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SLIIPER GAME BOY 

O GAME BOY 
EM CORES 
NA SUA Y 

Agora você pode jogar Game Boy em cores no seu Super Nes. 

Game Boy 
no télão da sua TV. 

Super Game 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 Game 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 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

DOS ELETRÔNICOS 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 

VÍDEO LOCADORAS. TEL. 826-0022 FAX 826-1590 

PULO - DUE Ovo 

desenvolvido para Super 

Game Boy. Então escolha 
logo a cor e detone o start. 

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

Donkey ca odeia 

vermelho. mm 

Ou você 
quer vê-lo 
ner- 

voso? 
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e TETRIS 3 e SPIDERMAN > 
e ART OF FIGHTING 2 w 
LE 
e THE PUNISHER 
e ECCO JR 
irás 
nquunnaoa 
INS 

MEGA 

Barkley 2 

Star Trek Deep Space Nine 

Ecco Jr. 

Exo Squad 

Mutant Chronicles 

NHPLA All Star 

Skeleton Krew 
Spiderman 

The Adventure of Batman and Robin 

The Punisher 

Theme Park 

SNES 
Art of Fighting 2 

Caravan Shooting Coletion 

Dracula XX 

Human GP 3 

Mr. Do 

Mutant Chronicles 

Mystik art 

NCAA Final + Basketball 

Prehistorik Man 

Secret of ManaZ 

Spiderman 

Star Trek 

Super Soccer 95 
Swat Kats 
Tetris 3 

Yuyu Hakusho 2 

SEGA CD 

Brain Dead 

Shinning Force 

JAGUAR 
Hoverstrike 

3DO 
Blade Force 

Gex 

Killing Time 

Myst 

Slam Nº Jam 
The All New People's Game Show 
Yuyu Hakusho 

ARCADE 

Cyberbots 

Mortal Kombat 3 

Savage Reign 

32X 

Chaotix 

Toughman Contest 
WWF Raw 

SATURN 
Brain Dead 13 
Daytona Usa 
Panzer Dragoon 

Street Fighter: The Interactive Movie 

Street Fighter: The Movie 

Time Warners 

PLAYSTATION 

Brain Deads 

Hyper Formation Soccer 

Killeak The Blood 

Street Fighter: The interactive Movie 

Street Fighter: The Movie 
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O Chefe mostra o que rolou na E3, a 
feira do videogame de Los Angeles 

A Konami faz a sua primeira versão 
de Batman para Mega Drive 

Um show de golpes de Tekken, o 
sucesso da Namco para arcade e PS 

Seis páginas de dicas quentes com 
jogos para todos os consoles 

Dois superespeciais: Chaotix para 
32X e Myst - 8 páginas! - para o 3DO 

Es 

Um CD-Rom com a vida e as 
invenções de Leonardo da Vinci 

O mundo do RPG entra rasgando no 
Brasil, com mais de 20 lançamentos | 

PÁ | 
T 

Daytona USA para Saturn, com os 
recordes da galera da redação 



des em perder o passo das 
novidades, SGP traz este mês o 

resumo do que mais houve de mais 

importante na CES, a feira de 
eletrônicos realizada mês passado em 

Los Angeles. Kyrandia 3, uma saga 

cheia de fantasia, é a estrela do . 
mês da seção Computer Zone. 
E Chaotix até o fim, num 

“superespecial. De quebra, você 

verá nas bancas também neste mês um número 

especial só sobre os novos consoles da geração 

32 bits, com os Jogos já lançados e os que 

estão na boca do forno para cada um 

deles. Bom, além disso, só resta 

desejar boas férias. E muito 
joystick pra vocês! 

o Ó 

AKIRA E. AGORA 
A pedido do leitor Marcos a 
Amarante Smith, republicamos *“ 
dois comandos de power-ups de 
Dragon Ball Z3, matéria da 
edição 10. Aí vão os códigos corretos: 
Muito Ataque: LR AY Y XE 
Muito Ataque e Defesa: CRT XIYNVL 
Apesar do atraso, sempre é tempo de se corrigir. 
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SS Pegando 
LORD MATHIAS Go asfSDitção ra vai j : sua 
O futebol consumiu a maior deliciho = Marjorie se 

parte das energias de Lord Mathias aa nao O Tetris 3. 
durante o último mês. Vai ser difícil de emoçô ela também gost 

+. 208 fortes ) ganhar dele no Super Star "a pilotagem de n.' detonou 
Soccer e no Supper Soccer 95. . º Daytona USA 

RECOME NDAD RECOMENDADOS SU Os 
PER TET 

SUPERSTAR SOCCER PARODIUS (Playes E 
DUNK HOOP EnprAYTONA USA. 

SUPER SOCCER '95 ATHWORM Jim Sp 
GEX ECIAL 



> Como eu não tinha nada 
a melhor pra fazer, estou 

escrevendo pra vocês. 
(...JNão suporto mais ser 
humilhado por um tal de 

envio este 

Grandes 
pintores 

$ retrataram 
o 228 | a vida do o 

Eme soberano Ee E E mms do SGP 

"Chefe Chechenia da Silva" e 

O SuperChefe já » 
está pensando 

O LIVRO VERMELHO DO CHEFE 
dossiê pra provar que este 
cidadão "deu muito duro” na 
vida. Depois do que eu fiz 
com o chefinho, só uma 
besta daria o endereço. 

São Paulo - SP 

Não se sabe como, KMD conseguiu fotos da 
infância do chefe, tiradas do arquivo confidencial 

lançar uma 
revista em W 
quadrinhos | 

le e %, 
ou GS) 

e SEGA € 
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CHEFE: o anônimo deixou a fantasia de punk da periferia rolar solta. Como 
grande democrata que sou, publico aqui trechos do tal dossiê. O resto não 
cabe em uma publicação familiar como esta. 

AS PÁGINAS SECRETAS DA REDAÇAO 
desde 1980, quando comecei 
aos 5 anos nos fliperamas. 

De posse desta sinopse do 
dossiê, vocês podem fazer 

RUA GREENFELD, 259 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP 

RE LEA CUIDE RS ER TP TERA PETS CDE RATE 

idéia das Espero ver isso 
informações que Dossiê Super publicado, para 
possuo sobre suas Same Power poder comprar 15 

À sinopse dos podres 
dessa turma de malucos 

revistas para 
distribuir, guardar 

vidas. Sou maluco, 

sem beleza, louco 
de verdade, logo e emoldurar. 
aviso. Esta carta João Augusto 
infelizmente é Bertoncini 
minha despedida São Paulo - SP 

dos games. Com 
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Isso encerra-se uma O chefe ficou feliz o 

carreira que vem à beça com o João = 
[ns 

“MB: querido João, todo esse dossiê só pra mostrar o he (º) E as 
a r = = . <Em, 9) O O Es 

quanto você está carente, meu lindo? Foi tudo muito .— Po Ao 
criativo, mas a galera ficou meio babando, SS” . er E. a pede Pia 
achando q que tem escuta nos telefones. .— quam o ao + ea 
Pelo menos você vai dar pra você sair .— qa AGA AS E a é 
distribuindo revista pros seus <=) RANA RA uy — do) 
amigos, né? Beijos!! T Ca EV AÇAO” - a 

= - ) “a PTE Qi : -s5- 

Encarando uma de agente a VA <Ã = = Dl & 
do FBI, O João falou da vida o AV? e x 
de todo mundo a UP = & > E 

“e | E) Dl 



“ARTE NO ENVELOPE 
As garotas invadem também a praia do envelope e esbanjam 

criatividade, como a carioca Cláudia Rejane Saddock de Sá, que está 

CARTAS lançando moda com o primeiro personagem mirim de luta! 

E O Mateus Diniz Vizzotto, de 
a Cachoeira do Sul, RS, e o Ryu não 
P vão muito com a cara do Mortal 
EN Kombat. Tão a fim de detonar 

tudo... 

: , + é 
DE aa 4 Ea 

Márcio Rodrigues Saco, de Camilópolis, 
SP deu muita dor de cabeça à redação 
na hora daz escolha do premiado. Seu 
Wolverine - aqui, lutando contra 
Sentinela- está sensacional! 

