bom passatempo para os

"experts" ou mesmo para

quem ainda não tem muita

prática. Seu objetivo em

Kirby's Avalanche é
formar colunas com quatro
ou mais bolhas da mesma

cor para que elas

A velocidade

de Cajun é maior no
Practice Mode,

mas a tela começa vazia

29



DICA: quando você se sentir

perdido, observe a seta

branca na parte superior da

tela. Ela indica a posiçio da

peça a ser encontrada

DICA: para levar as bacias a

lugares mais elevados é
preciso algumas artimanhas.
Como o uso de balões, molas,

ou usar plataformas tortas

como alavancas. É s6 pôr a

bacia de um lado e uma pedra
do outro

Skullmaster enviou vários

capangas para deter o
jovem herói. Se Max juntar
os pedaços poderá destrui
10. O jogo não é linear, você
pode escolher o estágio e
também os personagens,
jogando sozinho ou com um
amigo. Basicamente, você
tem de achar os pedaços e
levá-Ios para os "warps",
passando por mais de 50
fases entre cidades, vulcões,
espaço e muitos outros
lugares. A fase do espaço é
a que tem mais pedaços da
arma, tornando-a ideal para
jogar com um amigo.
Durante a aventura, há itens
de ajuda como balões,
pedras e imãs. Cabe a você
aprender a usá-Ios. Mighty
Max tem boa jogabilidade,
mas se você é meio

impaciente com jogos de
labirinto é bom nem pegar
no joystick.

MEGA

OCEAN

8 Mega

2 Jogadores

Ação

, 234 5

MIGHT MAX

o objetivo do jogo é simples.

Encontre essas peças que

mais parecem uma bacia e
jogue-as no buraco preto

DICA: ache esse ícone para

ganhar a ajuda extra de um

robô. Ele destr6i tudo que

encontra pela frente

GÚ'ICO

SOM

DI'ICULDADf

'UN 'ACTO'

LABIRINTO
ESPACIAL

Obviamente, Max não está
sozinho nessa parada, dois
caras o ajudam. O maligno

~ Por Marjorie Bros~ MightyMax
teve origem no desenho
animado americano, ainda
inédito no Brasil. Ele é um

super-herói futurista de 11
anos de idade que viaja no
tempo através de planetas.
Em sua primeira aventura
no SNes ele se vê enrascado

com um vilão que quer
destruir o mundo. Sua

missão é achar os pedaços
dessa poderosa arma.
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MEGAVISIO

MASTER
DADYNACOM

o MEGAVISION chegou para detonar em dose dupla.

MEGAVISION é MEGA: um videogame de 4° geração,

de I 6bits, com imagens em terceira dimensão, 10 canais

de som e compatível com todos os cartuchos do padrão

SEGA* para MEGA DRIVE* I, lI, III e GENESIS*. E

vem ainda com exclusivo botão EJECT, para você não

fazer força na hora de tirar o cartucho.
E não é só isso. Com o MASTER VISION ADAPTOR, o

MEGAVISION vira MASTER: videogame de 3° geração,

compatível com todos os jogos do MASTER SYSTEM*.

Também vem com o novíssimo joystick SUPERFIGHTER

com botões A, B, C, X; Y, Z, TURBO, SLOW MOTION e

função MODE, além de um fone de ouvido estéreo.
Você não está vendo em dobro. MEGAVISION é sob

medida para o megamaster que há dentro de você.

D!:J N ACC) i\1I

11~ ..e.r.ll/«b.





energia. Apesar de familiar,

os gráficos e sons mantêm

um padrão acima da média,

principalmente nos detalhes
dos cenários, com um bom
trabalho de sombreamento.

E as bestas emitem rugidos

horripilantes,

acompanhados de uma
trilha sonora cativante,

Os chegados em jogos
de horror podem esperar

bons gráficos e uma

jogabilidade fantasma, ou

seja, quase que assombra e
ninguém vê.

33

DICA: ativ, O cristal d,

levitaçio para achar magias ,

poções na fenda. Depois disso,

procure a saida secreta na
cachoeira

DICA: no com. do Grlm
Garclen, use o cristal d,

"vitaçio para colh" os itens à
esqulJl'da.

DICA: acion, esta alavanca ,

suba com o elevador. Você
encontrará a saida da fase 1.

Não se ftSqueça da magia azul
atm de voei

recomenda-se um Engov.

Enquanto o cenário muda, o

mesmo não pode ser dito da

ação. No caminho estarão

algumas magias de ajuda e
cristais, mas sem

representar grandes
mudanças na rotina. Os
controles são o básico do

básico. Ainda bem que para

mudar as magias não é
preciso acessar um menu

em separado - isso

atrapalharia ainda mais.
Você não poderá atirar

enquanto estiver em
movimento, portanto fuja da

zona de tiroteio, pare e atire.

Alguns power-ups
restauram boa parte de sua

sucessos do ano passado.

Você é um simples mortal à

procura de um monstro
numa casa assombrada. Pra

variar, o monstro sai em

vantagem: são só dois tipos

de armas para evitar que

ele o esmague com suas

garras gigantes.
A falta de velocidade e

as fases repetitivas fazem

de Warlock um jogo
entediante. Você sobe e

desce escadarias através de

jardins .assombrados e
castelos em ruínas, sem
tirar o dedo do botão. Antes

de partir pra luta

DICA: ao lutar contraos
zumbis, tent, alinhá-Ios no
mesmo lado para eliminá-Ios

com uma só magia

Mu/tisclrolling
Visão Lateral
Passwords

Por Captain Squideo

Preço USS 60,00
Já disponive'
Açáo/Aventura
IJogador

Mortos-vivos, aranhas, e
castelos malassombrados,
Drácula está voltando. Pra
quem gosta de horror,
Warlock é prato cheio.

DICA: depois de atrBnhar o
lobo que a. dadireita, vire

à esqulJl'da , atire enquanto
eI, estiver fora da tel.

Este cart é

monstruosamente parecido
com oBram Stoker's

Dracula, um dos grandes

Warlock é baseado no filme

homônimo, lançado em 88,

uma produção barata de
terror, com muito sangue e

clichês do gênero. Nesta

vers~o para o Mega, o cart

é cópia-carbono de jogos
aclamados no estilo.

QUASE, GÊMEO
DE DRACULA



Altos cenários, feitos a partir de imagens de cidades
americanas verdadeiras

1 234 5

32X

SEGA

24 Mega . N/O Fases

1 jogador

Tiro - Simulação

METAL
HEAD

GRIIFIC:O

SOM

DlfJc:ULDADf

fUN fAc:rOR

DICA:

saia destruindo os

armamentos e os seus

respectivos componente'

DICA: as naves atacam pouco.

O neg6cio delas mesmo é sair

~mfuga

ajudá-Io a se livrar dos

intermináveis labirintos que
estão no caminho. Pode

acreditar: Metal Head é
uma das melhores

surpresas do 32X.

Por falta de visões diferentes

é que você não vai se cansar
de Metal Head

preciso e com multifunções,

como mudança de visão,

tiros e aceleração. Um
mapa, à direita da tela, vai

Head é uma versão

cibernética do grande hit do

PC. A perspectiva é em

primeira pessoa, em tela
inteira, e com um painel

completo. O controle é

34

METAL DOOM

Ao ligar o 32X é impossível

não notar a semelhança

deste jogo com Doom.
Pode-se dizer que Metal

rA\. Por Marcelo~Kamikaze

Cinco anos antes de ser

instituída a Federação
Mundial, o planeta estava

sob a ameaça de

guerras
intermináveis e altas

taxas de
criminal idade. Para
manter a ordem

pública, foram criados

gigantescos robôs
chamados Metal Head,

que logo obtiveram
êxito em suas missões

pacificadoras. De repente,
algumas unidades de Metal
Head se sublevaram,

passando a depredar e
matar. Você tem de assumir

o controle de um Metal

Head e dar fim à rebelião!



FESTA DANCE

mas ela apenas fica ao lado

de Tempo para ajudar nos

ataques. Juntos, eles são

um perfeito par de dança.

Se quer ver gráficos de 32X

com excelente qualidade,

CORES VIVAS

DICA: é mais seguro matar os

inimigos à distância, mas se

pular neles, você alcançará
itens extras

fique esperto com os

estágios de Tempo. Os
cenários são densos, com
cores fortes e formas

trançadas que tornam difícil

a concentração no jogo. O
excelente tema musical

casa muito bem com a ação
e os gráficos. As músicas
no estilo rap mudam a cada

fase e sempre seguram a
onda. Os efeitos sonoros

não são muitos, mas você

não vai se importar muito
com isso. Há muitas outras

virtudes. Este jogo tem tuqo

para quem está começando
a jogar agora: toneladas de

animações, jogabilidade

fácil, um herói de primeira e·

passwords musicais para

garantir o sucesso. Só que
os caras com mais tarimba

no joystick não vão
encontrar muito desafio.

i
DICA: sempre entre nas salas
iluminadas e atrás dos cenários

atacando. Um inimigo fácil de
matar costuma ficar lá dentro

DICA: flechas apontam as

saídas, mas vá contra elas se

precisar de notas musicais

extras, como na rampa da fase

da Indigestion Performance

Os controles são rápidos e
têm boa resposta, tornando

o herói quase invulnerável

contra os inimigos que ele

encontra (vôos e pulos

precisos pedem prática).

Como vantagem extra, você
pode encontrar a namorada

de Tempo, Katy, em vários

locais ao longo do jogo.

Você pode jogar com Katy,

tema para cada área em

que você passa, como se
estivesse dentro de um

estéreo gigante. Você

recupera energia achando

notas musicais. Apesar de

desses detalhes, é o tipo de
jogo que você já viu antes.

Tempo não é apenas o

nome do jogo, também é o
nome do herói. Ele é um

inseto que dança, pula e

voa. Possui quatro braços e
duas pernas que permitem

os arremessos, três tipos
de chute e três de socos.

novatos. É simples e do

tipo "sempre em frente", os
inimigos Bop voam e

pulam para novas

plataformas. Ao fim de
cada fase você enfrenta

os chefões. Há uma música

DICA: pule no interruptor e a
luz ficará. Aí, suba nas ondas

sonoras, elas vão levá-Io para

novas plataformas

1Jogador
7 Fases

Mu/tiscrolling
Passwords

Preço USS 70.00

24 Mega
Já disponiv.1
Ação/Aventura

Tempo lembra Ristar
(SGP nº 11) , outro game'

de plataforma. É ideal para

Por

Captain Squideo

Quem procura um bom

jogo para 32X vai receber

Tempo de braços abertos.

Ótimos sons e gráficos e

jogabilidade simples

formam um ótimo jogo
para principiantes.

Você conhece este tipo de
jogo, mas não seus efeitos
especiais. Funk, rap e
gráficos fascinam nesse ação
de plataforma.

32X ~,

TEMPO ';
Sega

-- -~--------
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GRÁFICO

SOM

DIFICULDADf

FUN FAcrOR
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ETERNAL
CHAMPION

SEGA CD

SEGA

CD - 15 Fases

2 jogadores simultâneos
Luta . Continue

a luta. Como se tudo isso

já não fosse suficiente, a

Sega comunicou ainda
que existem nove

lutadores escondidos,

fora os dois mestres que

aparecem naturalmente

durante o jogo. Você

pode encarnar
qualquer um dos nove

personagens secretos. Este

guia, preparado com

carinho pelo time de SGp'
mostra do que os principais

lutadores são capazes.

Mostramos para você os

golpes especiais de cada
um dos lutadores e suas

táticas. De quebra, os
overkills de todo mundo

para acabar com a festa.
Com isso tudo, se você não

se der bem, é melhor

comprar uma aquarela!!

A jogabilidade e a animação
estão melhores e todos

JOGABILlDADE
SANGUINÁRIA

aqueles que queriam mais

sangue e novos "fatalities"

vão babar com as quatro
novas maneiras de terminar

caras

vêm munidos de novas

táticas e golpes
quentíssimos. Para

TO completar a turma, há

também outros quatro

personagens recém-saídos

do forno da Sega: Riptide
(corsária), Ramses 111(faraó

egípcio), Raven (índia
africana) e Dawson

(cowboy).

só os

deuses explicam,
não obteve na

primeira versão. Isso é o

que podemos chamar de uma
versão CD. Não se trata de

uma mera adaptação do cart

com nova apresentação. Tudo

é novo. Ou melhor, quase.

ENTRE COWBOYS
EFARAÓS

Estão de volta os lutadores

originais, só que agora os

I CHALLENGE FROM THE DARK SIDE

~ P., Baby B.tinh.
Eternal Champions
Challenge from the Dark
Side chega
detonando

pela

segunda vez.

A Sega veio
decidida a

alcançar o
sucesso que,

por razões que

Durante o último

round, no estágio de
Larcen, seu inimigo
deve estar do lado

direito da porta
dupla. Fique à
direita dele e use o

gancho para
• começar o Overkill.

POWER SWEEP

Aperte A,S e C e Larcen

dá um gancho no alto

com as pernas.

LOW SWEEP

Segure E por um

segundo e depois
aperte DeZ. Ele dá
uma rasteira.

AIR SWEEP

_ Aperte A e C. Este golpe

pode ser feito no ar. Ele
• pula para trás e depois

dá o gancho no inimigo.

BACKFLlP KICK

Faça a sequência: ~ j{ +

e aperte C. Ele gira e

chuta para quebrar os
ossos.

• MANTIS STRIKE

~~-+e aperte A para
pular e dar uma

joelhada.

fazem dele um lutador

verdadeiramente

aterro riza nte.

Larcen é um

cara forte e ofensivo. Com

exceção do golpe air

defense-reflect, ele possui

vários ataques virtuais,

golpes aéreos, armas, o
Machine Gun kick, o Slash
'n' Turn e outros

movimentos especiais que
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pauladas que não serãoFIRE CLUB

muito fáceis de esquecer.

+ 'il-+ e X. Slash atira

um raio de fogo de suaDOUBLE FOUT KICK

clava.

+ j( +- e C. Slash dá um

ICE CLUB

Slash possui alguns truques

mortal para trás+ 'il-+ e Y. Slash congela

chutando o inimigo.

o inimigo com um spray

com sua clava. Ele pode
de gelo de sua clava.