Esdras de [NV | a 
Castro ANP AA 

Santos, de AN Na 
Aracaju, 

SE, manda | 
um R 

Capitão NW 
América 
cheio de 

convicção 

ão do Rayden está alta este 
mês! Ele também é o personagem 
do Frederico Tafuri Tatarola, de 

Barbacena, MG Rayden faz um esforço 
| E concentrado para segurar toda 

Baurog e Dee Jay batem luvas na luta do século. p=” £ | sua energia no desenho do 
O Carlos Alexandre Santos Ribas, de Aracaju, SE, | Peg: "-2:a care pouck coxa oscar Sus Cláudio Juliano Prates, de Montes 

mostra sua preferência nas cores das cordas L“=""= —— Claros, MG 



á Jefferson Luiz Pereira da 
Silva, de Lapa, no Paraná 

mem clegeu a Cammy como a 
=» gata do mundo dos games 
E e mandou esse close dela 

4 prá cá. O Baby Betinho já 
=| queria ficar com o desenho 

O chefe anda ditando a 
moda mundo afora! 

Até o pessoal do (Ss 
Samurai Shodown já RE 

adotou o visual, [ah 
começando pelo |g 
Nahomaru, que & 

radicalizou. É o que [gs 
conta o desenho do ft 
Anderian Alves dos [t&l 

Santos, de Sumaré, SP j 

CARCOM 
frresrs Hero DUPERGAMEP DuER 
A q -, > da 

e ecra R A | 

, o Ci Ds de 

sã Pa 
s O - Si | 

» 

Cep 01050- 990 

Es: rs a 

ted EN 

Luiz Roberto Leite, de Araraquara, SP botou o 
Mega Man para correr atrás da Pequena Sereia, 

SA LER ass asia Sebastião e Linguado conferem pra ver no que é 
A RR que vai dar 

A Bahia volta a marcar 
presença na seção com o 
Dragon Ball Z do Robson 
Nascimento Cruz, da boa terra 
de Salvador. Muito axé e 
magias! 

Às passeatas e manifestações 
de protesto chegaram ao 
videogame. À galera anda 

cabreira com o Wolverine, que 
tem desenho e jogo próprios,. 

"— oque conta a imaginação do 
Maury Hara, de São Paulo, SP 

O baiano simpatia Helcio Rogério dos 
Santos Leite, de Feira de Santana, premiado 
na edição 13 e carta do mês na edição: 14, 
volta à carga mostrando todas as 
qualidades da Shun-li e muito mais 

SP é outro que já levou o prêmio 
da seção e volta a ter um 
desenho escolhido. Dos três que 
ele mandou este mês, a Psylocke 
faturou a chance de aparecer 

As cartas para esta 
seção devem ser 

enviadas com nome 
completo, telefone, 
idade, enedereço e o 
CPF do leitor ou de 
seu responsável 



o Chefe com carinho: 
bolei um jogo de luta 

tipo Street, com animais 
mutantes, poderes 
especiais e um 
supergolpe fatal, preso à 
cabeça dos lutadores, mas 
que pode ser perdido 
após o uso e não mais 
recarregado caso 0 
personagem esteja com 
energia baixa. Detalhe: o 
chefeboss do final fica 
sem os espetos da 
cabeleira, como a última 
superarma destruída pelo 
poderoso fighter, cabeça 
de capricórnio. O jogo 
pode ter outros lutadores, 
como cabeça de repolho e 

CHEFE: o Célio inventou crânio de espiga madura, 
que, respectivamente, o jogo mais nonsense da 

teriam os finais golpes : história. 

fatais: chucrute's strike e 
crazy popcorning, ambos 
funcionariam como uma 
poderosa explosão de 
curta distância. Não deve 
faltar uma representante 
feminina, sósia da 

medusa. Alguns golpes 
teriam a complexidade de 
SSFX, alguns comandos 
especiais resultariam em 
animations do lutador e, 

outras magias 
funcionariam tão digitais 
como em Mortal 
Kombat. 
Célio Yoshihiro Tanihira 

São Paulo - SP 

RR O CRER EEE ESP A DO Sa dR ooo o fo TAP RÃ ooo RS ppa UU mg re fEoido 

suPER (5 PP RESPONDE 
BB: respondendo suas Considero a SGPo 

perguntas: máximo! Gostaria que 
1- O Memory card serve para 

a bíblia do videogame. Quero responder à carta da Mariana de Lima Coltro, de Porto Alegre (edição 11). Essa é à minha Opinião e não da fevista, que é a mais imparcial, Mariana, esta Coisa” do Ultra Será realmente o console mais poderoso é O seu Saturn ficará pra trás, apesar de também ser um bom console, admito, Não adianta chorar, o seu Saturno é 32 bits mesmo e O Ultra 64 é de 64 bits reais (ouviu, Atari). Bem a intendo é melhor 
mesmo, 

Angela Capurro 
Campo Grande- RJ 

MB: uau, parece que Ângela está a fim mesmo de uma Polêmica. É a Sua vez 
Mariana 1 O espaço está aberto. 

Marijô, Sou uma viciada em jogos de luta. Sei tudo sobre o Super Street 

Esta é a milésima carta que 
mando e nenhuma 
respondida até agora, 
porquê? Gostaria de saber: 

cartucho pirata e um 

ntes de tudo quer : 0 Â parabenizá-los, SGP é 

1- Qual a diferença entre um 

Fighter e Mortal 
ombat 2, mas o que eu dfrepio mesmo é 

Samurai Shodown. Tenho um Mega Drive e Na primeira vez que eu vi O Cartucho na locadora meu coração disparou. Foi como Nos arcades: paixão à Primeira vista. Ganhei a fita rapidinho. Escrevi para contar Papo furado 
anessa Nemen 
São Paulo - SP 

MB: Vanessa, pra falar a verdade eu não curto muito Esses jogos de Porrada, mas recebo Milhares de cartas de meninas que adoram. Quem domina 0oSSéo Baby, que ficou muito interessado no seu papo furado. 

Uma perguntas para 0 
sábio Chefe: 
1- O acelerador M2 será 
conectado na entrada de 
expansão do 3D0? 
2-Doom, Myst e 11Th 
Hour serão lançados para 
3DO? Quando? 

A E 

I 
E 
[ 
[ 
l 
E 
É vocês me esclarecessem 
É algumas dúvidas: salvar seus progressos no 

1- Para que serve o jogo. original? O que muda? 
1 memory card do 2- Captain Commando vem  2-Será que sai MK 3 para 3- O 3DO é inferior ao 

1 Playstation da Sony? aí pela Capcom, o SNes ainda este fim do ano? Playstation, Saturn e 32X 
1 2- Vão sair para para DarkStalkers é bem Fábio C. Yoshido tecnicamente? 
! SuperNes e Mega os provável. Já o Virtua São Paulo - SP Christian Riucchi ! 

seguintes games: Captain Fighters é impossível, pois o São Paulo - SP, 

; Commando, game é da Sega. LM: chegou sua vez ! 
1 DarkStalkers e Virtua 3- E verdade, mas não temos felizardo: CHEFE: 1- Tudo indica que | 
1 Fighters? previsão de quando será 1- O pirata não tem sim, mas o projeto ainda 1 

I 3-É verdade que vai pintar lançado. O que podemos garantia de funcionamento. não está definido I 
! Star Fox llparaoSNes? adiantar é que a Playtronic Você pode comprar gato por 2: Dos citados só o Myst. 

Ana Paula da Silva irá lançá-lo simultaneamente lebre. 3- Pouco inferior ao PSe | 
; com os EUA. 2- Difícil. Satum e melhor que o 32X. | Rio Doce - Olinda 

DESEN st SNS Sb o o oO a a o a GG E im E O MD 



Vendo quatro POUCAS E BOAS E Meses carts de Mega | 
Considero esta revista a SE quiS Eu.,Ao| Drive (Sonic |, 
melhor em matéria de Sonic Il, 
games e nunca deixo de Streets of 
comprá-la. Mas, como Rage e 
nada é perfeito, até Castelo de Ilusões) por apenas R$ 150. 
mestres como vocês têm Todos ou troco as quatro por 
seus probleminhas. Acho Silos usado. Tratar com Carlos 
correta sua preocupação Antonio Jorge Filho rua 
de mostrar-nos o que há Carlos Turner 443/302 
de novo no mundo dos Belo Horizonte - MG PA MATA 
games, mas os consoles 
de 16 bits estão Vendo SNes com 3 cartuchos: A MAIS COMPLETA 

SOQVJIIISSVIY perdendo muito espaço ' Rock'n'roll racing, Cool Spot e Super 
para os mais novos (3DO, Mario World. Completo, com 6 meses de 
Jaguar etc.).. uso. Falar com Alan, fone: (011) 495-3204 - 
Júlio de Castilhos da Cunha Itapecerica da Serra - SP 

Santa Cruz do Sul - RS 

LOCADORA DE GAMES 

cao) TENTO (O Sm 
SNes novo, com 2 controles e 4 fitas por R$ a 4 AN » a aU Os ? 