Para começar o

atirar fogo ou gelo e fazer

Overkill de Slash, leve

acrobacias selvagens para

SPINAL CRUSHsua vítima para o

derrubar o inimigo longe.

•CLUB DIVE
Quando em c1ose,

canto direito da tela,

Não subestime sua

+ j(+- e B. Slash pulasegure -+ e Y para
fique ao lado direito

dela e dê um golpe
habilidade, isso pode fazer

por cima do inimigo,agarrar o inimigo darfinal.com que você leve umas
batendo nele.com a clava na cabeça.

SNAP BACK

SWAP SPELL
XAVIER Segure E por 1 segundoAperte X e Y, troque a

A defesa de

e depois aperte O para
posição e faça o inimigo

Xavier era

acertar o inimigo com o
atirar em si próprio.

limitada.

bastão que aumenta de
POSSESSIONtamanho.Agora, ficou Aperte X, Y e Z. Xavier

mais forte e ele tem duas
adquire a personalidade

magias. Mantém os
do inimigo.

Leve o inimigo para o

oponentes longe com seu

lado esquerdo da do

Dragon's Bite uppercut,

•
CONFUSION SPELL fogo, e deixe-o

bloqueia armas

•DRAGON'S BITE Aperte A e C para
diretamente na frente

da porta da casa nocom o Mystic Shield e
Aperte + 'il-+ e C. Xavierconfundir os controles do

cenário. Fique àespanta inimigos com o
dá um uppercut com o

. . . .
inimigo por CinCO •esquerda e atire nele.

Phantom Strike.
bastão.segundos.

POWER BURST

FLVING CHOKE HOLD
JETTA

Aperte + 'il-+ e C.Segure +- por 1 sego e
Batendo seus braceletes

aperte -+ e Z. Jetta atira
ela solta uma corrente

uma corrente que

de energia para frente e
enforca o inimigo.

Jetta era no primeiro EC

para trás.

RESONATEum personagem do tipo que
Aperte X, Y, Z e depois

Você terá que atrair o

"bate e corre", mas agora
A e C para dar o golpe

inimigo para o

ela é extremamente

RICOCHET
Phase.

segundo sinal de

ofensiva e defensiva. Possui

Segure + por um entrada à direita. Fique

sua Phasing Power, e novos

segundo e depoisCEILlNG GRABà esquerda, mais ou

golpes que a tornam uma

aperte !fi, A ou C. JettaSegure + por 1 sego e
menos perto dele, e

apenas use algumformidável e perigosa
vira uma bola que gira,aperte !fi e B, e mande•golpe que atire.

lutadora.
movendo-se rápido.um bladerang do teto.

SPINNING AXE PICK

DUAL KNIFE THROW

Aperte + 'il-+ e C.

Segure +- por 1 sego e

Dawson gira em torno

aperte -+ e X. Dawson

do oponente.

atira um par de facas.

Dawson é a
SPIT ATTACKsíntese de Segure +- e aperte -+, Yarte marcial e briga de bar, e Z para cuspir tabaco eEle tonteia os inimigos com

STEP OUT.deixar o inimigo lento.
Leve o inimigo para oa Spinning Axe Pick. Fique no lado oposto do

Massacra com o Rattle-
oponente e aperteHAT ATTACKcanto esquerdo da

tela. Empurre-o até o
Snake Belt Grab, ataca com

+ j( +- e C. Dawson éSegure +- e depoisfim para dar o golpeo Tumbleweed ou chicotear
teletransportado para oaperte -+ e Z para jogar o•final.

com o Pony-Tale Strike.
outro lado da tela.chapéu no inimigo.
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JET UPPERCUTAIR JETS

Segure + e depois

Segure + e aperte t e

RAX
aperte teZ. Rax dáB. Rax aciona os jatos e

um poderoso uppercut.

flutua alguns segundos.

Um perigoso

CYBER KICK

lutador e

Aperte A, B e C. Rax dáPara ativar o Overkill

uma verdadeira

TURBINEum chute devastador.no estágio de Rax,

máquina de combate, agora

Segure PE por um atraia seu inimigo para

com novos golpes. Seus

segundo e aperte PD e
•

SHOCK WAVE o meio da tela, no

socos e chutes detonam,

•
A. Este golpe transporta Segure f- e aperte -+, Y

centro do fogo.

além de uma joelhada

o inimigo para o ladoe Z. Rax cria uma
Posicione-se do lado

poderosa acompanhada do

oposto e neutraliza suascorrente de eletricidade,
esquerdo e use atire

• um projétil.
Shock Wave e uppercuts.

armas.que vai até o inimigo.

WHIRLPOOL REFLECT

WHIRLWIND T-PORT

Segure f- e depois

Segure + e aperte t e

aperte -+ e A. Riptide se

C. Riptide desaparece e

Além do

transforma em umressurge como ciclone.

perigo que

ciclone, ficando

KRISS BLADE (AÉREO)oferece

invunerável às armas.

com suas

No ar, segure f- e aperte

facas e com o ataque

-+ e X (lança lâmina à
Posicione o inimigo

Kajukenbo, a guerreira

TIDAL PUNCHfrente) ou Y (para baixo)embaixo do mastro de

Raptide pode amedrontar

Aperte + ~-+ e X. É um
madeira no centro do

seus inimigos com fortes

soco poderoso, queKRISS BLADE (NO CHÃO)barco. Fique à direita e

sons de trovão, Também

tem a força daSegure f- e aperte -+ e X
utilize qualquer golpe

concentra sua força de uma

arrebentação de uma(lança a lâmina à frente)
que mande um

• projétil.
onda num poderoso soco.

ondae Z(para cima)

RAVEN

agulha nele. Atenção à fúria
CREATE VOID

de Raven e sua tatuagem de Aperte + ~-+ e Z. Cria-secobra, que cria vida. um buraco negro,

RAVEN'S FURY

sugando o inimigo.

Raven é a

Quando estiver no ar,TIME SPLlT
dona do tempo. Ela

aperte + ~-+ e B. RavenSegure f- e aperte -+, Y
pode desacelerá-Io, criar

mergulha no inimigo.e Z. Raven se move pela
O inimigo tem de estar

um portal e teletransportar-
tela várias vezes e

à esquerda do crânio

se, sugar o inimigo por um
escapa. Aperte A, B e C

que está pegando

buraco negro e apagar

MAMBO COMBO·
fogo. Fique perto dele

alguns segundos do tempo

•
Segure f- e depois

para reaparecer.
e à esquerda também.

da luta. Tem poderes

aperte -+, B e C. Raven
·

DESTABILlZE TIME Use qualquer golpe

voodoo e pode fazer um

ataca o inimigo comAperte e segure X, Y e Z
que lance projétil

• contra ele.
boneco do inimigo e enfiar a

cinco chutes.e desacelerar o tempo.

BLADE

BRICK WALLPERSONAL SHIELD

Segure f- e aperte -+ e

Aperte X, Y e Z. O

Blade está
B. Blade usa sua força e

escudo absorve metade

de volta com
sobrecarrega o inimigo.da força do soco.

ataques

TRACKING BLADE
múltiplos e novos Segure f- e aperte -+, X
golpes usando sua EXCESSIVE FORCE

e y. Blade joga uma

extrema força. Ele
Leve o inimigo para o

supera os inimigos com os

Segure f- e aperte -+, B
•

lâmina de ataque.
cantp direito do

golpes Brick Wall e Lightning

•
e C. Blade soca, chuta e CONTAINMENT FIELDventilador e fique à

Strike e pode cortar os

massacra o inimigoAperte A e B. O que for
direita do inimigo para

oponentes em pedacinhos

com um golpe de cincoatirado contra Blade ficaconseguir dar o golpe• final.
com o golpe Slice 'N' Dice.

ataquesmais lento.
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MIDKNIGHT SHOULOER ROLLFLVING WALL SMASH

OR SIOE KICKS
Segure fo, aperte -+ e Z

Perto do inimigo, aperte

para voar e derrubar o

Midknight

+ ~-+ e Z. Midknightinimigo com os punhos.

está de

rola e golpeia a nuca doMIST ATTACK
volta com

oponente.
Aperte e segure A e C.

golpes
Midknight vira pó e faz

novos e novidades no seu
ataques fantasmas.Faça com que o

poder de vampiro. Ele é

OVER HEAO
inimigo fique debaixo

bem resistente e pode

STOMACH PUNCH-
MANIFEST do aviso de perigo que

concentrar a energia de

-
Segure -+ e aperte A, B Segure A, B e C paraestá à direita. Fique no

antigos sugadores de

e C para agarrar oMidknight concentrar
canto da parede à

direita e use um golpesangue para dar o poderoso
inimigo e jogá-Io longeenergia e tornar-se-final.

Demon Fang Kick.
com um soco.invunerável.

TIOAL WAVE

BIO-ORAIN FIELOTRIDENT Aperte + ~-+ e Z. UmaAperte Y e Z. Se o
onda emerge de

inimigo tocá-Io, a nuvem

Trident tem

Atlantis para dar um
vermelha vai -protegê-Io.

força

banho no inimigo.

OEPTH CHARGE FIELOofesinva e poder sobre os

-SLASH SPIN
Aperte X e Y. A nuvemmares. Sua atmosfera Aperte + ~-+ e C para.azul torna o inimigo maisrepresenta seu estilo de luta,

rolar para frente. Apertelento quando ele tocá-Io.
Faça tudo para levar o

e agora traz golpes brutais,

+ltfo e C e volte. inimigo para baixo da

como face-Iashing, wave-

uaulo MOOEda estátua da sereia.

pounding e blade-slashing. IREPULSER FIELD

Aperte A, B e C. Trident
Fique à direita do

Também escapa ou ataca

Aperte B e C e formevira água e passa por
inimigo e procure

teletransportando-se com o

uma nuvem amarelaobjetos sólidos. Bom se
acertá-Ia com um

- golpe final.
Wave Master. que empurra o inimigo.você estiver encurralado.

PHOENIX OIVE

SNAKE ATTACK

RAMSES 11I

Quando estiver no ar,Segure + e depois

segure fo e depois

aperte l' e C. Ramses

Ramses é o

aperte -+ e Z. Ramses
vira uma serpente e

máximo da

vira um pássaro de fogo
ataca de surpresa.

força. Ele pode virar uma

que mergulha no
TORCH ATTACKcobra, uma estátua de ouro

inimigo.

Segure PB, e aperte PC
Leve o inimigo para

ou fogo. Também pode
e Y. Ramses vira fogo edebaixo da pequena

evocar o espírito de
rola na tela.

coluna à direita do

Phoenix, do crocodilo e

KING COMBO centro do cenário. Para

energizar os raios solares. É

-
Segure fo e depois

HACK ANO SMACKcomeçar a matança,

extremamente ofensivo e
aperte -+, B e C paraSegure fo e aperte -+, X

fique de frente para o

defensivo. Só um lutador

atacá-Io com cincoe Y. Ramses usa sualado esquerdo dele e

corajoso pode encará-Io.

porradas.lâmina e ataca 4 vezes.
atire.

BANZAIBUTZ

NINJA WEAPONS

Segure fo e depois

Segure fo e aperte -+, X

aperte -+, B e C e

ou Y. Shadow atira um

golpeie com 5 ataques.

Shuriken. Segure fo e

Shadow é

aperte ~, X ou Y e atire

uma

FLVING STEP
uma faca para cima.

verdadeira
Segure fo e aperte -+, ASegure fo, aperte ~,X

guerreira ninja: versátil e

e B e deslize rápido.ou Y e atire uma bombaDesloque o inimigo

perigosa. Ela possui uma

no chão.para baixo da segunda

variedade de armas, e ISHADOW MODE

FLVING MINE
letra do sinal que fica à

poderes místicos. Não há

Aperte X, Y e Z. Shadow
~

Aperte + ~-+ e Z para
esquerda. Fique à

esquerda na tela eobstáculos que ela não
vira uma sombra..lançar uma mina que

atire .
possa vencer.

Ataque sem medo.explode com o impacto.
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1 Jogador

Multisclrolling
Visão Aérea

Preço USS 60,00

8 Mega

Já disponível
Pínball

DICA: para

conseguir mais força, acerte
a bola com a ponta dos flippers

frente. Pinball Fantasies

não é diferente daquelas
máquinas de pinball

substituídas pelos

videogames modernos.
Este jogo pode ser perfeito

para baixinhos ou veteranos

saudosos de velhos pinballs.

E para mais ninguém.

PINBALL FANTASIES

Os sons têm uma

atmosfera diferente para
cada mesa. A mesa do

Speed Devils, por exemplo,

possui barulho de carros.
Você vai perguntar: Onde
estão as vozes e as

incomparáveis músicas?

Mais um recurso do Jaguar

que foi esquecido. Bola pra

Use o tilt (botão AJ.s6 de vez

em quando e sacuda a mesa
para ter vantagem

Por Captain
Squideo

PINBALL
NO TENI!O DAS

DILlGENCIAS

padrão ou em quatro

pequenas mesas. Não há
itens ou salas escondidas,

rampas, nem personagens.
Os controles? São muito

simples. Basta rebater a

bola. Alguns vão gostar do

jogo, mas quem acha que
o Jaguar poderia oferecer

mais imaginação vai se
desapontar. Há mais

jogabilidade em Sonic
Pinball para Game Gear.

Salvam-se os gráficos,
bem decentes. Os cenários

introdutórios são

alucinantes, as telas

principais se baseiam em
carros e catacumbas.

Prenda a bola com o flipper

para lançar com precisão e
obter mais pontos

Não há muita

ação em Pinball
Fantasies. Você

joga o pinball

Pinballs antigos e a alta

tecnologia do Jaguar,

estranha combinação! Pena

que este Pinball Fantasies
pareça ter ficado mais para

o antigo do que para a alta
tecnologia. Daqui a pouco

tem gente chamando o
console da Atari de bichano.

Você tem de ser um

tremendo fã de Double

Dragon para investir sua

grana neste jogo. Mesmo

DICA: ao lutar contra o
computador, bloqueie os

ataques aéreos e revide com
um chute ou um soco baixo

para os mais

chegados num som

depressivo. Os
controles são razoáveis

para um jogo cheio de

golpes especiais. Os
movimentos saem fácil,

mas esqueça as
combinações e defesas.

LUTANDO NO
ESCURO

os fanáticos por jogos de

luta não se impressionarão

com esta versão para o 64

bits. E quem só tem o

Jaguar em casa vai
continuar carente de um

verdadeiro jogo de luta,
como Street ou Mortal.

DICA: carregue os golpes

quando estiver a um corpo de
distância do adversário

DICA: táticas

barBtas vão bem.

Encurrale o inimigo no canto
e acerte-o em cheio

Jaguar é fraco e não passa
de um exercício bobo de

luta mano-a-mano. O '

padrão melhor-de-três reina.
Você tem oito lutadores

para escolher (incluindo

Billy e Jimmy Lee), mas o

jogo não possui

profundidade ou

jogabilidade para manter o

espírito de luta de outros

clássicos do gênero. Os

gráficos não demonstram
melhora sobre a versão de

16 bits. No entanto, os
cenários 3D estão mais

realistas. Os lutadores ainda

são superficiais e tipo
desenho-animado. A música

pode causar até dor de

cabeça, é um rock industrial,

DOUBLE DRAGON

Preço: não disponível Luta

16 Mega 2 Jogadores

Já disponível Visão Lateral

• Por Scary La"y

Dessa vez pisaram na bola.

Essa versão para 64 bits é

uma mera adaptação do que
saiu para 16 bits. Os
lutadores do SNes e Mega

. Dríve deveriam ter ficado lá

nos 16 bits. Virtualmente

inalterado se comparado
com seus antecessores,

Double Dragon para
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Em Raiden 11,você não volta a

um ponto fixo na fase ao ser
alvejado, como em Rainden I

que mais mudou foram os

controles. Apertando os

quatro botões superiores ao

mesmo tempo, você volta

ao menu e pode configurar

qualquer elemento do jogo.

Outro ponto interessante é o
ajuste de tela. Como no

fliperama as telas eram
verticais, em Raiden 11você

tem um ajuste (comprimir,
esticar) e o modo de tela

vertical, em que você joga

com o monitor em pé. Mas
não arrume encrenca com

seus pais detonando a TV

com garantia até o ano
2000. Para isso é preciso ter

um monitor especial. Nem
tente fazê-Ia na TV de casa .

. Música original.

DICA: o velho t" .
bomba como uque de Usar a

bem, mas nio '::::: funciona

DICA: em Raiden II

o plasma user

(roxo) é a melhor opção

de ataque.(botão turbo- L'J)

SE LIGA NA TELA

composto de dois tiros
básicos: o vermelho (com

alcance maior), o azul (Iaser

concentrado), além de uma
bomba arrasa-tela. Em

alguns pontos do cenário
você atirava para achar

uma fada que revertia

novos itens para seu
marcador.

Poucas inovações foram

feitas em Raiden Project
11em relação à primeira
versão, também presente

como opção. Ao arsenal
adicione mais um tiro

(teleguiado) e uma bomba

(que explode ao redor das
naves). Os chefes de fase
ainda dão muito

trabalho aos jogadores
não familiarizados

com a ação. Para
derrotá-Ias, é preciso
atirar muito e

desviar rápido de
suas investidas. O

RAYDEN
PROJECT

GRÁFICO

SOM

DIFICULDADE

FUN FAcrOR

P.STATION

SEIBU PRODUCTION

CD - 15 Fases

2 jogadores simultâneos

Tiro espacial - Continue

@ Por Marcelo~ Kamikaze

Os anos de 87 e 88 foram a

era dourada dos shooters

verticais. Na época, havia

filas de gamers frenéticos

para gastar fichas em jogos
como Twin Cobra, Flying
Shark, Truxton e Raiden
Project. Mesmo mais lento

nos controles que seus
concorrentes (a intensidade

da ação é a mesma), Raiden
I fez muito sucesso e ainda é

bem aceito por novatos e
veteranos. Seu arsenal era



1ª lugar: 1 TV 29" com controle remoto, marca Sanyo,
Emerson Rogério Visconio
Monte Alto/SP

2Q lugar: 1 videocassete 4 cabeças, marca Sanyo,
Alexandre Moreira Hassegawa
Belém/PA

3Q lugar: 1 videocassete 4 cabeças, marca Sanyo,
Adriano Ferreira de Lima
CuritibalPR

4Q lugar: 1 rádio gravador estéreo com CD, marca Sanyo,
Cláudio Rodrigues da Silva
Ferraz de Vasconcelos/SP

5º lugar: 1 rádio gravador estéreo com CD, marca Sanyo,
Rodrigo de Souza Dantas
Santos/SP

6º lugar: 1 rádio gravador estéreo, marca Sanyo,
Damião Joaquim Silva
CeilândialDF

7º lugar: 1 rádio gravador estéreo, marca Sanyo,
Ricardo Guedes Bittencourt
São Paulo/SP

8Q lugar: 1 rádio gravador estéreo, marca Sanyo,
Luciano Santos da Silva
São Paulo/SP

9º lugar: 1 rádio gravador estéreo, marca Sanyo,
Ronivon C. Bittencourt
Osasco/SP

10º lugar: 1 rádio gravador estéreo, marca Sanyo,
Janaiton Ferreira Gonçalves
Rio Grande/RS

E aí, não foi dessavez] N-
AS· ao esquenta.

upergamePower
sempre tem

concursos novos
pra você.

Até a próxima.
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GERALDINHO

GRÁFICO

SOM

DIFICULDADE

FUN FAcrOR

'2345

MASTER

TEC TOY

2 Mega - N/D

2 Jogadores

Ação

cinco vidas para tentar

chegar até o final do jogo
com o herói Geraldinho,

sem direito a password nem
continue. Bateria então nem

pensar, tem que ser na raça
mesmo. A cada duas fases

existe uma de bônus na

qual você tem que mandar

É preciso muitos tiros para
acabar com a cobrinha

bala e evitar qualquer

contato com os caramujos
sob pena de partir dessa

existência para melhor.
Boa iniciativa da Tec

Toy, que prestigia os
600 mil donos de

Master System, um

pessoal que volta e
meia precisa se

queixar da ausência de

lançamentos.

para os mais novos. O

jogo é muito

semelhante a Ted Boy,
um velho cartucho do

Master. Tudo o que
você tem a fazer é sair

atirando pelas

plataformas e

recolhendo a titica que

os inimigos deixam no
solo. Se não pegá-Ias·

um pouco do seu
tempo é literalmente
comido. Você tem

DICA: s6 é possível matar os

caramujos pela frente

Mate os

soldadinhos e
pegue as

bolinhas que
restam deles

DICA: na fase

bônus atire nos

dados mas não

encoste nos

caramujos

DICA: não demore em cima do

gelo, pois ele derrete e você cai

Direto das tiras de

histórias em quadrinhos

dos jornais, Geraldinho,

o personagem do

cartunista Glauco, chega
aterrorizando nas

telinhas de videogame. Mas

não pense que vai encontrar
o clone miniatura do
Geraldão barbarizando a

mamãe e outras coisinhas

DICA: pegue as bolinhas

rapidinho, senão elas podem

devorar seu precioso tempo

mais. Nessa versão para

Master System, lançada pela

Tec Toy, as instruções ainda
são em inglês, o que não

chega a incomodar o jogador
veterano. Mas o uso do

idioma português facilitaria

DICA: o número nos dados

indica quantos soldados sairão
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Hora da diersão

, _:. rapazes: entre e
"~ -:.- ~ detone os

capangas de
Robotnik

Acerte o canhão para subir e
pegar moedas que melhoram

sua pontuação

Sem tOdas 8.

mUda de Ias: esmeraldas não se

DICA: o melhor aqui é utilizar

a saída pelas laterais para
continuar a fase

rolando como bolinha. Em

determinados momentos do

jogo, o personagem assume
a forma e os movimentos

originais do porco espinho.
Como obstáculos você vai

enfrentar a sua já conhecida

turma de vilões pentelhos: o
terrível Dr. Robotnik e seus

asseclas, os Roboheads, os
Krondors e os Buzz

Bombers. Por esses

motivos, é bom que você

esteja com os reflexos

apurados e o raciocínio

límpido para superar essa

rapaziada do barulho. De

qualquer forma esse

lançamento prestigia os

donos de Master System .

aguardam. O desafio é o

mesmo de sempre: para

conseguir avançar nas
"máquinas de pinball" é
preciso que você colete
esmeraldas e moedas,

o rato que fica

entre os pinballs dá uma

força para a bola não cair

Nessa fase use os trampolins

para ajudá·lo a achar
esmeraldas
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o
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..••~!

.,.Ó•..
.. ~l>,
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As esmeraldas estão

escondidas em lugares

complicados. Procure beml

GRAflCO

SOM

DlflCUlDADf

fUN fAcrOR

MASTER

SEGA

2 Mega - N/O

1 Jogador

Pinball

SONIC
SPINBALL

. -I"i:""""';'

:'L ~
#.

t· .
:. ,

.~:.~:/~: .

~ Por Mar;ori. Bro.

O velho e veloz porco

espinho continua

aprontando das suas. As
aventuras do mascote da

Sega dessa vez se passam
no Master System, seguindo

o tradicional e consagrado

esquema de fliperama.
Robotnik resolveu

transformar uma ilha

vulcânica numa fábrica de

robôs e aprisionou millhares

de animais. O esquema de
defesa é o Pinball Defense

System, que nada mais é
que uma legítima máquina
de fliper, na qual você

assume o redondo papel de

bola. Mas não espere

nenhuma grande novidade
nas cinco fases que o







. O fighting levei
influencia na final. Quanta

mais rápida e mais
pantas 'Obtiver, melhar a

classificaçãa. A melhar é a S

.., serássu 'rft.'
mestrs E U lma

ds/endsnd. i1frsnts-o
onoSC8nros

Lute contra Yamazaki com

vaadaras seguidas de comba

~.
?'"

Ap6s arremessar, alguns
padem ligar ataques de chãaAciane 'o quick sway (danda

um taque curta para a
diaganal inferiar-frente) e
desvie das ataques altas

Taques curtas para 'o alta
resultam em saltas

pequenas. Ideal para evitar a
magia e atacar rapidamente

Casa 'Oseu fighting skill seja
alta aa langa da partida, este, ..

GLOSSÁRIO
, _digitar na sequência
(cl - carregar
xv _apertar 'Os batões
X e V aa mesmo tempa
* . Galpes fatais

A • SOCOfracO
B • chute fracO
C • SOCO forte
D • chute forte
I_ significa "ou"

personagens controláveis

neste título de 266 Mega. O

tempo e o escore ficam
ativos e definem o levei de

luta no fim do round. Quanto

melhor o nível, melhor o fim

do jogo. Os gráficos de FF 3
são ótimos, com muitos
detalhes e cores radiantes. O

som é bom, mas nada a

ressaltar. O sistema de sway

line permite movimentação

3D e serve para ataque e

desvio. Há golpes especiais

que usam essas linhas de

ação. Há 2 tipos de saltos, o
normal e o reduzido, sendo

que este é excelente para

escapar de magias. O
combination arts lembra o

de Virtua Fighter, basta

apertar certos botões em

sequência e o combo sai.

Um jogo fatal!

NEO GEO

SNK

266 Mega - +12 fases

2 Jogadores simultâneos

Luta - Memory Card

GRAfIC:O

SOM

DIFICULDADE

FUN FAcrOR

1 234 5

FATAL
FURY 3

Ei Po' Baby Botinho

Quarta versão de um dos

pioneiros de luta. Fatal
Fury 3 está muito diferente
do resto da série. As

principais novidades são o

sistema de sway line (linhas

de ação), quick sway (desvio

parciall, salto pequeno, dash
(corrida), combination arts

(golpes sequenciaisl, defesa
aérea e arremessos

diferenciados. São 10

Cam AS e SC vac' utiliza as

. sway lines. Com 'Osmesmas
camandas vac' ativa 'Osgalpes
anti·sway
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I

FURIA EM 10 TEMPOS
TERRY BOGARD ANDYBOGARD

Power W,ve:

Z,n'eiken: ll-+ + AlC
~~-+ +AlC

Spider Squeeze: (e) ~ t + O
Surn Knuekle:

Spirit Cruneh:
~II(+- +AlC

~ ~-+ + O (no ar)
Crack Shoot: ~ 11(+- + 8/0

Shouryud,n: -+~ ~ + AlC
Power Ounk: -+~ ~ + 8/0

Hlshouken: ~ II+- + AlC
Combln,tlon Arts: A, A, C

Combln,tlon Arts: 8, 8, 8

*Power Geyzer: ~ II+-ll-+ + CD
*Tehorepp,d,n: (e) ~ ~-+ + CO

Hurric,ne Upper:

JOEHIGASHI

K,tchousen: ~ ~-+ + A/C

MAl SHIRANUI

+-11(~ ~-+ + AlC

Ryu.mbu: ~ 11(+- +A/C
Thrssh Kick: .