MK: caro Júlio, estaremos 290. Francisco no (011) 921-5888- São Paulo. 
atentos para que isso não 

aconteça, mas é preciso que Diversas fitas de Mega Drive como MK II e 
haja lançamentos! Double Dragon V. Tratar com Jair no telefone 

(011) 943-6922. 

Vendo um Mega Drive, novo, na caixa, com 3 
controles originais (um de 3 botões e dois de 6 
botões). Os interessados devem tratar com Maria 
no fone (011) 207.8167, ramal 24. São Paulo - SP 

Vendo as fitas de SNes: 
Sou leitor da revista The Secret of Mana - 80,00 

SGP e gostaria de Final Fantasy IH - 90,00 ' 
recebê-la aqui no Drakken - 70,00,* preços em reais. 
Japão. Em troca, Evaldo Júnior, Alameda das Espatódias 63, 
poderia mandar alguns caminho das árvores - Salvador - BA. 
catálogos de jogos 

lançamentos). Poderia Troco 32 X com Virtua Racing, mais Mega 
ser até um substituto com 6 cartuchos originais, incluindo Street 
do Akira, pois entendo Champion Edition, Mortal Kombat II, por um 
de videogame como 3DO com 2 controles e o CD de Street 
ninguem. Fighter. Tratar pelo telefone (091) 518- 

André Kimura 3439 Aparecido Silvestre Júnior 
Kani Shi - Japão Itaituba - PA : 

MB: o chefe ficou 
interessado no seu 
currículo. Quem não gostou 
muito foi o Akira. 

LEITOR IMPORTADO 

AGORA EM 2 
ENDEREÇOS 

The Best of Rent 

| CLUBES ces RUA SERRA DO JAPI, 859 
Ee com Master System TATUAPÉ - CEP 03309-000 

ego Drive. tece mos TEL/FAX 941 9957 
sega mais completa 

LOJA 2 

RUA CONSELHEIRO MOREIRA 
DE BARROS, 540 

SANTANA - CEP 02018-011 
TEL/FAX 959 0530 

| à ma revista, à 1º aos 

] E: com seção Ea na 
| leitores, entre à confere para Mega 

Ei você 
edição 01, | e 
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os Angeles foi palco da maior 
feira de videogame jamais 

vista. Geração 32 bits mostra as 
garras, SNes reage e quem 

ganha é quem joga 

gora é pra valer! A disputa entre os consoles 
da geração 32 bits chegou aos Estados 

Unidos. O palco da largada foi o Centro de 
Convenções da cidade de Los Angeles, 
Califórnia, onde mais de 40 mil pessoas 
visitaram a primeira edição da Electronic 
Enterteinment Expo, ou E3, o maior 
acontecimento do ano nos EUA na área de 
videogame. SGP tinha de comparecer. E 
adivinha quem estava lá para conferir todas as 
novidades, eu mesmo, o Chefe. 

FOGO CERRADO 
Muito bem organizada por nossos compadres da 
Infotainment World, a feira contou com a 
presença de todos os pesos pesados do setor de 
hardware - Nintendo, Sega, Sony, SNK, Atari, 
Panasonic/Goldstar - e de software - Acclaim, 
Namco, Konami, Capcom, Electronic Arts e 
por aí afora. Marcaram presença também 

A 

Muito movimento, até em preto e branco em LA. 

fabricantes de jogos para Preparem- 
computador. À Terra de Tio s se para os 
Sam jamais será a mesma. 3 ” Stones em 
A Sega saiu na frente CD -Voodoo 
anunciando quetrará do 25 Lounge 
Japão imediatamente 30 mil consoles do 
modelo americano do Saturn, preto, para lojas escolhidas a 
dedo (só não serão mais porque os japoneses estão 
comprando tudo o que a Sega coloca nas lojas, e lá a 
liderança de mercado está sendo disputada palmo-a-palmo 
com a Sony e seu Playstation). À própria Sony contra-atacou 
anunciando para o segundo semestre o lançamento do 

“ Playstation americano, pelo convidativo preço de US$ 299, 
contra os US$ 399 do Saturno. A 
Goldstar e a Panasonic, que dividiram 
como irmãs um estande, estavam 
prometendo também para o segundo 
semestre o M2, um adaptador que eleva 
o 3DO para 64 bits. Já a Atari continua 
agarrada ao Jaguar, agora com CD, e 
tenta fazer o aparelho pegar no tranco, 

diante da carência de bons 
Killer títulos para ele. 

chega para NINTENDO É 16! 
Em donos de Enquanto isso, do pedaço da 

E " SNes Nintendo vinha uma ponta 

Uma pequena amostra do que o 
novo 3DO vai mostrar 



a. Hfe 
És Go 
Ea interativo 
| aro chega 2º 

nad pi Saturn 
+ A feto da p j e . e E = = ra ver 

Cante or ad a quem é 
Pia Es 

ad 

de decepção, pois o 
aguardado Ultra 64 ficou para 
o segundo trimestre do ano 
que vem. Em vez de falar dos 
projetos, Howard Lincoln, 0 
bambambam da Nintendo 
americana, usou os é 
microfones da feira para se queixar dos piratas. O, Howard, 
deixa os capitães Gancho com o Peter Pan e manda bala nas 
novidades! Mas quem imaginar que a Nintendo está botando 
a língua para fora na corrida tecnológica pode se dar mal. A 
empresa pretende arrasar em qualidade e preço e está 
cautelosa em lançar na arena dos leões um console que não 
tenha uma qualidade várias vezes superior à do SNes e um 
acervo de porte em termos de jogos. Por isso, a gigante do 
Oriente concentrou seus esforços em dois jogaços para 16 
bits: Donkey Kong Country 2, no qual a estrela é Dizzy, e 
Killer Instinct, com 32 Mega de bons gráficos e 
jogabilidade de primeira linha para a galera do kick and 
punch, na esteira do sucesso do arcade. A brasileira 
Playtronic prometeu lançamento simultâneo, para agosto, 
em revelação exclusiva para SGP. O Virtual Boy deve pintar 
no segundo semestre com todos os seus recursos de 
tridimendionalidade. Mas o desconforto do aparelho e os 
gráficos vermelhos não aconselham empolgação. O preço 
aconselhado nos EUA, US$ 179,95, e o empenho de 
softhouses de porte, tipo Hudson, que prepara lançamentos 
como Panic Bomber e Vertical Force para o aparelho, podem 
no entanto surpreender. 

PARA TODOS 
Do lado dos fabricantes de jogos as 
novidades também são de 
babar. As mais 

Não faltaram garotas em trajes 
sumários nas telinhas na E3 

Aquele que 
seria a maior 
estrela da feira 
não apareceu. 
O 64 bits da 
Nintendo 
mandou a foto 
e diz que aparece ano que vem 

Mortal Kombat Ill arregaçou, 
causando filas e tumulto na 

cidade. SGP prepara todos os 
golpes para a próxima edição 

poderosas estão lançando 
titulos com versões para quase 

todos os consoles, como é o caso da Acclaim. Uma de suas 
grandes novidades, Batman Forever, vai sair para SNes, 
Game Boy, Mega Drive, Game Gear, 32X, Saturn, Playstation 
e, ufa, CD-ROM para PC. Por falar em PC, a Capcom 
anunciou Super Street Fighter Ile Megaman X2, 
lançamentos para fã do teclado nenhum botar defeito. As 
próximas páginas trazem mais novidades sobre os jogos 
para cada um dos consoles. Mas 
antes de você gastar uma nota 
em um videogame de última 
geração, fique ligado no 
especial sobre os novos 
consoles que SGP vai lançar 
daqui este mês, barbarizando 
em tudo o que você tem de 
saber sobre o atual estágio 
do planeta videogame. E ei, 
vejam mais sobre a E3 em As locras amo, q & 
nossa próxima edição, Paz para o Che ramo não o 
preparada com carinho e m LA, 
amor para suas férias pela nossa musa 
Marjorie Bros, que vai vestir a camisa deste que vos fala 
durante um mês. 