K,gerou no M,I: ~ ~ +ABC
ll-+ +8/0

Shlnobi S.tI: +-ll ~ ~-+ + C

Gold.n Heel:
Mussassabl no M,I: ~ + 8C/CO

~ll+- +8/0

(no ar)
1iger Kick: ~ ~-+;I + 8/0

Combln,tlon Arts: -+, 8, 8, 8
Combin'tion Arts: 8, D, O

*Super Shinobl Bati:
*Screw Upper: ~ II+-ll-+ + CO

-+ll-+ + CO

GEESE HOWARD

HON-FU
R'ppuk.n: ~ ~-+ +A

Nin.Oragon Orubbing: -+ +
Oouble R.ppuk.n: ~ ~-+ + C

8/0 (durante, defesa)
Shlppuken: ~ II+- + A/C (no ar)

Fire Noogie: -+~ ~ + AlC
Knockdown Blow: +-ll ~ ~-+ +

Heavenly Lightening Lumper:
8/0 (peg, o ,t,que e jog,)

~ll+-~ + 8/0

Jaelk.n: (c) +--+ + 8/0
Lightening Lumper: (c) +--+ +

Combln,tlon Arts: D, O

S/O

*R,lsing Storm:

*Storm of G,denz,: ~ II+-ll-+
II(-+~~ll+-~ + CO

+80-~FRANCOBASH Splnfsll: ~ ~-+;I + A

BLUEMARY

Oouble Kong:

M,ry Splder: ~ ~-+;I + C
~II(+- +AlC

Vertical AITOW:-+~ ~ + 8
W,ving Slow:

M,ry Sn,fcher: -+ ~ ~ + O
+-11(~ ~-+ + AlC

Straighf SIIcer: (c) +--+ + 8
Power Syelc/e: ~ ~-+ + SID

M,ry Club Crunch: (c) +--+ + O
Comblnatlon Arts: -+, A, A, C, C

Combin,tion Arts: A, C, C, C
*Armageddon Suster:

*M,ry Typhoon:
-+~~ll+- + CO

(c) II~~-+;I + BD

BOBWlLSON

SOKAKU MOTlZUKI
Malcibishi: ~ ~-+ + ASlsonHom:

Jashinkon: +-ll ~ ~-+ + C
(e) ~t + 8/0

FI,mes of Ooom: ~+-ll + 8
Rolling Turtle:

Wild Monkey Slash: ~ II+- + O
AC/BD

Hyouid,n: -++--+ + O
WlldWoH:

J,kombu: O repetidamente
(c) +--+ + S/O

Thunder of Ooom: -+~ ~ + O

Combln,tion Arts: A, 8, C, C
Combin,tion Arts: S, O

*O,ngerous WoH: ~ ~ ~ + BCO

*Ikazuti: -+~ ~ ~-+ + 80
'.~\
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Controle 1 . lado esquerdo

Obs: os comandos que indicam movimentação à direita ou esquerda (~ ~,
para frente e para trás, respectivamente) referem-se ao lutador localizado à
esquerda na tela. Quando estiver do lado oposto, os comandos são o inverso +

PAICHAN

Renken Tai
S,C
Rensho
S,S
Soken Senpu-Tai
S,S,C
Raigekisho
S,S,S

Renkan-Tensin-Kyaku
S, S,05, C

Renkan-Haiten-Kyaku
S,S;S, ",C

Renkan-Senpuga
S e segure (C e D)
Renken-Esetrshu
S, segure + e aperte (C
e D)

Senpu-Ga
(C e D)

Rensho-Tensin Kyaku
. ~,S, S, S, C

Rensho-Tensin
Soukyaku
~, S, S, S, segure +, C

Rensho-Haiten-Kyaku
~,S,S,S, ",C

Rensho-Senpuga
~, S, segure (C e D)
Rensho-Ensen·Shu

~, S, segure (C e D)

Shajou-Sho
Segure ~, aperj:e>'S
Chu-Geki
-+, S
Senpu-Ga'
(C e D)

Ensenshu
Segure +, aperte (C e D)

Taitou Risenkyaku Sit
Segure -+, aperte C

Kokyaku Haiten
",C
Kensha Touraku
Aperte (S e D) (curto) 

Ryusha Senten
+-, S (curto)
Tensin Hainsho
+-, -+ , S (curto)

Renken Tai
S,C
Rensho
S,S
Soken Senpu-Tai
S,S,C

Raigekisho
S,S,S

Renkan -Tensin-Kyaku
S,S,S,C

Renkim- Tensin
Soukyaku
S, S, S, segure +, aperte
C r •
Renkan-l:Iaiten-Kyaku
S,S,S, ",C

Renkan-Senpuga _
Aperte S, segure (C e D)
Renken-Ensenshu
Aperte S, segure +,

aperte (C e O)
Shakasho

~~, So,

-Rensho
~ ~-S
R~n~lÍo-Senpu.Ta;"
~,S,S,C
Rensho-Sho
~,S,S,S

lAU CHAN

.-

Chute Dash Hammer
-+, -+ , C

• Chute Rotatório
(C e D)

Corta Pernas
Segure +, (C e D)
Chute Rotatório
Duplo
C,C

Chute Cambalhota
",C

Nórt!Jern Light Bomb
(S e D) (curto)

Quebra-a-Cara
; Após uma voadora,

aperte (? e "O)

QUf!bra-Pescoço
-+, -+, S (curto)

Soco Rápido em
Pistão
SiS,S

Sequência de Boxe
S, S, +-, S

Sequência de
Cotovelo
S, S, -+, S

Sequência de
Cotovelo e Chute
Rotatório . '.
S, S, -+, S e C

Spinning Back de
Boxe
+-, C

Rotatória Dupla de
Boxe
Segure +-, aperte S, S.

Virada de Braços e
Chute
+-, S, C
Virada·Baixa e Chute
Rotatório
+-,S, +,C
Coto velada Rápida
-+, S '
Coto velada e Chute
Rotató'rio
-+, (S e C)

Golpe.lnclinado em
Boxe
!t,S

Golpe Inclinado Baixo
e Chute Rotatório
!t,S,+,C

Joelhada e Chute
-+, C

Ponta-Pé ,-
+,C

D = Defesa

C = chute

S = soco

Curto = de perto

(entre parentêses)=
simultaneamenteChute

Um supershow de golpes
de Virtua Fighter 2, o
ringue de luta mais

disputado do momento.
Por Baby Betinho

CONTROLES

JACK
BRVANT

Soco e Chute
Rotatório
S,C
Soco e Chute Lateral
S, C (curto) -
Soco Baixo e Chute
Rotatório
S, +,C

Golpe em Linha Reta
S, S . -
Soco Duplo e Chute
Rotatório
S,S,C

Chute Miragem
Segure ~ e aperte 3C
Chute Alto em Linha
Reta
C,S
Joelhada
Segure +e aperte -+, C

Joelhada Rápida .
-+, -+, C

Corta Pernas
Segure +e aperte (C e
D)

Chute Cambalhota
",C
Front Suplex
Aperte (S e D) (curto)
Cair de Costas
Após uma voadora,

aperte (S e D).

Quebra Pescoço
-+,. -+, P (curto)

SocoDefesa

SARA H
BRVANT

Soco e C.hute Alto
S,C
Soco e Chute Lateral
S, C (curto)

Golpe em Linha Reta
S,S
Soco Duplo e Chute
S,S,C

Soco Rápido em
Pistão
S,S,S

Sequência de
Joelhada
S,S,S,C

Sequência de
Cambalhotas
S,S,S, ",C

Sequência de Chutes
S,S,S,1',C
Coto velada
-+, S
Duplo Choque
-+, S, C.
Joelhada e Chute
-+, C

Joelhada Dupla
-+,C, ~,C
Chute Canivete
+, c'
C.hute·Canivete

- --Lateral
_~+,C,ç
- - Chute Ilusório

Segure ~ e aperte C, C
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1 .

LlON
RAFALE

Bensui Tai

S,C
Koshu Rensui

S,S
Renkan Sensho

S,S,S
Sen Insho .•
':II,S

RakugekiSho
':li, S, S •
Banchu

-+, S
Gyuchu Sensho

1',~
Toho Soshu

(S e D)

Soji Senpu
-+ (S e D)
Kosho Teishitu

-+, C

Zen Sotai

-J.,C,C
Ko Sotai

-J.,C,C
Senkyuifai
-J. -J., C

Hato Shu Shutai •
(S e D) (curto) •
Renko Shuhaishu

• Após uma voadora,
aperte (S e D)

.•

AKIRA VUKI
,

(ver golpes no original)
Golpe 1
S,S
Golpe 2 __
S, C'

Golpe 3 í

-+, S
Golpe 4
~-;--+, C

Golpe 5
-+, -+, C, C

Golpe 6
".••-+, -+, S

Golpe 7
Carregue ~, aperte -+

Golpe 8
~, -+, -+, (S e C)

Golpe 9
(C e D), acione o D

enquanto estiver
segurando o C
Golpe 10
Quando o inimigo
estiver em baixo, aperte
':II,S
Golpe 11
(S e D) (curta)
Golpe 12
", -+, S (curta)

Golpe 13
", -+ (S e Ç) (curto)

Erguer o Corpo
~, (S e D) (curto)

,Alavanca de" Ferro.
Quando o inif1ligo

estiver agachatljo, apert~
-J.eS
Metralhadora de

joelhos
Com"o inimigo
agachado, segure B e
aperte -+, S.

Chute Martelo

S,C
Jab em-linha reta

S, S "
1-2 Gancho

S,S,S
Gancho Sonic

':II,S
Gancho Vertical

Segure ':li, S
Joelhada Forte

-+~C

Axe Rallya,rt
-+, -+, S
Ataque de ombro
~,-+, S

Estoura-cabeça
(S e D) (curto)

German Suplex
Após uma voadora,
aperte (S e D)
Bo'dy Slam
PD, S (curta)
Giant Swing
~"-J.':11-+, S .•

Braço Duplo
Quando o inimigo _
estiver agachado,
aperte (S, C-e D)

WOLF
WANK-FIELD

SHUN DI

JEFFERV
MACWILD--

Gekiten-Sentai

S,C
-Ren-Geki

S,S
Saishu-Renkangeki
S,S,S

Gyouin Haishu
':II,S
Duso-Gelei

~,S
Rensai Gakushu

-+, S

Gyoshin Totai
• ~,C .

Chubu Soutenkyaku
-+ -+, C

Tensin Souchushon

Aperte (S ~ C) •
Tanhi Chogeki
Aperte (C e D)
Senpu Sotai
Se§ure -J.,aperte (C e D)
Suiho Tensinchu

Aperte (S e D) (curto)

KAGE
MARU

Hagasane
S,C
Ressho

S,S
Ressho-Kyalêu
S,S,C •
Sandangeki
S,S,S
Sandán-Fufinkyaku
S,S,S,C

Hiji Uchi- ...
-+, S' Chute Boxe

Fushin Hizageri S, C J

Segure -J.,aperte -+, C " Coto velada Dupla
RyukeiKyaku S,S
-+ -+, C 1-2 Ganc./io
Senpu Keri S, S, S
", C Gancho Forte"
Suisha"Geri ':IIPBD,S
", (C e D) Gancho Duplo
Tumuji Geri - ':li, S, S
Segure -J.,aperte (C e D) Gancho Vertical
Kaiten Jisuri-Kyaku Segur'e ':li, aperte P
Movimente ~ "-J. ':11-+, C Coto velada e Gancho
Koten Jisuri-Kyaku -+, -+, S, S
Movimente 7':11-J. ,,~, C Coto velada
Rairyu Hishokyaku -+, S •.
-+, -+, (5'; C , D) Cotovelada e Martero

. Taito -+, S, ~, S
Aperte (5 e D) (curto) Ponta-Pé
Haura Kasumi -J., C

Após aterrisar de um Ponta-pé e Martelo
s.alto, aperte "(S e D) -J.,C, S
Koenraku Ataque de Joelho
4, S (curta) _ -+, C
Katana Kasumi Vôo de Costas
(S, C e D) (curta) (S e D) (curto)
Kage Kasumi Quebra-Costas
~, -+, S (curta) • Após uma voadora,

aperte (S e D)
PdwerSlam
-+, S (curta)

Ensenshu

. Segur13-J.,aperte (C e
D)

iaito Risenkyaku Sit
Segufe -+, aperte C
Haiten Kyaku
"',C

Raiin Shoda

':IIPBD,S
Tensin Soto

Aperte (S e D) (curto)
Senpu Enjin
~, -+, S (curta)
Tenchi Toraku
-+, -J.,S (curta)
Toushin Insho

-+, -+ , (S e C) (curto)
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TÊNIS. BEISEBOL· FUTEBOL· BASQUETE· VÔLEI. GOLFE· AUTOMOBILISMO· ATLETISMO· FUTEBOL AMERICANO· BOXE· LUTA LIVRE

TROVAIKMA

Willians Entert.

DICA: ganhe algumas jardas
dando uma rasteira, mas antes

procure um espaço na defesa

melhorar. limes como 4gers

e Cowboys têm mais grana.
Existem três níveis de

dificuldade: Easy, Pro e

Veterano Os gráficos não
são lá

essas

coisas. ,
TA
Football

parece um
16 bits

melhorado.

" ,." dá as cartas
DICA: a grana a defesa e o
nojOgo,pague
auaterBack

os Cowboys perdera~ ocampeonato, mas nao
se pode culpar Troy por isso.

Troy Aikman possui vários
itens, 24 times da NFL, e

você pode
elaborar um

calendário e ver

suas jogadas no

replay. Todo
time tem

dinheiro para
tentar

• A grana manda
neste futebol
americano com
replay especial

TROV AIKMAN
FOOTBALL

16 Mega 12 Pistas

2 Jogadore_s Motocross

Gráfico

Som

Dificuldade

Fun Factor

SUPER MOTOCROSS

SEGA

Fazelldo Po.
ga/era, lIã '$6Para a

1116$/11, o é
O,garotol

estilo. Como em Road Rash

você pode (e deve) dar uma

cacetada em seus oponentes

para derrubá-I os. As
corridas mostram-se

realistas e, para ganhar nos
níveis mais difíceis, você

precisará saber de truques
bem verdadeiros, como

fazer uma pose nos saltos.

Depois vem o champanhe.

o controle da motocicltJta fi

relativamente simples,

principalmente em pistas mais

planas. As pistas com traçado

complexo exigem mais

Este é um jogo paracOQvenceraspessoasa
C9rTi'prar um 32X.

Você irá se sentir pilotando

de verdade, derrapando,
caindo e saltando.

No Me, você pode escolher

entre os modos Beginner,
Amateur, Novice ou Pro

como nível de dificuldade e,

além disso, entre 125cc,

250cc ou Super Bike (500cc).

No total, existem 12 pistas,
incluindo ao ar livre e em

estádios, onde você pode

jogar com um ou dois

corredores. As pistas
cobertas tem como
característica saltos

enormes, alguns duplos e
triplos, para você decolar

com a motoca em grande

• Duas rodas,
velocidade,
emoção e garotas!

---.•-------------
SUPER
MOTOCROSS
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DAYTONA USA

SEGA

CD 3 Pistas

1 Jogador Corrida

Gráfico

Som

Dificuldade
Fun Factor

mais desempenho esua
velocidade final é :maior do

que a do automático. Além
disso, nas reduzidas, o
controle do carro é melhor

nas curvas fechadas. A

vantagem do câmbio
automático é que o jogador
terá um controle a menos

com que se preocupar.
Como no arcade, estão

presentes quatro pontos de
vista: de dentro do

cockpit, da
frente do carro,

vista aérea de

perto e mais
afastada. Da frente

do carro é pura
adrenalina. A

velocidade do jogo
ainda é alucinante. No

Saturn Mode não há limite

de tempo. No Arcade Mode

você precisa cumprir os

percursos em um

tempo determinado,

por isso o jogo pode

acabar antes que a
. própria corrida

chegue ao final.