11 



Ultra 64 só 
vai pintar 
em 95 
O maior segredo da 
Nintendo ainda vai 
demorar um pouco 
mais para ser revelado. 
Na E3 a empresa 
anunciaou que o Ultra 
64 só sai no 1º 
semestre do ano que vem, 
mas decidiu adiantar alguns 
planos para o seu novo 
console. A Nintendo já 
conta com o seu 

12 

time dos sonhos 
trabalhando a todo vapor 
para desenvolver os jogos 
quentes capazes de fritar a 
concorrência. A Williams 
Entertainment, por 
exemplo, já tem dois pesos- 
pesados como Doom e 
Mortal Kombat (3?); a 
Acclaim entra com Turok: 
The Dinosaur Hunter, 
baseado no sucesso de HQ, 
e a Spectrum Holobyte 
produz Killer Instinct e 
Cruisin Usa. Para SNes as 

novidades são Star Fox 2, 
FX Fighter e Comanche, 
todos usando e abusando 
do chip FX 2. Weapon 
Lord, jogo de luta da 
Nanco, também é uma boa 
promessa. Mas a grande 
bomba é sequência de 
Donkey Kong Country 
para SNes. 



Americanos esperam pelo 
Saturnday e suas estrelas 

A data de lançamento do versão do arcade de Virtua 
Saturn nos Estados Unidos, Fighter 2 . Mas nem só de 
programada para 2 de Saturn vive a Sega, dezenas 
setembro, sábado, já está de lançamentos recheavam 
sendo chamada de 
Saturnday. Mas a E3 já 
adianta para nós como será O adaptador 32X 
a versão lanque deste para Mega Drive, a 
sistema de 32 bits. Vinte estratégia da Sega para 

manter o seu console de 16 jogos estão previstos para 
bits em alta acompanhar o lançamento, 

incluindo os dez feitos pela 
Sega. Os jogos para Sega 
Saturn incluem Virtua 
Fighter, Daytona USA, 
Panzer Dragoon, Bug!, 
Clockwork Knight, mt. | 
Pebble Beach Golf Links gsm já tem a sua versão 

Pancadaria Es=="= 
de primeira [ds 

em Dark |ixafges sx 54 
Legends [EXE ZE TRE 

e Victory Goal. Fiquem do muticolorido Rayman 
antenados em Myst (ver 
especial nesta edição) e os estandes do 32X, 
NHL All Star Hockey, em Mega Drive e Sega CD. 
breve na SGP. Para Lunar - Eternal Blue, 
adoradores de kick and chega em versão 
punch, a Sega prepara uma americana para 

delírio dos amantes 
do bom RPG. 

Street Fighter: Interactive 
&/Blwe Movie. Ryu, Ken e Cia marcam 
22 sua presença no Saturn 

Bug!, um bom jogo de ação no 
velho e eficiente 2D. Estilo 
que anda meio esquecido na 
geração 32 bits 

3D Baseball 95; da Crystal 
Dynamics: fim da greve dos 

Saturn já 

tom data jogadores norte-americanos 
marcada de beisebol 
para entrar * 
na terra do Tio Sam: 
sábado, 2 de 
setembro 

Eq Samurai 
Re Shodown para 

Solar Eclipse, a | Sega CD, 
versão de Shock a conversão 
Wave do 3DO para um próxima ao 
Saturn | arcade 

13 
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Sony e Sega brigam palmo-a-palmo pela ra RR 
liderança no lançamento de novos títulos da 

Veterana dos arcades, a SNK 
prepara a sua consolidação 
no mercado de videogame 
doméstico com o Neo Geo 
CD. A grande meta é adaptar 
a longa lista de jogos de 
Neo Geo para o CD, 
enquanto todos os novos 
títulos serão lançados 
para arcades, carts Neo Geo 
e CDs. Vale checar o 
Fatal Fury 3 e King of 
Fighters 95. 

O Playstation da Sony, que 
demorou mas marcou um 
gol de placa em sua estréia 
no mercado de videogames, 
enfrenta hoje uma 
competição acirrada com o 
Saturn da Sega. Enquanto 
não sai o Ultra 64 da 
Nintendo, a Sony lidera com — Polígonos em Assault Rios nos próximos meses. Fiquem 

leve vantagem no número É ; atentos para os Ótimos 

de títulos lançados. A Sega licenças que disputam a Battletech (Specturm 

não deixa barato, e quer nova plataforma Sony, Holobyte) e Zeitgest (Taito), 

virar o jogo. Falando em gerando uma expectativa duas das melhores 

jogos, cresce 0 de muitos novidades que logo estarão 

número de lançamentos estourando por aí. 

Janha novos aliados 



Multiplayer será a renovação 
tecnológica do 3DO 

A 3DO já conta com o maior 
acervo de games para 32 
bits. Fique ligado no 

ate qu 

acelerador M2, que está is UM jogo 

sendo desenvolvido parao E ao estilo 
3DO Multiplayer. Com este consagrado 
periférico, a Panasonic por Doom” 
pretende fazer frente ao 
Playstation e Saturn. 

menuné SE OR E DS “RP RM 
E Ms E DA ai RS 

TO cre E CEDER 

" A computação gráfica rola 
solta em Bladeforce 

novo formato, A ME 

mais compacto e mais barato “| a 

Jogos, o problema do Jaguar | bemaindanos dias de 
hoje. Entre os primeiros 
discs estão previstos 
Blue Lightning (hit do 
portátil Lynx), 
Highlander, Dragon's 
Lair e Battlemorph. A 
torcida é para que 

Jaguar CD:mais | esses sejam só os 
músculos paraa | primeiros jogos da 

. fera da Atari lista. 

O mais esperado periférico 
do Jaguar mostra suas 
garras na E3. O lançamento 
do Jaguar CD adiciona mais 
musculos ao console de 64 
bits da Atari. Com isso a 
empresa espera recuperar O 
prestígio perdido e 
abocanhar a sua fatia no 
disputado mercado de 
videogames. Mas isso só 
será possível se a Atari 
lançar títulos em quantidade 
e qualidade. Uma antiga | á 
receita que esquecida junto Blue Lightning, um dos ER 
com o seu antigo Atari 2600, títulos de maior sucesso no 
mas que funciona muito portátil Lynx, ganha a sua versão em CD 

tS 



O Mega comparece com o principal destaque, . 
The Adventure of Batman e Robin. O arcade também joga 

pesado, trazendo Mortal Kombat 3 e Cyberbots. 

SQUARE 

SNES, 
Os fãs de Secret of Mana 
não tem do que reclamar. 
Estão programados os 
lançamentos de Secret of 
Evermore, nos Estados 
Unidos, e de Secret of 
Mana 2, nome provisório, 
no Japão. À Square 
fortaleceu o drama e o 
sistema tem o nome de 
triangle story system. O 
sistema consiste em mudar 
a história dependendo dos 
personagens que 
você estiver 

O RPG Mystic Ark é a sensação do SNes. 

usando, o que pode 
acontecer até o fim do 
jogo! O sistema de 
batalha, a ação 
com três é 
jogadores e os / 
menus circulares 
continuam. Os & 
personagens 
devem ser 6, masa - 
Square gosta de 
suspense. O dragão 
Flammy também 
participa de Secret 
of Mana 2. 

32 Mega 
Sem previsão de L 

lançamento E ss 

af 
É ” 

í 

É, 
Fê 

Ê 

E 



KONAMI 

ELIZA 
Novo Castlevania para 
SNes. À concepção é 
baseada no Drácula X, para 
o PC Engine, o mais incrível 
da série. Neste Drácula XX 
você controla Richter 
Belmont, herdeiro de Simon 
Belmont, o eterno caçador 
de vampiros. Será que a 
Maria val lutar também? A 
Konami resolveu colocar 
fases e itens secretos no 
jogo. Cada fase pode ter até 
duas saídas, que levam a 
lugares diferentes. Richter, 
pra variar, tem de lutar com 
o vampiro. Ele tomou a 
namorada e sua Irmã como 
reféns. Prepare a cruz! 

Sem previsão de 
lançamento 

IMAGINEER 

 SNES. 
Esse lançamento é 
recomendado para quem tem 
mais de dez anos de joystick. 
Mr. Do está de volta. Você 
comanda o simpático palhaço 
e deve colher diversas cerejas e o Á 
espalhadas pela tela. | Obviamente 

há mais gente 
interessada nas guloseimas. | contam com 13 anos de 
Ai vale a esperteza e estrada, foram gastos 
habilidade característica dos | apenas 2 Mega de memória. 
leitores de SGP. Para Um modo “battle” foi 
reproduzir fielmente os incluído nesta versão. 
gráficos originais, que já 2 Mega 

Já Disponível 
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CAPCOM 

Street Fighter: The Movie 
é o primeiro lançamento da 
Capcom para Saturn e 
PlayStation. O jogo foi 
inteiramente feito no Japão e 
vai ser diferente das outras 
versões. As lutas são todas 
no padrão um-contra-um e o 
número de lutadores ainda 
não está definido. As 
imagens digitalizadas dos 

atores são tiradas 
do filme Street 
Fighter, estrelado 
pelo ator Jean- 
Claude Van Damme, 
que faz o papel de 
Guile. Outra figurinha 
conhecida que tem sua 
imagem trazida do 
filme é Raul Julia, na pele 
de M. Bison. 

CD 
Disponível no último 

trimestre de 95 

Ainda é muito cedo para se 
falar desse título para 

Sem Sat 
previsão de lit a 
lançamento PlayStation, porém 

sabe-se que será 
baseado no 
desenho animado 
japonês de longa 
metragem Street 
Fighter. 
Prepare-se para 
um estilo de 
jogabilidade 
bem diferente 
do conhecido. 

À =, 

Eua E A 

p Eq 
= EA 
EE o 



SDO 

3SDO 

A queda do comunismo teve 
alguns efeitos engraçados, 
como este The New 
People's Game Show, um 
estranho jogo interativo, que 
se passa num minúsculo 
pais do leste europeu, a 
Bizernia, com mais de 65000 
canais de televisão. Vivendo 
o sonho capitalista, você 
incorpora um cidadão local 
e deve ganhar dinheiro no 
show concorrendo com 
mais três 

E pe uma boa aventura. 

Neste jogo para um jogador 
você está preso dentro de 
uma mansão numa ilha. 
Não seria tão mal se você 
não estivesse com várias 
criaturas com fome de 
carne. Você deve ajudar um 
espírito a dissolver um 
mistério que impede que ele 
descanse em paz. O jogo é 
no estilo Doom. Você pode 

jogadores ou contra o 
computador. Para vencer, 
você deve montar mais de 
2000 quebra-cabeças. 

CD Game futurista dos 
criadores do console. Uma 
cidade no estilo daquela do 
filme Blade Runner foi 
tomada por uma gangue de 
rua. Usando seu traje, com 
um helicóptero portátil, 
você sobre toda a cidade 

Disponível em junho 
combatendo a gangue. O 
jogo é para um jogador e 
seu ângulo de visão é de 
360 graus num mundo 3D. 
Todas as 7 áreas são 
enormes e com 4 fases cada 
uma, em que você tem de 

capturar 7 
= criminosos 

escondidos. A 
animação é rápida 
e de ótima 
qualidade. 

LABIRINTO/AÇÃO 
jogar em 30 zonas mortais 
possuindo vários tipos de 
armas, mas fique atento a 

surpresas. O jogo é 

CD 
Disponível em 

Disponível 
em junho 

19 
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À Sega prometeu que só 
faltam os últimos retoques 
para terminar a nova 
aventura de Batman, e tudo 
leva a crer que a espera val 
compensar. O jogo é 
baseado no desenho 
animado, em que a dupla 
dinâmica deve impedir que 
o Mr. Freeze congele 
Gotham City. Outros vilões, 
como o Coringa, tambem 
marcam presença. Esta 
aventura com 16 Mega 
possui efeitos que não se 
pensava que pudessem ser 
conseguidos no Mega Drive, 

incluindo um 
tipo de rotação 
diferente. 
No 
Simultaneous 
Mode, você 
pode jogar 
com Batman e 
outra pessoa 
com o Robin. Eles podem 
chutar, escalar e pular, além 
de também adquirir 
algumas armas. À trilha 
sonora ajuda a manter a 
adrelina alta, principalmente 
na fase em que Batman 

16 Mega 
Previsto para o 2º trimestre de 95 

pilota sua nave. É um jogo 
de muita ação, que faz 
lembrar clássicos como 
Contra: Hard Corps. 
Mantenha os olhos bem 
abertos, pois talvez este 
Batman acabe sendo eleito 
o jogo do ano. 



MIDWAY | 
==", —m= que voltam à tela depois de 
IS a terem dado um tempo das 

batalhas. Se isso for pouco, 
A tão esperada versão em setembro a Midway 
arcade de Mortal Kombat solta um upgrade com um 
está quase pronta. Para ser kit com mais personagens e 
mais preciso, está 90% cenários. Para completar, há 
completa, o que ainda não milhões de combinações 
permite uma avaliação total. que tornam o jogo bem 
Mas muita coisa já pode ser — variado. Dois novos 
“antecipada: não há movimentos foram criados. 
mudanças nos 
tipos de luta, 
mas sabe-se 
que haverá 
mais 
combinações, 
mais ação, 
alguns códigos 
secretos e 
dimensões 
diferentes, 0 
que deve 
melhorar ainda 
mais O Jogo. 
Uma mudança 
significativa foi a introdução 
de passwords com seis 
dígitos, que podem 
adicionar forças secretas 
aos lutadores. Os 
cenários foram 
renovados. À nova 
versão para arcade 
terá 13 backgrounds 
saídos do forno. 
Outra novidade são 
sete personagens 
novinhos em folha, 
além de sete lutadores 

Os lutadores agora 
podem dar golpes 
múltiplos e vão poder 

am Ea Ma correr. Basta você 
RR 4... A acionar o botão de 

Magos 3! Pr corrida, aumentando 
a ação e impedindo 
que os seus 

EPE adversários fiquem 
a ram escondidos nos 

| E cantos da tela e 
fujam da luta. Com 
todas estas 
qualidades; o mundo 
que se prepare para 
Mortal Kombat 3! 



a 

AÇÃO PLAYMATES 

Ficção científica com seis 
fases para um ou dois 
jogadores simultâneos 
da Playmates, a mesma 
softhouse de 
Clayfighters e The Lost 
Vikings. Você utiliza 
elementos de shooting e 
uma espada para destruir as 

forças que 
representam a 
Legião do Mal. 
Com um visual 
totalmente 
futurista € 
jogabilidade 
de 
ação/aventura. 
Nota Dez! 

Disponível em 
agosto 

LUTA LIVRE 

Ilegais que podem 
ser usadas para sacanear 0 
inimigo, como as cordas 

O último WIWF lançado pela do ringue. 
Acclaim. Esta é a primeira 
versão deste jogo para 32X. 
A estréia no novo console 
traz boas surpresas, 
apresetando muito mais que 
os golpes usuais, do tipo 
joelhadas, cabeçadas e 
martelos. Há também um 
lutador secreto, novos 
movimentos para imobilizar 
o oponente e muitas armas 

CD 
Disponível no 2º 
trimestre de 95 

sa 

DESENHO INTERATIVO READY SOFT 

Jogo assinado pela mesma 
equipe de Space Ace a . 
ReadySoft, especilista em 
aventuras animadas. À 
estrela desta vez é Lance, 
um guru dos computadores. 
As coisas começam a piorar 
para nosso herói, quando 
ele é chamado ao castelo 
do Dr. Nero Neurosis. 
Depois de consertar os 
computadores, Lance 
descobre o plano do 
cientista de conquistar O 
mundo. Para acabar com a 
ameaça, Lance tem de 
procurar a central do 
cérebro. Ele tem de 

enfrentar Fritz, metade- 
homem, metade animal, 
treinado para destruir 
invasores. O castelo reúne 
todos os tipos de surpresas, 
incluindo monstros como 
FrakenJock e Draculette. 
Som orquestrado digital e 
animação de tirar o fôlego. 