Não perca seu

tempo e vá
correndo conferir

Daytona USA
para Saturn.

DICA: a curva do navio no maior circuito

é a mais complicada. Freie, tangencie,

capriche na oração e vença

, . acurva~o.
DICA: a ultlm é a unlca .
circuito pequeno eitO, OUfrel.o.

e merece reSP tangenCle

ireduza um pou~ tentando

e não perca ~: escrito São
ler a placa.

Paulo mesmo

Na maior pista, cuidado com as

curvas de 90: que surpreendem

do arcade. A música estilo

dance e os efeitos sonoros,

principalmente das batidas,

são repetitivos e podem
tornar-se irritantes, mas o

jogo é grandioso. As pistas
são as mesmas três:

Short, Medium e Long.
Os velozes

carros de

Stock Car

são

equipados
com motor

V8 e 5700

cilindradas e

existem

opções de
carros com
câmbio

manual (4 marchas)
ou automático. O

manual apresenta

• Velocidade
máxima faz Saturo
queimar o asfalto

DICA: no circuito médio, a curva que

precede o túnel deve ser feita quase

tocando o muro, para evitar a capotagem.

Mas nio se intimide, pise fundo

DAVTONA
USA

Depois do estrondososucesso no arcade,

Daytona USA está de volta

na versão para Saturn.

Mantendo a jogabilidade e

ação, o jogo pode
decepcionar na parte gráfica

por não ter atingido o nível

55



Bateria

Basquete

CO

4 Jogadores

Gráfico

Som

Dificuldade

Fun Factor

NBA HANGTIME

Sony Imagesoft

DICA: marque de perto para
roubar a bola

comentários

humorísticos na Hangtime e
World Tour. As músicas são

no estilo hip-hop e se
somam ao barulho da bola.

Dificuldade ajustável e

grande número de times

disponíveis. Só não espere
mais um NBA Jam.

DICA: não vá de frente pllra o oponente,

ele roubll a bola. Proteja-se com o giro

DICA: atraia o adversário para

baixo da cesta e passe a bola

parll o parceiro nos chutes de 3

• Basquete dois
contra-dois com 12
cenários só não
ganha de NBA Jam

Lembrando NBA Jam,NBA Hangtime traz

jogos dois-contra-dois em
meia quadra. Você pode
escolher entre 27 times da

NBA (com 3 jogadores

cada). Na opção World Tour,
você escolhe entre 12

países, como Canadá e

Tahiti, jogando em quadras

diferentes para cada time,
com cenários

característicos. No World

Tour os jogadores são

fictícios e alguns são
mulheres. Os destaques são

NBA HANGTIME

os giros, os superpasses e

as enterradas, que você

pode controlar com vários
botões. Os controles são

fáceis, mas a longa lista de
movimentos requer um
certo estudo e

memorização.
Graficamente, o jogo não

poderia ser melhor, os
cenários são realistas,

especialmente no World
Tour. Nas enterradas, a

animação é bem rápida.
Já os personagens são

um pouco lentos,
diminuindo a

intensidade do jogo.
Dan Patrick e Stuart

Scott, da ESPN,
comandam os

Os estacionamentos não são

seguros. É melhor ir de ônibus

DICA: arremesse com efeito

para atrapalhar os

rebatedores da major-/eague

16 Mega Passwords
2 Jogadores Beisebol

Gráfico

Som

Dificuldade

Fun Factor

S. BASES LOADED 3

JALECO

nisso SBL 3 não fica para

trás. Se quiser uma prova,

tente um auto-fielding

enquanto o computador

rebate, ou vice-versa para

tentar novas combinações.

Você pode checar as

estatísticas, ajustar a

• Muto realismo
em jogo de beisebol
com estádio cheio

Originário da série paraSNes, este jogo é um .

bom divertimento para formação do time e jogar
quem gosta de Beisebol. um amistoso ou um

A vantagem de um jogo de campeonato. Se escolher
esporte é ser bem realista. E um jogo MVP, o computador

. 'o€."""~~:mI9:~'O'iW seleciona os melhores
jogadores da liga. Os
controles são excelentes

e, quando na posição de

arremessador, o jogo dá

a opção de ajustar até
os pés, o que acontece

em poucos jogos de
beisebol. A música

DICA:pararebaternoManual,ajuste chega a ser irritante e os
swing e stance para ter mais força efeitos sonoros não são

muitos. Em

compensação, os jogadores
são coloridos, claros e bem

realistas. Os gráficos e um

estádio cheio de opções
garantem um desafio contra

Super RBI.

SUPER BASES
LOADED 3
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SOCCER

Sega
8 Mega Passwords
2 Jogadores Futebol

Gráfico

Som

Dificuldade

Fun Factor

DICA: a melhor tática com os

EUA ío contra-ataqu,

I'J .- .-

,-, -f'f.•. -.-" •. '1·

DICA: com u. . ~ '"
fr'nt, dolIt. '111Z'gUBi,o

"8CSnt.. VI'AA n,~ ---'oub,
'boi,

O estádio não tem muita

vida nem torcedores, sendo
esta uma falha

imperdoável, pois você

sentirá falta do agito da

galera. Se você está

querendo jogar o melhor

jogo de futebol fique com
Fifa 50ccer, mas se está a
fim de uma cara nova e de

um bom jogo novo, dê uma
olhada em International

5uperstar 50ccer.

DICA: finalize sempre com os
atacantes, ,Ies são do ramo

.- -

DICA: na área, drlble para a direita, atraia o goleiro para forá

do gol e chute no canto esquerdo

trás. Como nos outros jogos,

você também pode contolar
o rumo da bola na hora de

passes e chutes. Os

jogadores são 20% maiores

do que o normal e você pode

notar diferenças entre eles.
Por exemplo, se você vir um
cara meio cabeludo e loiro é

o Alexei Laias, aquele

zagueirão americano

esquisito que jogou na Copa.

LEÃO DE TREINO

,ri -.'1, n

Nesse jogo, quem passe se dá
bem. Já os fominhas acabam

mal

155 põe à disposição os 24

melhores países como
Brasil, Itália e EUA (mesmo
não sendo exatamente um

dos melhores). Você pode
escolher entre os modos

exhibition match, um

amistoso, ou world

tournament, um

Campeonato Mundial.

O maior destaque do jogo é

o Trainning Mode, que

possibilita que você ganhe

experiência para jogar no

campeonato, treinando os

controles do jogo. E isso é

preciso. Os controles

requerem um certo treino.

Por exemplo, quando for

para mudar os jogadores
na defesa, tome cuidado,

pois o negócio é um pouco
lento e você pode ficar para

- "
- dir8ÇÍoao

DICA: correndo em h

gol, aperte X e gan e
velocidade

controles e sons são

razoáveis e existem opções
interessantes para mantê-Io

na ocupado cancha por
muitas horas. Talvez a

Konami tenha falhado em

não ter apostado nos

detalhes que derrubariam
Fifa 50ccer do trono.

ll'/; li
DICA: Hestiver jogando na
retranca, o negócio ímflter

um bicão para frent,

SUPER
STAR
SOCCER

Novo futebol da
Konami chega para
disputar com Fifa
Soccer

AKonami está lançandoeste novo game

esperando ter sucesso para

disputar com EA 5ports
FIFA International

50ccer, considerado um

dos melhores do gênero.

Não podendo evitar
comparações, 155 desafia o
rival e não fica muito para

trás, pois a Konami se
enquadra na lista dos bons

jogos de futebol. Os gráficos
são bons, os
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LOCAÇÃO E VENDA

o MELHOR PREÇO ...
.:. E AS ÚLTIMAS NOVIDADES EM:

300 * SEGA CO

JAGUAR * SNES

32X * NEO GEO

AV. GOl ÁS, 401 • CENTRO

A MAIOR DE S.CAETANO DO SUL



PANIC!

FINAL

Para escolher o estágio

neste jogo, aperte,

quando estiver na tela

título, a sequência

-+-+,j..tf--+ttf-,j... Um

menu de "Scene Select"

vai aparecer se você

fizer o código certo.

Escolha a cena 120 para

ver o final do jogo.

ZOOL2

OITO CÓDIGOS
DO GALO

Digite os códigos na tela

de Options. Cada código
é confirmado com o som

de um galo cantando.

Primeiro estágio no
Bulberry HiII: 777 49

Primeiro estágio no
Tooting Common:
88563

Primeiro estágio no
. Snaking Pass: 33666

Primeiro estágio no
nHountlces:11968

Começo do nHental
Blockage: 91266

Acesso automático

para um "bonus
stage 11 depois de cada
estágio: 31867

Vidas infinitas: 11275

lmD
WOLVERINE ADAMANTIUN RAGE

PASSWORDS
Levei 2: MARIKO Levei 5: MADRIPOOR

Levei 3: SILVER FOX Levei 6: ASANO

Levei 4: DEPARTMENT H Levei 7: THE HUDSONS

l!m!ZJ:I
0'0

KASUMI NINJA

LUTA CONTRA

Para realizar esta dica, os dois controles

devem estar conectados no console. Você deve

também ter digitar um "Gore Code". Na tela

de Options, selecione"Change Code". Segure

os botões A e C no controle 2 e aperte, no

controle 1, os botões 6, 2, 1, 5, 4 e 4. Você

ouvirá "Hahh" e aparecerá escrito "Wrong

Code" como confirmação. Saia do options e

inicie o jogo podendo jogar com os mesmos

jogadores, um contra o outro. O jogador 2

aparecerá um pouco mais escuro que 01.



ADROCK

Letra "W" e aperte V (SNes)

ou C (Mega) junto com start.
Letra "I" e B e start ao

mesmo tempo. Letra "L" e

aperte qualquer botão.

Letra" J" e depois aperte V

(SNes) ou C (Mega) junto

com start. Letra" A" e aperte

A e starfjuntos. Letra "z" e,

ao mesmo tempQ, A e start.

Letra" A" e qualquer botão.

Letra "D" e aperte V (SNes)
ou C (Mega) e start juntos.

Letra "R" e aperte B e start.

personagens. Incluímos os

códigos para Mega Drive e
SNes, mostramos quando

selecionar e indicamos os "
botões específicos para se
usar em cada sistema.

Letra "R" e depois aperte
simultaneamente B e start.

Letra "O" e em seguida

aperte A e start juntos. Letra

"V" e aperte qualquer botão.

RAP E REBaTES

Se o negócio é basquete, os

rappers não poderiam estar
ausentes. As estrelas

amerícanas desse gênero
musical da "hora"

comparecem para encaçapar
suas cestinhas. Heavy D,
Fresh Prince e os Beastie

Boys marcam presença.

Letra "H" e aperte A e start

juntos. Letra "V" e aperte

qualquer botão. Letra "V" e

aperte simultâneamente
B e start.

NBA JAM TOURNAMENT EDITION

o PRESIDENTE BILL CLlNTON VESTE

A CAMISA DO SEU TIME PARA

BATER UM BASQUETE. DE LEVE...

Mais de 37 personagens e

15 power-ups estão
escondidos em NBA JAM.
Fizemos uma lista de dicas

para você se divertir com os
.todos os novos

ALTO COMANDO

NO BASQUETE

Digite a letra "C" e aí aperte

A e start juntos. Letra "I" e

aperte qualquer botão. Letra

"C" e aí B e start juntos.

Imagine um time com Bill

Clinton, a primeira dama

Hillarye o príncipe Charles?
Use estes códigos.

Letra "H" e aperte qualquer

botão. Letra "C" e aperte
simultaneamente B e start.

Digite um espaço e aperte
qualquer botão.

AFAUNA

COMANDA O

SHOW

Letra "B", e

depois B junto
com start.

Letra "N" e depois aperte

qualquer botão. Letra "V"

e em seguida aperte V e

start juntos para SNES ou
C e start para Mega Drive.

Os mascotes dos times

da liga não ficam atrás

do pessoal de primeira,
eles também são bons de

bola. Para jogar com
esses caras - todos têm

algo em comum, vêm do
reino animal- use os

seguintes códigos:



PROGAMES
MOOCA

LOCAÇÃO DE:

Super Nes
300

Saturno

Mega Orive
NeoGeo

NeoGeoCO

Jaguar
Sega CO

32X
Master

Nintendo

Game Boy
GameGear

ETAMB.ÉM
MULTIMIDIA

RUA JUVENTUS, 831
MOOCA I SP - SP

TEL (011) 591 0039

OUTRAS LOJAS:

Lapa 831.0444
Santana 950.6329

V. Mariana 549.7383

Pinheiros 280.3220

Ipiranga 273.6784

V. Olimpia 822.0515
V. Canão 295.1190

Moema 536.0529

V. Formosa 918.9117

Tremenbé 953.6743

Guarulhos 209.0971

S.B. Campo 452.2612
Osasco 705.2701

Diadema 746.1986

R. Preto (016) 625.8094

Ourinhos (0143) 222.424

S.J. Campos (0123) 41.7250
Indaiatuba (0192) 75.3025

BA - Salvador (071) 248.8609

BA - Sr. Bonfim (075) 841.1776

DF - Asa Norte (061) 274.3311

DF - Cruzeiro Novo (061) 234.8822

MG - Betim (031) 531.3036

PB - João Pessoa (083) 226.2369

PE - Recife (081) 465.4029

RJ - Meier (021) 596.2111

CHOWCHOW

Letra "R" e aperte B e start

juntos. Letra "A" e aperte
simultaneamente A e start.

Letra "Y" e aperte qualquer
botão.

Letra "A" e aperte qualquer

botão. Letra "M" e aperte A e

start juntos. Letra "X" e

aperte simultaneamente Y
(SNes) ou C (Mega) e start. O

sósia de Cristo aparece!

Esse joga de óculos escuro,

mano! Letra "D" e aperte

qualquer botão. Letra "A" e
aperte B e start juntos.