Já disponível para Sega CD e 
3DO. Previsto para o 2º 
semestre para Saturn, 
Playstation e Jaguar CD 

e 

(estro se 

pa 

=. e « rare — 



CRYSTAL DYNAMICS 

3DO 

Basquete corrido, disputado 
entre duas equipes de cinco 
jogadore. Com perspectiva 
3D, personagens 
extremamente realistas 
(mostrados em tamanho 
duas vezes maior que o do 
16 bits), comentários de Van 
Earl Wright (da rede de 
televisão CNN), e replay 
instantâneo com múltiplos 
ângulos de câmera. A 
tecnologia Rotoscope foi 
usada 

TIME WARNER INTERATIVE 

ETA LA 

Não se assuste ao ver O 
nome Time Warner's VR 
Virtua Racing. À Time 
Warners planejou um disc a 
la Virtua Racing que faz seus 
predecessores comerem 

“poeira. À versão para dois 
jogadores oferece dez trilhas 
(as três originais do arcade e 
novas como Cascats na 
Amazônia e Surfers) e cinco 
carros (Kart, esporte Coupê, 
Protótipos, Fórmula 
Moderna e fórmula 1960). 

Os três 

ELECTRONIC ARTS ESTRATÉGIA 
MEGA 

BASQUETE 

Disney World, Epcot Center, 
Beto Carrero World? O que 
você acha de criar o seu 
próprio parque? Numa 
ação-simulação no estilo de 
Sim City, Theme Park já 
é popular no PC e promete 
arrasar os corações dos 
gamemantacos. Você tem 
de planejar eventos, 
posicionar os estandes, 
organizar segurança, 
cuidar da bilheteria... 

para reproduzir os 
movimentos dos jogadores 
com precisão. No jogo 
pode-se pedir tempo, mudar 
telas e fazer substituições. 

Já disponível 

HUDSON SOFT 

ELISA 
Baseado no desenho de 
Hannah Barbera, este cart 
de ação/aventura traz os 
SWAT KATS, os gatunos 
mais aloprados do pedaço. 
Gráficos em estilo cartoon 
com efeitos em Mode 7, 
trilha rockn” roll e quatro 
estágios de luta. Yeah! junho 

modos de corrida incluem o 
Arcade, similar ao do fliper; 
Grand Prix (corrida contra 15 
escuderias) e Pratice. 
Sequências de cinema e 
ação em alta velocidade. 

CD 
Já disponível no Japão 
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CAPCOM 

Versão mano-a-mano do 
jogo Armored Warriors. 
Cyber Bots - Full Metal 
Madness, apresentando 
doze robôs bem bacanas e 
seis pilotos. Dependendo do 
piloto que você escolher, a 
história muda de rumo. Os 
controles a sua disposição 
são um direcional e quatro 
botões. Dois botões são para 

ataques manuais, um para 
armas e um para os jatos. 
Apertando os dois botões 
de ataque, a máquina 
começa a acumular uma 
barra auxiliar e se ela 
estiver cheia... Bem você já 

viu este filme 
várias vezes. As 
armas e os jatos 
gastam suas 
respectivas 
energias. Os 
robôs possuem 
quatro formatos 
básicos e cada 
um deles possui 
três variações, 
totalizando 

pe o DD e mma 

HUDSON 

EM 
A Hudson promove todo 
ano no Japão um 
campeonato de videogame. 
Nesta coleção para SNes, a 
empresa traz seus hits mais 
quentes: Star Force, Star 
Soldier e Hector '87. São 
todos jogos de tiro 

gênero se tornaram 
sofisticados, mas nada se 
compara aos da Hudson 
quando o negócio é tiro, 
velocidade e diversão! 

2 Mega 
Sem previsão de lançamento 

À UC SUE a asi 
3 a jo Es Ts 

«s 

Po rj e É E 
Efe ici r ici ri Es 

consagrados e a disputa ER 
pelas maiores pontuações 
são quentíssimas. Todos 
eles possuem infinitos 
bônus escondidos. Os jogos 

SEGA 

SATURN 

doze. As 
partes móveis se dividem 
em humanóide, centauro, 
esteiras e hover-jets 
(voador). Mais Previsto 
um jogo pra E para junho 
metaleiro | 
nenhum botar 

defeito, com 
qualidade 
Capcom. 
E RES 
[== css 

j 

“FUTEBOL 
Muitas novidades na versão 
para Playstation deste 
clássico. Pontos de visão 
múltiplos e gráficos animais. 

CD 
Sem previsão de 

lançamento 

Grande sucesso de PC e 
Mac. Você é o prefeito e val 
tentar construir e organizar 
uma cidade. Agora você val 
saber como é difícil 
governar! 

CD 
Sem previsão de lançamento 

a 

Da De 



ENIX 

SNES, 
Sequência de 7th Saga, 
Mystic Ark é um RPG 
bem surrealista. Antes de 
as pessoas nascerem, elas 
passam por uma ilha com 
um portal para sete 
mundos. Somente 
quem passar pelos 

Mais um jogo de luta 
poligonal para PlayStation 
depois de Tohshinden e 
Tekken. Agora os lutadores 
são robôs em vez de 
pessoas. Além de tudo que 
você já viu por aí, Zero 
Divide traz elementos 
revolucionários. Existe uma 
barra de equilíbrio para cada 
iutador. Se ela zerar, 0 robô 
cai. Além disso, cada peça 

Soaiae RA 

Sa que, se 
MPR 

obstáculos tem o direito 
de vir ao mundo 
real. No mundo 
de Mystic Ark Va 
existem 7 arks E 

(espíritos) 
” 

PS devolvidos 

Ê ro 

a 

) A. mM aos N 
EU th. - Tespectivos Wi 

$ £, , bonecos, 
voltam a 

sua forma 

que compõe a armadura 
tem uma certa resistência. 
Se ele quebrar, seus danos 
no ponto quebrado serão 
bem maiores. Essa parte 
lembra Cosmic Carnage. 

32 Mega «a £ 
Previsto para julho vo 4 

k b | 

é A Fo 

s k a Ê 

s , 

AA 

om e 

original e o 
ajudam na 
sua aventura. 
Pode-se usar Os 
arks em itens e 
monstros, trazendo outros 
efeitos. Além da parte RPG, 
há elementos de adventure 
e quebra-cabeças 
necessários para terminar o 
jogo. Mystic Ark vai 
exigir paciência e 
inteligência, mas o esforço 
val valer a pena. 

Se cair do tablado, você 
perde o round, mas se 
apertar o botão na hora 
certa, se agarra no tablado e 
volta para o ringue. Bárbaro! 

Sem previsão de lançamento 

E 
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Por Baby Betinho 

Este deve ser o último jogo 
de Neo Geo a ser convertido 
para SNes. A Saurus fez 
uma conversão convincente. 
O efeito zoom está rápido e 
bem suave. À velocidade do 
jogo é normal e não há 
como acionar outras como 
no Neo Geo. Os golpes da 
versão original estão 
presentes, sem cortes. As 
diferenças: os lutadores 
estão bem menores, 0 que é 
inevitável, uma vez que 0 
original 

tinha 178 Mega e um 
processador de 
sprites poderoso. 
Alguns quadros de 
animação também 
foram cortados e as 
poses dos lutadores 

nas vitórias 
sumiram. 
Art of 

caras E 
s avarias AA 

a 3 CELTAS Et 

7 e " 
arrasa fil 

E - r ' - Oq 
GI VAUS UIT Io 

MALA 

ars 
y | 

em meme. 

p 
ai mara 

A nn SMF 

Bam R 16.) E 

EIGHT RI 4 DO quai a ; k t 

gia, q E ERVAS s 

SNES 

SAURUS 

32 Mega - 12 Fases 

2 Jogadorers simultâneos 

Luta - Continue 

NOTA: o último golpe da lista de 
cada lutador é o fatal e só pode ser 
acionado com a energia piscando 
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Dea Do 

Kooh Ken: V3> 4X 
Hien Shippu K yaku: 3 .Y 
Zanretsuken: 3€> . X 
Shorankyaku: Iujeesy 
Kijingeki: Ye e ; x 
Haoh Shoukouken: 
PECINS. à 4 

Ryuko Rambu: 
VI3€5 4 XR 

Tatsumakigeki: E
 ya + 

igekidan: 
E ez X (pe

rto) 

Kidanhei: Y 3? 
+ X 

Daisharin Nage:
 

auyee+Y (perto) 

Rengekikenkyaku: 

Mouko Gouretsu 

esevys+X 

Temjin Bamb 

o 

yee+xX 
Hasaidan: 

q: ye eNy + XR 

Fighting 2 de SNes possui 
algumas exclusividades, 
como o modo VS no sistema 
de times. Cada jogador 
forma um time de 5 
integrantes e manda ver. A 
melhor notícia é que o 
chefão Geese Howard pode 
ser acionado com um 
comando especial. Demais! 

Super Knuckle Peart: 

$a +X e CA 
Super Drop Kick: + 

Brain Shock Butt: 2€> + Y 

namite Lariat: 2€? + X 

bar Dance: YLE +X 

Super Hip Attack: 
esunyee+Y 

Hell Diving: 2NY2€+X 

SEE np 

Grand Blaster: YN5 + X 
Cross Diving: EL YN5 + X 
Drum Shot: 23 + X 
Spinning Lancer: 
eSubee+yY 
Blaster Wave: €LVN5€ + X 
Rising Spear: 
yasuyee sx 



| Spiral Leg Bomber: 4? +y 
E 

LUTE COM GEES 
7 E HOWARD 

se is Geese Howard? o 
Ogo da E ne DA 

ess brey ris digite - 
+ YR. En 

as | Ri de VS e detone a so 

DICA: Ryo, Robert e Takuma ontade com o chefão. 
podem matar o inimigo só 
com Hien Shippukyakus a A 

MTC TeTERA Re Terra 

Explosion Ball: y VN 
irar se a dica for 

Reppuken: ice,
 +Y 

Circle Slash: Yu5 no 
Deadly Lav ” 

YR ou XR a: NEC as, 

O logo começa 
à g 

inserida corr
etamente VA TR ora PSD e 

Aprenda ã usar o super death 

RYO SAKAZAKI 

pass vs 
E eres. A r 

k 

ROBERT GARCIA MI 
SR a 

CKY ROGERS 

; e ) | RR 

RS TOA a A 

FERN. Do eo És 

j 4 AS A ; 

as 4d VA à 1 r 
e a MIA ME 4 Y 3 

DS NA E 
nte Ra 7 

Kooh Ken: Y33 +X 

Aerial Kooh Ken: 

| Y33+XNYnoar 

DS TE SAO Ss 

ereta ear a eta 

Ryugekiken: Y 3% + X 

Hien Shippu Kyaku: &>
 + Y 

Gen'eikyaku: 2€? + Y 

Kikouhou: y > X 
Ryueijin: 4? + X 

Burning Upper: Y3> + X Ten'makyaku: é > E | Hien Siippu Kyalkis Ss f Kasumi Giri: vet, k Ryuga: 54 + cr no Gthor V aa 
| Zanretsuken E Koppa Giri: 2€> + X Hien Ryuijinkyaku: opping Right: Ye e + y 
| Kohou:2V 3 +X Renkenkyaku: Ye é; yee+Ynoar Crazy Upper: $t+X 
Renbuken: VC € + X É Renbuken: YZ € + X Combination 1: ye e + X Zantetsu-ha: YN59 bee ,x 

Zantetsu Tchoruiken: 
Ccyaduy sy 

| Haoh Shoukouken: 
SEC IN +X 

Ryuko Rambu: 4 323 yee,R 

Combination 2: Ye e + XR 
Planet Gale: 2€e Y33 4X 
Rush Bomber: ter y + X 

Haoh Shoukouken: 

SEC YIN +X 

Ryuko Rambu: yaouye
e+R 

JOHN CRAWLY LEE PAI LONG 
e ig 

A 

Mega Smash: Ys> 4X 
Flying Attack: y v € 1X Iron Claw: VN +X 

Hyakuretsu Ken: 2€ + X 

Katchu Yousougeki: 4? + X 

Katchu Mouwankyaku: 

Venom Strike: Yu) +Y 
Tornade Kick: 2€>3 +Y 
Trap Shot: Y? +Y 
Moushukyaku: Lee + Y 

Kooh Ken: Y E +X 

Saifa: VZ€ + 

Hyakuretsu Slap: 2€3 +X 
Overdrive Kick: Yee ,y 

rakurteu Slap : 

Meg a Smashe Pe 
> VZe+xX Double Strike: Embukyaku: see + Y 

ARE RA Vacuum Claw: DEI +Y Haoh Shoukouken: 
3€v YA Re 2€Zy35+X Surprise Rose: Se Y95 +X 

Pat Katchu Hiensou: €IuVe + YR Hien Hououkyaku: 

| seerya+X 3eounyee+YR 
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quatro modos de apavorar, 
com missões para todos os 

gostos. O modo Magicallis, 
por exemplo, lembra muito 
o Bombliss, em que você 
tem de fazer o máximo de 

Se você anda pelos cantos, linhas de cores iguais. No 
largado, com bafo de bode, Sparkliss, você forma linha 

é hora de apelar para um através de condutores 

anti-depressivo inventado elétricos. O modo Famillis 
pelos russos e aprimorado abre o jogo pra toda galera 
pelos americanos: Tetris 3. de casa, com a opção para 4 
Ligou, é só alegria! A BPS jogadores simultâneos. Não 
aprontou rapidinho o 3º podia faltar o Tetris original 
Tetris para o SNes. São para fechar o baile. 

RE Eri Ii 

Ja ba Ra 
lr 

= 

MODO SPARKLISS 
” a ls Ly, 

DICA: procure poa o TO Ta E Tr 

Da) 

farar a 
razei O 

návirmma da maximo ae 
a fa E dmnal hae fa idas! 
linhas 0 tuSca 

à favar um o trazer um 
Tetris) Aceim IGEiiS) PAIiii 

= K 

E a 
ad 

OS Failos terão 

A 

Eid ho 

RT ass CETIM IM 

Ecsbboti as 

PRETA EE Eai 

DICA: procure 
x 

4 em sad! a 
espainar os | 

sa drnfacas ar 
conquiores em 

g “ 
POPA 
PETS 

i FE 
SeCfratáMADE 
Cotia LOgi CO vs 

Juntando quatro 
(2x2) você faz 
um condutor 

grande 
E, A FP 
cad 

da 

Rm e à 

PESCORE 

sen o Era 

" 8Mega-Fases N/D Re FOR 
4 Jogadores 

Quebra-cabeça 

erárico [NR 
son RI | 

ENO Dom 
run racror [O 

Os 
a O A O O o O 

ce dor pese e” Ca 

e a Ê. a = 5 é á j E gui » a am E > ú E. favas nhar da PAPFSBE PAPFPrOSRAM £ ae se nearse fis maenms A” nenaiha se enmani Re nose 
DICA: 43 0 raze! nNnnIAS q y CO! E wa GO! 5 Ra sponqentes, as ne fo6r “ as E, 188! y 18 CO! g ESCRITA SU] nen. Ê IS PE ças ' 

x 7. Yw 7 g [a 3 e 4 s “ 
cinva ea transformam na cor origin: | a fai anagada Para mudar as necas einza da cor aira-as 
cinza Se iranstormam na cor o! Igina que Fo! apagacoa. rara muaar as Peças cinza Ge COr, gli rio 



Por Marcelo 
Kamikaze 

Mais um jogo baseado no 
desenho animado. Para 
SNes existem quatro 
versões deste jogo: duas de 
luta e duas de, digamos, 
ação. Yuyu Hakusho 
Special Edition 
pertence a este último 
grupo. O jogo lembra 
um jogo de luta, mas o 
esquema é bem 
diferente. O que 

HAKUSHO 
PRA JRET 

Gia RS E 0 — e 
aparece na tela são JPER GP ONE Tocaa ED DU 
demos em vez de DICA: na tela E pá E 
“bonequinhos”. acima digito (NE AO qa 

BIC IS! Pe EE Se ouvir uma Essirasl Eai ion 
fasd pqõ : voz, está ok! Ei EE A RAS 