Letra "N" e aperte A e start.

ILUSTRES

DESCONHECIDOS

O Aldair dos tempos antigos

do basquete. Se você quiser

jogar com um cara clássico

como Randall Cunningham,

digite a letra "P" e aperte

qualquer botão. Letra "H" e

aperte A e start juntos. Letra

"I" e aperte Y (SNes) ou e
(Mega) e start.

Olha o vôo do pássaro! para

jogar com ele, entre com a
letra "B" e aí aperte A e Start

juntos. Depois, digite a letra

"R" e aperte Y (SNes) ou C

(Mega) e start ao mesmo

tempo. Para finalizar, digite a

letra "D" e aperte o botão A

e start juntos.

Estes personagens
escondidos não são

presidentes, príncipes, não

cantam rap nem foram

ídolos do basquete em

outros tempos. Em

compensação, sem eles não
haveria este jogo campeão.
Você terá a chance de

conhecer a maioria das

pessoas que trabalharam

nessa edição de NBA JAM.

Letra "O" e aperte qualquer
um dos botões. Letra "X" e

aperte simultaneamente A e
start.

Esse tem nome de rapper

mesmo! Para jogar com o
MCA, mande uma Letra "M"

e aperte B e start juntos.
Letra "e" e aperte ao mesmo

tempo B e start. Letra "R" e

aperte qualquer botão.

FIGURAS

INESQUECíVEIS

Digite a letra "SI! e.depois

aperte B e start juntos.

Se o seu negócio é
nostalgia, esses são os

melhores caras para você

colocar em quadra. Frank
Thomas, Larry Bird e

Randall Cunningham não

têm o mesmo corpinho, mas

ainda jogam um bocado!

Comece - pra variar

dígitando a letra "M" e

depois Y (SNes) ou C (Mega)

e start juntos. Aí, escreva a
letra 'T' na tela e aperte

qualquer botão disponível.
Letra "D" e aperte
simultaneamente Y (SNes)

ou C ( Mega) e start.



Para jogar com o risonho,
digite a letra "N" e aperte A
e start. Letra "D" e aperte B
e start. Letra "H" e aperte A
e start.

-~
Digite letra "R" e aperte
qualquer botão. Letra "J" e
aperte A e start. Letra "R" e
aperte Y (SNes) ou e (Mega)
e start. Saca só a enterrada

que o cara está preparando ...

Letra "S" e aperte A e start
juntos. Letra "A" e aperte Y
(SNes) ou e (Mega) e start.
Letra "L" e qualquer botão.

Letra "M" e aperte A e start.
Letra "J" e aperte qualquer
botão. Letra "T" e aperte A e
Start juntos.

Letra "e" e aperte B e start
juntos. Letra "K" e aperte
qualquer botão. Digite
espaço e em seguida Y
(SNes) ou e (Mega) e start.

Letra "G" e aperte A e start
juntos. Letra "0" e Y (SNes)
ou e (Mega) e start . Letra
"F" e aperte B e start ao
mesmo tempo.

Letra "M" e aperte B e
start. Letra "e" e aperte B e
start. Letra "M" e aperte Y
(SNes) ou e (Mega) e start.

Letra "J" e aperte
A e start. Letra "F" e aperte
qualquer botão.
Digite um espaço e aperte
simultaneamente Y (SNes)
ou e (Mega) e start .

letra "K" e qualquer botão.
Letra "S" e aperte B e start.
Letra "K" e aperte Y (SNes)
ou e (Mega) e start.

o prodígio da turma, um
pivete pentelho que arrasa.
ehame-o com a letra "M" e

aperte B e start. Letra "P" e
aperte Y ( SNes) ou e (Mega)
e start. Digite a letra "F" e
aperte qualquer botão. E não
esqueça, prepare-se!

Não se iluda, não é o Scottie
Pippen, é só o Scooter Pie.
Jogue com ele digitando a
letra "H" e apertando A e
start. Aí, letra "T" e aperte
qualquer botão. Letra "P" e
aperte simultaneamente Y
(SNes) ou e (Mega) e start .

o patrono da turma,
ninguém sabe como um cara
dessa idade ainda consegue
correr. Letra" J" e aperte
qualquer botão. Letra" A" e
aperte A e start juntos. Letra
"Y" e aperte
simultaneamente B e start.

Letra "A" e aperte Y (SNes)
ou e (Mega) e start. Depois,
digite a letra "I" e aperte
qualquer botão. Finalize com
a letra "R" e B e start ao

mesmo tempo.

o roliço Facime, dizem, é um
campeão nos dribles.
Descubra digitando a letra
"X" e B e start ao mesmo

tempo. Letra "Y" e aperte B
e start juntos. Letra "z" e
aperte A e start.

Se o seu negócio são os
arremessos de 3 pontos,
confie no taco de Kid Silk e
selecione o cara. Para levá

10 para a quadra, digite a



POWER-UP GOAL
TENDING

-
Aperte l' l' l' AI
A e B. I f-f-f-f-,

POWER·UP FIRE

A S l' A, S,
Aperte , ' ,
1'J,

BLOCKAN

OPPONENT·2

Aperte t t t t f-f-f-f-,
AeA.

Aperte .J,~~,8, A e f-

Aperte l' l' l'
B e A. l'f-f-f-f-,

AS DICAS DOS FERAS DA NBA
De quebra, mais 15 códigos especiais. Para consegui-Ios,

digite-os na tela Tonight's Match Up. Todos eles funcionam

no Mega e no SNes.

POWER·UP THREE
POINTERS

TELEPORT PASS

rte ~~f-~, S, B eApe
~

Aperte 1'~~f-,A
.J,f-f-~eS

~

Letra IJ J" e aperte Y (SNes)

ou C (Mega) e start. Letra

IJM" e aperte Y (SNes) ou C

(Mega) e start. Letra IJC" e
aperte B e start.

Letra IJS" e aperte qualquer

botão. Letra IJL" e aperte B e

start. Digite um espaço e
aperte B e start juntos.

Letra 'T' e aperte B e start.

Letra IJWIJ e aperte qualquer

botão. Letra IJGIJ e aperte A e
start.

E, pra acabar a festa, a bela

Blaze mostra do que é capaz.
Para chamá-Ia, digite a letra

IJB" e aperte Y (SNes) ou C

(Mega) e start. Letra 11 L" e

qualquer botão. Letra IJZ" e Y

(SNes) ou C (Mega) e start.



'2345

THE LION
KING

SNES

VIRGIN - DISNEY

24 Mega - 10 fases

1 Jogador

Ação - Continue

desenho animado da Disney.

Só a música é que perde um

pouco em comparação com

o filme, pois no game só
alguns trechos são cantados.

O que não faz com que o

som perca a exuberância das
selvas. Vale conferir!

KIN
puro multiscrolling de

plataformas. Para quem se
embasbacou com Aladdin

ou com Mowgli, O Menino
Lobo, outros da Disney, The
Lion King vai ser o máximo

do encantamento. A Virgin

conseguiu aliar sua já
famosa técnica de animated-

cells com uma

jogabilidade
impecável. Os
cenários das

fases são

tirados do

próprio

avança se acertar a
ordem dos macaquinhos,

o que requer toda a malícia

em games do estilo. São, ao

todo, 10 estágios do mais

NA PELE DO LEÃO

Como no enredo original

você começa como Simba
filhote e cresce conforme

vai progredindo no jogo,

adquirindo experiência e
novas habilidades. Para

sobreviver aos perigos da

selva é preciso muito
cuidado. Mesmo no nível
mais fácil o cart reserva

boas surpresas para os
marinheiros de primeira

viagem. Por exemplo, logo

na segunda fase você só

THE

A seção Detonado traz este
mês um jogo que vale por
dois. As dicas de The Lion

King para SNes valem

também para o Mega Drive,

já que a jogabilidade é bem

parecida nos dois sistemas.

O elemento que faz a

diferença no SNes são os
gráficos, mais detalhados. O

jogo segue a história do
desenho animado da

Disney, o vídeo mais
vendido em todos os

tempos nos Estados Unidos,

e que foi lançado em
com estrondoso

sucesso no ~

Brasil no mês "" ~passado. Com a ~
morte de seu

pai,oRei ~
Mustafá, o
leãozinho

Simba é banido ~
de sua terra

pelo tio Scar, /

que dá início a _

um império de ,.......,
trevas nas --

savanas africanas.

Já adulto, nosso

herói volta para
reclamar a corôa

que lhe é de direito.
Para isso, tem de destronar

o tirano que o fez ir para o

exílio ainda pequeno. Sem
corôa, Simba vai ter de

aprender a ser rei.

64
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Scar te obsarva no final desta
fase

Aqui, você vai encontrar mais
hienas pelo seu caminho. O
trato de sempre ••.

Todo cuidado é pouco quando
o assunto é ácido

Abaixe quando vir 11,pule e
coloque ~; e .J, para abaixar

Escale pela pedras que
estiverem mais saltadas

Fique esperto com o urubu,
não o perca de vista

Logo no início, há duas hienas
para atrapalhar

---FASE 3---
THE ELEFÂNT GRAVEVÂRD

...•.

Aí, vá à árvore dos macacos,

e ruja para os mais claros para
eles mudarem de posição

depois no macaco e,

---FASE 2--
CAN'TWAITTO BE KING

Não fique nervoso. No começo
os comandos confundem um

pouco mesmo

Para matar o chefe da fase,
acerte a hiena quando estiver
bufando de cansaço

---FASE '1---
PRIDELANOS



...i escalar tudo por cima dos
troncos. É tiro, sem queda, e
passagem para a fase seguinte

---FASE 7---
SIM8A'S DESTINY

Dê uns sopapos quando vir
este leopardo

Várias chances para escalar
essas pedras

---

---FASE 6
HAKUNA MATATA

Escolha bem os melhores

caminhos quando estiver
passando pelas cachoeiras

-.--

Caiu do precipício? Então bye
bye, cara

...e do lado. Escape delas/

---FASE s---
SIM8A'S EXILE

- - - ~ - --

, SNES

---FAS.4---
THE STAMPEDE

••.mas tome muito cuidado

para não tropeçar nas pedras,
pode ser Iml

THE ,

LION,.



Chegou a hora de enfrentar
Scar. Atenção, ele foge
algumas vezes

Finalmente, Simba

reconquista a corôa, pois a
majestade ele nunca
perdeu

No encontro final com Scar,
mande-o abismo abaixo

Alguns raios vão deixar
rastros de fogo

---FASE 10--
PRIDE ROCK

...esquive-se delas

Cuidado para não se perder
nesta sequência de labirintos

--- FASE9 ---
SIMIÂ'S RETURN

Dê uma de Indiana Jones e
seja rápido com a pedra

Aqui, tenha atenção
redobrada com os morcegos,
o perigo do momento

Pule algumas vezes em cima
desta pedra para abrir o chão

...elas jorram e podem acerfá·lo

o espírito de Mufasa aparece
no final da fase

Cuidados com as gotas de
lava ...

Fuja bem rápido da pedra

Dê patadas na planta para
abrir caminho

---FASE .---
IE PREPÂRED



corrida. O elemento

'experiência não existe no

, jogo: para aumentar de rank

e~P é preciso pegar o item

en;l fOrrn.a ,de coração. Com

as'jóias você aumenta o SP

(Speíl Point, energia para
controlar os espíritos).

Agpra é só partir para a
aventura! Lembrete: toda

vez que achar um baú num

lugar inalcançável ou

lug'ares impossíveis de se

chegar anote e volte mais
tarde comas condições
necessárias .

" .
'ção e o

, _...HA a sua po5l b ncal
O mapam~ ••.~o (bandeira ra f

• I "-O dest1n ,
pro)(l'" .

"SISTEMAS
de jóias. De:poisaparece suâ

posição no ranking~ E pra '
detonar! A ação ébem '

complexa. O botãóA serve,'

para chamar os espírit,bse .
usar os golpes referentes a
eles. Com o botão B aciona

se os golpes de armas, que

são de quatro tipos: faca,

espada, bomba e arco e
flecha. Existem movimentos'

especiais para as armas faca·
e espada. O botão C serve '

para pular (com um toque) e

agachar (de'ixe apertado). O
Start aciona o menu com os

itens armas, item, status, ,
mapa e save. .

Mapa, arma e Item.

podem ser .
acionados,

respectivamente,

pelos botões X, Y e
Z. O mapa mostra su.a

posição e uma
bandeira branca 'o seu,

próximo destino. Com

dois toques no

direcional para a mesma

direção obtém-se uma

Beyond Oasis é um .

RPG/ação que lembra
Zeld~, só que com ação
mais intensa. Os elementos

de quebra-cabeça, no
entanto, são mais amenos.

Lançado no final de 94 no

Japão, o game já é um
clássico como as séries

Phantasy Star e Shining
Force. Ao contrario da

maioria dos RPGs, ,

.' Beyond ~
. 'Oasis'

instiga
você a

terminar 0,
jogo mais,

de uma
.'

vez, pOIS
no final

aparecem dados
completos da

partida, como horas

gastas, rank, inimigos
que matou e número

NO ,TIME DOS
CLASSICOS

. ,

, 2 3 4 5

MEGA

SEGA/TREASURE

24 Mega - Fases N/O

1 jogador

RPG - Bateria

BEYOND
OASIS

GRAFICO

SOM

DIFICULDADE

FUN FACfOR

'1 ' ••,. ._ •..•..•.,...... .

(f).Por Marcelo Actraiser e Strefitts of,
. Kamikase Rage) e uma'jogabilidade

de arrasar.

Fato 1: o Mega possui

poucas cores, o que pode

parecer insuficiente hoje em
dia, com consoles que
mostram até 16 milhões

delas. Fato 2: Beyond
Oasis mostra que, bem

trabalhado, o Mega pode ter
excelentes gráficos, mesmo

com suas limitações. Assim,
a Ancient fez um RPG com

gráficos esplêndidos, um
som bem clássico (autoria

de Yuzo Koshiro, de
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Tomado: carregue A.
Varre toda a tela

Healing Water: A duas
vezes. Recupera HP

-
Water Bubble: aperte
A. Paralisa o inimigo

DYTTO

o Espírito

da Água

Sun Burst: carregue A.
Queima todos ao redor

,.
;1 )

Fire Dash: A duas
vezes. Avance rápidoFire Breath: aperte A.

Um golpe quente
o Espírito
do Fogo

EFREET

CORTE
SHADE

o Espírito da Sombra



f
1

,j CASTELO

~asta ir fal'ar com o rei.

1 WATERFALL
SHRINE

~ .•::
Apague o fogo debaixo da
ponte usando Dytto

Ouando estiver neste ponto,
solte uma spirit light

Chame Dytto e pare a
cachoeira com a Water

Bubble (bolha paralisante).
Dentro da caverna há

algumas salas secretas.
Avance até o fundo da

"".daR'oseae~
ST CANCE •l)eStl'Ua 5U85

BEA derrotá.fo.
para , ua
bOlhasdeag

i WATER
..,. SHRINE

Em algumas salas é
necessário derrotar todos

os inimigos para obter a
chave. Derrote o mestre do

Templo: o Beast Cancer. Na
sala do portão use a sua

spirit light (botão A) para
abrir a porta azul.

Comunique-se com o cristal
e obtenha o espírito da

água, Dytto.

o gigante desta sala possui a
chave amarela

Entre agachado por esta
passagem e ganhe itens

De"ote todos os inimigos para
abrir a porta

Polen:

carregue A. Slow
motion

Cal!Bow:A

duas vezes. Chama
o Bow para perto

Fale com o rei

I CASTEW
Fale com seu pai, o rei.

Ele mostra o próximo
destino a Water Shrine.

Avance e os monstros irão

atacar a vila. Mate o

gigante. Depois fale com o
prefeito.

BOW

o Espírito das Plantas

Fique à vontade e pegue
quantos queijos quiser
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. corte vertical

GARGOY~de Efreete sun SUrDO

encontre Gwin, o
mago negro, e derrote
os Gargoyles.

Pegue o baú antes de
avançar

Encontre uma Dytto Cal/

Acione as alavancas

I CAVERNA
Apenas avance. Stone
Golem é O mestre do

pedaço.

"v

Jogue uma bomba no switch

71

BASE

Avance até encontrar o
navio. Dentro do navio

Veja o posicionamento das
alavancas e abra a porta

Antes de derrotar todo

mundo, pegue os baús

Use a flecha para acionar a
alavanca

MAS
ANTES •••

CASTELO

(1) Use Fire Dash. Tente correr o mais rente possível ao limite
superior para não ter problemas (2). Em (3) usa o dash uma
vez, deixe correr um pouco (usando a inércia) e faça um dash
para baixo (4) e outro imediatamente psra a esquerda m.

Fale com rei para saber da
sua próxima missão.

Ouebre a parede com socos e
chutes, abra uma sala

Solte uma bolha para apagar o
fogo que o atrapalha

Mais um espfrito para a sua
coleção

caverna e lute com Flame

Skull, o mestre da área.
Abra o portão e fale com o
cristal. Agora, o espírito do
fogo, Efreet, estará as suas
ordens.



Acenda todas as fogueiras
neste ponto

A Key of 'Timeand Space
permite usar os warp zones

Pise em um switch e jogue a
bomba no outro

••.•.•~. corra no canto
GIANT TU" I~doe deto~e a

inferior esque olpes certeiroS
língua com g

Abra os warp
zonesjogando
sua spirit
light. Tem as
escondidas,
mas você

pode ver com o
Doppleganger

TEMPLO
ABANDONADO

Para pegar alguns baús, só
me.smo pulando de cima

Use a chave verde nesta porta

Use um corte mortal para
detonar as abelhas chatas

Prossiga e derrote Giant

Turtle. Depois obtenha o

item Key of Time and Space.

Atire uma Spirit Light na
fissura e crie uma passagem
dimensional.

Co"a no timing certo e acione
o switch para prosseguir

FORTALEZA

STOIVEGa
espada pra ti • '!.EM:Use

'8r/ar e algum
espírito

Ao pegar a chave amarela
abra esta porta

o colar faz recuperar HP

Mais um simples

/Icheck point" em seu
caminho.

Jogue uma bomba para pegar
os baús que caem do céu

Acenda a fogueira, mite todos
e ganhe um baú secreto

Mais uma sala secreta atrás da
cachoeira

A flecha de fogo detona os
zumbis com um tiro

A outra saída leva para o baú

que parecia inatingível
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CASTELO

Na floresta há l!JSSf warp zone
secrllto

Neste local também tem um

warp zone escondido

Não se esqueça do baú da
Water Shrine

Fale com o pessoal no porto
do castelo

Vá ao porto e use a

passagem para ir ao castelo.
Vá ao trono do rei e se

depare com Gwin.

Use Shada para pegar o ~aú

Entre no warp zone secreto.
Vá avançando e matando
todos os inimigos que
encontrar pela frente. Mas
NÃo ABRA OS BAÚS. Se fizer

tudo certo, no final vão
aparecer dois portais. Entre no
da direita e ganhe a Atomic
Bow infinita

GRAND
.'Ct\NYON

Use o Shadow Attack e
atravesse esses locais

A saída fica por aqui. Não se
esqueça

Pule sobre as pedras e fale

com o monge, ele lhe dará

um item, o Psycho Ring.

REDDIlAGa .

e espada. Per~ USB tornado
'scup", 'Bndo HP

.
,~ina/(fJ'nte Shade está sobre

seu cómando'

SHRINE'
OF
DARKNESS

Use este warp zone e prossiga
em sua aventura

Avance até encontrar

Shade, o espírito da,
sombra. Mas antes você

deverá exterminar Red ""

Dragon.

Pule daqui na primeira vez.que
chegar a este ponto

Quando o mago aparecer dê
uma voadora e prepare-se "

Mate todos os inimigos e use
o portal para pegar a chave
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'}' ',L
.L •

Este caminho o leva para a
fortaleza

Use uma Water Bubble para

parar a cachoeira

CASTELO

ESGOTO
DO
CASTELO

Vá ao porto e utilize a

passagem para ir ao castelo.

Depois, dirija-se até o trono
do rei e lá se depare com
Gwin.

Gwin dominou o castelo e
você vai para o esgoto

o negócio desse fantasma é
absorvBrSP

Avance e encontre a Large

Cube que deve ser entregue
a GÍNin.

Chame Bow para cima do

switch e dê no pé

MAS
ANTES ...

Bow é o último espirito que

voei tem pra chamar

Use o Doppleganger para
acionar os dois switchs

Bow pode destruir

determinadas portas

BLAC/(MA'
Atomic a GICIAN:a"':

vOei OoWs tI.,. . &i'tI

Bstá na foto. ~ ~C81ondB
. 1Ilto Basy/

SHRINE
OF PLANTS

Vença o trabalhoso labirinto
e derrote Gold Golem e

Black Magician. Obtenha

Bow, o espírito das plantas.

De"ote os Gargoyles

USII Shade para chegar aqui

Nesta parede, voei encontra
uma sala SfICI'8tI

74



Entregue a urge Cube para
Gwin

Use Doppleganger o acione o
switch no fundo

" ,

Faça assim para conseguir

chamar Dytto

TEMPLO
FINAL

o caminho é perigoso e
cheio de armadilhas e

ainda é preciso ter um QI

apurado. Depois disso, é
hora de derrotar os

comparsas de Gwin, o

próprio e sua última

transformação. Agora é ver

o final e sua colocação no

ranking:

CAVERNA
DOS MONTES

ALLAH
Avance. Sua próxima
missão é derrotar Dark

Dimension.

MONTES
ALLAH

Neste lugar existem muitos
itens a ser encontrados

I,

Novos caminhos para vocf

explorar'

Entregue a Large Cube a

Gwin, o mago negro. Ele

fez a princesa do reino, que
por acaso é sua irmã, de

prisioneira.

Atrás da árvore há uma

passagem. Não dá para usar
nenhum item. Se encontrar

esse monstro, chame Dytto
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CONEXÃO PERMANENTE COM O MELHOR DA INFORMÁTICA

ATÉ COMPUTADOR
TEM PROTOCOLO

regional, é a melhor opção
para coomprender as

linguagens, sistemas e

procedimentos da Internet.

O requisito básico para
entrar na Internet é dominar

o inglês, a língua oficial da
rede.

O próximo passo é entender
o menu de protocolos, cada

qual com uma função
diferente como o FTP (File

Type Protocol) e o Gopher,

um sistema de menus que

"Iinka" vários computadores

e facilita a localização e
transferência de arquivos.

Outra sigla comum na

Internet é FAQ, um grupo de
mensagens com as dúvidas

frequentes dos usuários. Por

exemplo, se o leitor da SGP
quiser dados sobre a última
versão do jogo Killer
Instinct, poderá procurar
na lista da " Internet's 23

Videogames" , um arquivo
da "Usenet

Newgroups"
em

o serviço, que custará algo
em torno de R$ 20. Antes,

quem tinha acesso à
Internet eram institutos,
universidades e centros de

pesquisa. O usuário comum
só podia contar com as BBS

(Boulletin Board System),

nas quais é possível, entre
os "micreiros" cadastrados,

o Download (receber

arquivos), o E-mail (correio
eletrônico) e os Chats,
fóruns de discussões inteiro. O número de

sobre temas • ~~ usuários estimado é de
específicos. A BBS, e...~" 20 a 30 milhões.

por se tratar de ,,~~ MAIUNG UST- série de

uma rede ,.~ mensagens num tópico~ determinado que é remetida

E-MAIL· para a sua E-Mail box.

Electronic Mail , USENET- grupos de

o processo para mensagens chamados de
mandar uma "newsgroups", cada um

mensagem para outro cobre um tópico de várias

usuário da Internet. categorias (como "rec" para

INTERNET- network não recreação e "comp" para
comercial que liga computer).

computadores do mundo BLD DEWEB- A Web

omenu da n
Interactive /me Warner
Onlíne naAmerica

informações saem do seu
PC e correm por linhas
telefônicas, ou satélite (em

ligações internacionais), e
chegam em poucos

segundos ao terminal

desejado. Este processo é
mais demorado no caso de

uma consulta,
transferência

de arquivos,
textos ou

imagens. Tudo

depende da
velocidade e do

programa que

acompanha o

Modem. Este tipo

de conexão passa a
ser oferecido ao

usuário a partir
deste mês pela

Embratel, que já

abriu inscrições para

A responsável por essa

integração é a Internet, uma
"estrada digital" que liga
milhares de micros pelo

globo. As

VOLTA AO MUNDO
EM 80 SEGUNDOS

Há cerca de 15 anos quemtinha um computador

pessoal (PC) se gabava de

não precisar mais escrever à

máquina. Um trabalho de

escola copiado numa

impressora matricial

significava status. Hoje
parece uma cena da pré

história, pois, com um

micro equipado com

modem é possível conhecer

pessoas no mundo todo,
visitar museus, bibliotecas,
consultar universidades,

centros de pesquisas,

jornais, shopping centers e

os últimos lançamentos de

jogos direto no fabricante,
sem precisar sair de casa.
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Cena de
Mortal Kombat

11I,um dos
gamesquejá
estão viajando
pelas linhas
mundiais da
Internet

O GLOBO
NO MICRO

Mortal Kombat (nos EUA):
http://www.mit.edu:

8001/people/jevans/mk/
mk.html

Saturn:
http://128.95.248.147/

Sony PlayStation:
http://bert.cs.byu.edu/ -jag ua r/psx.ht
ml

WORLD WIDE WEB

Japanese PlayStation:
http//stanmor.tnova.co.jp:10080/PS/P
S.html

MAILlNG L1STS

Jaguar mailing list: Mande a
mensagem para

listserv@ctrc.idde.saci.org e junto

mande "subscribe jaguar-I <primeiro
nome> <sobrenome>".

SNES mailing list: Mande para

snes-I-request@io.com e também
"subscribe snes-I".

NE1WORKS COMERCIAIS

Digite as seguintes Keywords ou

comandos para acessar os serviços
dessas redes:
American Online: VIDEOGAMES

CompuServe: GO VIDGAM

A REDE PRÓXIMA

65-2030 (CD-Rom)

000-671 (Genérico)

414-2961 (Jogos/Windows)
572-3014 (Genérico)

856-8733 (Msgs/Notícias)

886-3773 (Suporte IBM)
285-6272 (Suporte livros)

816-3911 (Genéríco)

872-4106 (Suporte MS)
218-1520 (Genérico)

813-6966 (CCE-USP)
66-6712 (Games/CD-Rom)

889-0434 (Games/lmagens)

884-2446 (PC/Mac/Amiga)
278-3384 (Gamesl

1480 (Serviço Telesp)
Esses números são de São Paulo (011)

INTERNET

BBS
CHAMPION
COMPUSERVE
DATAPARK
DARK SI DE OF MOON
ESTA DÃO
IBM PS SP
LIVRARIA CULTURA
MANDIC
MICROSOFT
PONTO DE ENCONTRO
REDE USP
SKY GAMES
SPIRIT
STI
TOMAHAWK
VIDEOTEXTO

LOCAIS ONDE VOCE ENCONTRA

INFORMAÇÕES SOBREGAMES.

USENET

Nem todos os grupos abaixo são

acessíveis, algumas sedes não
possuem grupos "alt". Informe-se nos

seviços da Internet sobre os grupos.

alt.games.mk
alt.games.sf2
alt. video.games.reviews
alt. videogames.neo-geo
rec.games. video.3do
rec.games. video.arcade
rec.games. video.atari
rec.games. video.cd·i
rec.games. video.cd32
rec.games. video.
nintendo

rec.games. video.sega

Listas de jogos de luta:
brawl.mindlink.net

/pub/

SEDES DA FTP
Para ter acesso às sedes da FTP:

"<FTP site> in <directory>"

Arcade, FAOs de videogames:
ftp.netcom.com

/pu b/vi/vidga mes/faqs/

.. que a
O cardaplo para OS
Sega oferece

usuários da

COll1puserve

A CONVERSA DO
FUTURO

mantém

armazernadas

em um banco

todas as dicas

disponíveis na rede. Com a
Internet as possibilidades do

computador extravasam o
conceito de "ferramenta

eletrônica" e passam a ter o
contorno de uma nova mídia

em evolução. O modem
tornou mais fácil e barato

romper as barreiras da

comunicação, interligando
milhares de pessoas de todo
o mundo.

Especialistas prevêem que,

com o avanço da multimídia,
num futuro bastante

próximo o sistema integrará

também áudio. Enquanto
isso, os usuários usam

novas linguagens, como o
Emoticons, símbolos do

teclado que, lidos na vertical
codificam atitudes do dia-a

dia que você jamais pensou
"ter" por computador.

Assim, para dar uma cantada

naquela francesinha que
você conheceu no E-mail do

arquivo BBSPEAK.TXT. basta
digitar o sugestivo ;-) para

enviar uma piscadinha, (:-*

para mandar um beijinho.

Para mensagensum

pouco mais o 0>
<1=, não

costuma
falhar.

arquIvos.
NEWSGROUp·

grupos em que
são discutidos

vários temas.

Newsgroups de

videogames possuem

geralmente nomes como
rec.games.video.sega e

alt.games.sf2., por exemplo.

(teia), a rede da Internet que
compõe a multimídia.

FAQ- Frequently Asked

Questions, que significa

"perguntas frequentemente

feitas". No caso de games,
são arquivos de perguntas

feitas por jogadores, golpes,
dicas ou como vencer um

jogo com certo personagem.

FLAME· uma mensagem

que "ataca" certa pessoa e
deve ser censurada.

FTP- File Transfer Protocol,

método pelo para transferir

que você poderá se
comunicar com jogadores
ou ver a lista de FAQs

selecionada pela Usenet. O
problema é que, devido ao

excesso de informações, os

textos são guardados só por
duas semanas. Já a nossa

aliada americana GamePro
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Uma vida extra para se ganhar
na moleza

Para chegar ao outro lado, só
correndo (tecla "SHIFT") e
dando um salto (tecla "X"). Na

sequência, abra as portas

Mate a bicharada que vem ao
seu encontro, suba a escada e
encontre este rapaz. Fim da
missão

Utilize os óculos para pegar os
itens e uma preciosa vida
extra

RESEARCH FACILlTV - 4

Suba pela correnteza e entre na
nova porta. Depois, suba mais
e acione a quarta alavanca

Quando chegar nesta parte do
esgoto, pule para acionar a
terceira alavanca. você

conseguirá e recolher itens
preciosos, como balas para sua
arma e shields

todo) podem ser reguladas

verticalmente. Mas a grande

diferença está na parte
gráfica, muito bem

trabalhada. A parte sonora é
outro ponto forte do CD.
Contudo, os fãs calorosos

"daquele" jogo vão
senti r a fa Ita de

sangue. De
resto é só.

Que a força
esteja com
você.

ANOAT CITV - 3

logo ao (fue interessa, tratar

das diferenças. Uma das
vantagens de DF em relação

a Doam é poder acionar o

mapa e a ação juntos. O
boneco pode fazer uso do

salto e agachar-se. As armas
(10 ao

À esquerda, você acha a 2~
alavanca e alguns itens

Em vez de descer com a

correnteza, desvie para a
direita, onde você pegará um
elevador para acionar a
primeira alavanca

SECRET BASE-'

Dark Forces: suspense e alta tensão no seu PC

TALK BASE - 2

Promessa é dívida. Mês

passado você teve uma

pequena amostra de Dark
Forces. Agora, o Chefe
resolveu aumentar a seção e

dar uma cobertura digna ao

CD, afinal o jogo merece.

Olhar para Dark Forces e
não lembrar "daquele" jogo
é inevitável. Mas vamos

Nesta alavanca, que mais
parece uma mão, aperte a
tecla espaço para fazer rodar a
barreira. Só assim você tera

acesso ao esgoto e poderá
prosseguir na fase

Neste local existe uma

passagem secreta, mas ela só é
visível se você estiver com os
óculos (tecla F5)
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Utílize o "page down" para
levantar a arma, atirar no botão

vermelho e ativar a plataforma

CONFIGURAÇÃO

MíNIMA

Monitor: VGA256cores /
MCGA

CPU: 386 DX/33 ou maior

CD-ROM de dupla velocidade
Memória Ram: 8 MB

Sistema operacional:
DOS 5.0 ou superior

Disco rígido:
no mínimo 3.5 MB

Pule em diagonal para pegar a
"8lue Key"

Fique atento às rachaduras que
existem na parede. Atire
bombas e encontre passagens
secretas

DETENTION CENTER . 6

Aperte a alavanca e espere.
Você terá de atravessar as

cinco portas numa tacada só.
Convém matar os inimigos
antes para deixar o caminho
livre

Opa, passagem secreta. Pegue
a vida extra, os itens e as
bombas

GROMAS MINE· 5

Pegue a "Phrik Meta" e desça
pela mesma plataforma. Ao
tocar o solo, corra rapidamente
para o canto esquerdo da tela.
Lá você vai encontrar uma
saida

Espere a enxugadeira descer,
corre e pule bem em cima dela
para alcançar a passagem na
parede

o botão da esquerda (switch)
regula a altura da ponte, o da
direita regula a direção. Regule
a ponte de maneira que suas
quatro portas sejam abertas.
Vá pela escadaria para achar a
entrada destas portasAcione este "switch" e corra

para pegar a porta enquanto
ela ainda estiver aberta

Este aí é o código que você
deve usar para abrir a porta
que está atrás de você

Quando chegar a esta sala,
mate os guardas, aperte o
"switch" no canto esquerdo da
tela. Pronto, você achou a

"RedKey"

Sempre que for possível, mate
este robozinho com uma

bomba. Quase sempre, eles
deixam baterias para
recarregar os óculos



.•

Ghost
Riders da

Marvel,

publicado em
junho de 94

Rogério Cruz

O TRAÇO QUE
CONQUISTA

I'

AAMERICA

Osnossos

gsrotos recebem

dos gringos o
enredo. A partir

daí toda a criarão
é feita aqui. Ao

lado traços de
Mike Deodato

Rogério Cruz é
um fenômeno

quando o
assunto é
história em

Desenhistas brasileiros dão / quadrinhos. Aos
// 24 anos, ester- show na terra do tio Sam ~../// paulistanojá

, contabiliza um currículo invejável.

invadem a praia dos gjbiSf SGP A carreira meteórica de Roger

~ t t d ~ f começou com "Hyper Kind",mos ra q_u:0.~essas eras publicado pela Marvel há dois
_ ~ anos. Depois disso, ele já passou

O h, yes:n-os tlrmos quadrinhps!t área. Nomes como Mike Deodato e pelos gibis "Motoqueiro
campeões, podem acreditar! Os Roger Cruz se consolidam no mercado, Fantasma", "Hulk", "Brigade", até
desenhistas brasileiros estão assinando títulos importantes como chegar aos consagrados gibis da

conquistando um bo~espaço na \ Mulher Maravilha e X-Men. O prestígio série "X-Men". Participou dos
disputadíssima mídia dQSgibis norte\, já rendeu à dupla o convite especial exemplares Alpha e Ômega das
americanos. A Art Comic's.,um estúdiCh. para a WonderCon, uma das mais revistas editadas pela Marvel. Para

de São Paulo, investe em tàlentos ", importantes co~venções de ~u.a~rinhos Cruz, a linguagem cinematográfica
nacionais e faz o contato entrêeies~e as '.Qo mundo, realizada em abnl ultimo na é o princípio básico dos
principais editoras americanas de HQ~·~eàlifórnia. Masquem quer seguir a quadrinhos e fornece as
A idéia deu o maior pé e hoje são mais carreira e sonha se tornar um "hot" no ferramentas para desenvolver as
de quinze desenhistas de todo o Brasil esquema das grandes editoras, precisa, histórias em quadrinho. "Para
que colaboram em revistas acima de tudo, de muita disciplina. envolver o leitor é preciso sacar
estrangeiras.Segundo Sérgio Desenhar para os gringos exige tudo de cinema, como iluminação,
Figueiredo, editor-chefe de Super dedicação integral para ,o cumprimento planos e movimentação de
Heróis, da Abril, o Brasil é hoje o país de prazos Kamikases. "As vezes parece câmera", diz Roger. Sua revista de
que mais empresta seus talentos para a que se dá mais valor ao prazo do que à cabeceira é Sandman, de Neil

qualidade do gibi", brinca Gaiman, que esteve em São Paulo
Deodato, que produz duas e no Rio de Janeiro em abril
páginas por dia. O esforço último. Sua influência direta é o
compensa. Nos EUA a desenhista brasiliero Joé
indústria de HQ movimenta Madureira, com quem rachou os
cifras milionárias, ficando dois exemplares da série X-Men.
na cola dos mercados de Madureira fez a

videogame e cinema. capa e Roger Cruz
Todos os meses chegam desenhou as
às bancas mais de 300 histórias.

títulos, alguns com
vendagem de até
7.000.000 de

exemplares (recorde
de Todd MacFarlane,
com Tormento, da
série Homem
Aranha). No Brasil, a
principal empresa do
ramo é a Abril

Jovem, que publica por
mês 12 títulos da Marvel e 6 da DC.

Para junho, está prevista a primeira
tradução de um trabalho brasileiro. É

a X-Men 2099 nº 11, com desenhos de
Joe Benett (Benes).



Deodato Taumaturgo Luciano Queirós José Edilbenes Bezerra

Gunfire

publicado
em abril

de 95 pela DC Comics

Amante do

futebol paulista,
Ed Benes é outro

nordestino a

conquistar os
Estados Unidos.

No ínicio, uma
das maiores

dificuldades de José Edilbenes

Bezerra era encontrar referências

em sua cidade, a pequena

Limoeiro do Norte, no agreste
Cearense, para desenhar arranha

céus. Problema que foi resolvido

assim que ele pisou em São Paulo

pela primeira vez. Como Luke, Ed

Benes começou copiando Conan e
hoje assina um título mensal da
DC Comics, Gunfire. Além das

histórias, Edilbenes se revelou um

ilustrador de mão cheia, fazendo

capas para várias editoras. Um

artista completo.
Seu ingresso no

cobiçado circuito
do HQ se deu

através de um desenho, publicado

na seção de cartas de um gibi de
heróis da Abril Jovem. O chefe de

arte reconheceu o talento e enviou

seu trabalho à Art Comics que
logo o contatou. Taí o maior

exemplo para a galera que

costuma participar do Arte No
Envelope da SGP!

Inimigo Público 2099, HO em
preto e branco da Marve/, lançado
este mês no Brasil

Luciano Queirós,

22, é um dos
mais novos e

experientes
quadrinistas do

time. Começou
aos seis anos,

copiando John
Buscema (Conan). Com o tempo

passou a colecionar outros
autores, a maioria europeus, como
Moebius e Milo Manara. Em 90, a

Eclipse encomendou a Luke uma

história de 11 páginas para a série
"Blood The Harvest". Com

"Quantum Leap" (Inovation) e
"Ms Mystic" (Continuity), veio a

consolidação do seu trabalho. Pela
DC, fez o número de estréia de

"League of Justice", "Aranha
2099", "Public Enemy" e "Ravage
2099". Atualmente está

trabalhando em "New Goods"

(DC) e "Ninjack" (Valiant).

Fissurado em ficção científica,
Luke diz que não cansa de assistir
filmes como Alien 3, Blade

Runner, O Abismo Negro eStar

Wars. Detalhista, tenta sempre
buscar a melhor referência em

pesquisas. Quadrinhos europeus
são outra paixão do desenhista.
Para o leitor da SGP, Luke dá a

dica: "copiar os seus desenhistas

preferidos, datando os desenhos

para comparação e usar muita

referência, inclusive fotografias".

No momento,

Deodato, 31, é o

quadrinhista
brasileiro de

maior projeção
no exterior.

Começou a
desenhar aos 17

anos, na Paraíba, ilustrando

histórias de ficção científica
escritas pelo pai, Deodato

Taumaturgo Borges, o pioneiro
das HQs no Nordeste (As
Aventuras do Flama - 1963). Em

90, por intermédio da Art Comics,
"fechou" seu

primeiro trabalho
no exterior, "Santa
Claws" (Malibu

Comics),

passando a
assinar Mike

Wonder Woman

da DC Comics,

maio de 95. Peça
de colecionador

Deodato. Seus traços rebuscados

e futuristas logo despertaram a

atenção da DC, que o escalou para

o projeto de reformulação de
"Mulher Maravilha" que, na época

(93), amargava a baixa vendagem

de 35 mil exemplares. Deodato

conseguiu impor um novo ritmo à

série, que, em três números,

passou a vender 150.000 revistas.

Esperta, a Marvel já contactou o
fera e em junho fecharão um

contrato exclusivo para a nova
série Thor. O sonho de Mike é

figurar na lista dos Top 10 dos
quadrinhos americanos. Para isso

abriu mão da musculação e do
caratê, seus esportes preferidos.

Talento é que não falta.
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Conrád, depois de destruir

tudo, se prepara para seu

sono profundo
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lhe Future Is NowSNK
o Neo Geo CD

está chegando!

Leve o mundo de Neo Geo

para sua casa.,

NEO·GEOCCID}

11

14'3

'6

@Power Spikes Ir
@Sengoku 2
@Ghost Pilot

@Fatal Fury Special
@View Point
@Top Hunter

@Galaxy Fight
®Crossed Swords 2
®Savage Reign

Softwares: Já disponíveis
(J)3 Count Bout
®Cyber Lip
(§)Baseball Stars Professional

@JRoboArmy
@World Heroes 2
@Soccer Browl

Tjtulos inéditos e grandes obras primas

E O universo Neo Geo
Softwares: Em breve
(j)Fatal Fury 3
(f)Puzz/e Bobble
®Double Dragon

tall.I@1 Samurai Shadown/Falal'Fury 2/Fulal Fury/ Arl

of Fighling 2/Arl of Fighling/King 01 lhe Monslers/King 01

lhe Monslers 2/Burning Fighl/The Super Spy/Sengoku/

World Heroes/Mufofion Nalion "'UeXell'@MI Aerofig

h/ers 2/ lasl Resorl/ Alpha Mission II/NAM 1975/

f.iij.la"" Slreel Hoop/ Wind jammers/ Baseball

SIars 2/ Super Side kieks/2020 Super Baseball/

league Bowling/ Football Frenzy/ Top 'Ployer's

GoII/ Riding Hera .;iti"'#I Puzz/ed