Coloque o cursor em alguns lutadores 
São 17 lutadores e aperte L para transformá-los 

disponíveis e 3 deles são 
capazes de se transformar. do B mas perde do €. Se a 
A combinação do direcional condição for a mesma, a 
com os botões resulta em sorte vai decidir. Isso 
diversos movimentos. Uma lembra alguns RPGs. Bom, 
vez digitados os comandos, como se viu, é meio difícil 
uma demo correspondente classificar este jogo. Jogue 
aparece e há o conflito dos e confira você mesmo. 
comandos do jogador 1 e 
do 2 (ou a CPU). Há uma A 
hierarquia nos movimentos, Sm ERRA SAS SA 
tipo o movimento A ganha E, PA AR 

emana ra narra 

Dna dna id ai 
ESA 

e Sa LA a 

A a 

Pa “tw 
e 

a Rd 
| 

DICA: carregue o direcional [Esses 
para cima e: X para pular e À, [S&a 

| B ou Y para habilidades EE 

| 071 eua 
RR N mao 

Tail Alhos 

EDEFIAI 
he | = ESA aa | 
"AMAILTARNO 

Eipdaiegoo As quis SNES 

NAMCO 

16 Mega - 20 Lutadores 

2 Jogadores simultâneos. 
|: para trás + botões faz 

acionar defesas como bloqueio 
e esquiva 

o botão resulta em socos 
Ação - Continue 

E cr 
DICA: coloque para baixo e [messes sita dorm perna 
botão. Isso permite usar os [isaastnates ni de tha. 

especiais de cada personagem E 
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Por Doctor 
PA il tl= 

Apesar (Reg: 
ação, este jogo introduz 
um estilo de quebra- 
cabeças que requer 
paciência e 

DICA; no topo da primeira fase 

nas Katakombs, dê um pulo“: 

longo segurando para cima... 

Assim, você se agarrará no 

extremo'do outro lado. 

concentração. Deep 
Space Nine é uma 
estação espacial gigante 
que fica perto do planeta . 
Bajor. Liderada pelo 

tu Lic ale A TEL id 
CNLCR RE estação 
póssui posição - 

aa RC IEA E que integra 
" vários'tipos de raças. 

og Dice la do Sisko, do | 

RR TO AEE SUSEÃO e 
Ste Tita Pa DS9 terá de: 

" procurar por itens-. 
-;- escondidos. Além-disso, 

pa TREK DEEP SPACE NINE 
o) 2) (3 (5) LELLO 

Es Ajustáv. 

Preço: USS 58,00 
8 Mega 
Disponível em julho 
Ação/aventura 

1 Jogador 
Passwords 
Side scrolling 

CRS REM RI 
um Federation Cruiser 
durante uma 
ES en o 
meteoros. 
A jogabilidade é 
razoável, mas logo 
se torna 
ANO 
andar várias 
vezes por. 
fases bem parecidas. 
ARA E ES DESU ESAS 
sprites são bem grandes 
e feitoscom cuidado. 

DICA: permaneça na cola da 
nave Cardassian,.e deixe-a 

EL ML LILA 

garantindo Seu escudo 

DICA: fale 

mais de uma vez com 

todo mundo que encontrar. 

Geralmente, eles dizem coisas 

diferentes quando você volta 

Infelizmente os controles 
não são dos melhores, 
a FE 

situações que requerem 
pouco tempo para agir. 
Os efeitos sonoros não 
DOT RD Re CM EEE 
GRU E RT 
[Ce do TARA LG RR 
papo To Ao eo et) 
certeza, diminuirá o ... 
som..Os fãs de 

BRU Rn [e REU 

vão preferir outras 
EO CRS UE 
Deep Space Nine não 
deixa de ser autêntico. 

Se você pensou que jogos 
como Joe 'n' Mac estavam 
extintos, você se enganou. 

Neste novo jogo pré- 
histórico, você é Sam, um 
homem das cavernas, que 
vive em busca de 
hamburgers, batatas fritas e 
sundaes pelas florestas. 
Sam mata os inimigos com 

Es, il 

pa A 

sua clava e pode correr e 
escalar rochedos. A ação é 
simples e os inimigos são 

fáceis, lembrando os 

Infelizmente, os controles 
limitam a diversão. 
Enquanto você há uma 
variedade de habilidades, 
como pilotar uma asa delta, 
estes são difíceis. Você pode + 
pular uma vez sobre 
inimigos rastejantes para 
matá-los, mas isto fica mais 
difícil se fizer a mesma coisa 
com mais de um. Os sons e + 

os gráficos não passam de 
razoáveis. Os cenários 
tropicais são coloridos, tipo 
desenho-animado. Os 
personagens são grandes e 
com movimentos firmes. Os 
efeitos sonoros adicionam 
humor à ação, em especial 
os rugidos e gritos de Sam. 
Se Joe 'n' Mac pareceu 
fraco e você quer uma 
viagem nostálgica para a 
pré-história, confira 
Prehistoric Man. Talvez os 
veteranos percebam como q 
SNes está ultrapassado. 

PREHISTORIK 

q] Controle (3 IDA 

3.0 Ajustáv. 

[fito] 

23 Fases 

Visão lateral 

Multiscrolling 

Preço: USS 55,00 
Já disponível 
Ação/aventura 
1 jogador 

= 

q * 

e 



Spider-Man está de volta 
“em duas versões de 16 
bits, para SNes e Mega 
DIGA SEE RS ÇA 
virtualmente idênticas, a 
de SNes tem um toque 
CSJT EIR 

QUARTETO 
IAN 
Na sua nova aventura, 
Spider-Man conta com a 
ajuda dos fabulosos 
Fantastic Four para 

DEE 
y 

eps 

de força podem ajudar a 
derrotar o Doctor Ock 

enfrentar uma gangue de 
supervilões. O jogo é 
muito mais estratégia do 
que ação, e isto é mau, 
pois seus principais 
inimigos, como Doctor 
Octopus, Rhino, Lizard 
estão prontos para atacar 

SNES 
SPIDER-MAN 

Acclaim 

para fás mais ou menos fiéis, 
mas a ação deixa a desejar e 
faz ter saudade dos heróis nas | 
páginas dos quadrinhos. O 
destaque são os gráficos. 

Som Controle Diversão PERSA ci E 

Y Y ÉS (Ra 
FR 3.0 ER 3.5 

USS 75,00 
Já disponível 
Ação/Aventura 
1 jogador 

5 fases 
Visão lateral 

Multiscrolling 

Este é um grande Spider-Man 

ER EL ER Ci Ei: 
pensar. O jogo tem visão 
lateral e pode ser um 
bom divertimento para 

* crianças e fãs de Spider- 
Man. A ação das lutas 
talvez decepcione os 
veteranos, pois os 
inimigos, tal como os 
robôs e assassinos 
armados, são fracos e a 
originalidade não é seu 

E ue fes PESO E = se = 

Ad aa o “ co a Í > 

ES o) e 

Sewer, não tente acertá-lo . 
enquanto ele estiver no chão 

forte. Tirando o chefe 
Doc. Ock., o resto dos 
inimigos são previsíveis e + fortes e bem detalhados. 
limitados. O verdadeiro 
DRE RD EST: 
oC EEE RR CR 
que você vai gastar um 

lg CR Cel o lg RE Ts 
as saídas. 

SU da: 
PIA 
Apesar dos golpes serem 
os de sempre, os 
controles mostram os 

bed 

TITS LILI LE ELI) 
da. : 

destarte dot mot [Sto tas 
Ea alicate Dk] 

5 A ca be A to] elo imo E 
1 E Eae emas E 

nm - Eu Ea Ei badirt Dis Ea] cl ba | Bs 
Ea 

DICA: o power-up no Sewer é 
acessível do Laboratório, do 
Contruction Site e do Coney 
Island. Procure sempre por eles 

Torch. Tudo que você precisa 
está nesta tela 

[074 Er: oi e Fofo [Me META 
paredes e o teto economiza 
fluído de teia em algumas áreas 

repertório de músicas, 
mas os efeitos não são lá 
essas coisas. Spider-Man 
faz o que uma aranha 
faz, mas nada é melhor 
que suas próprias 
histórias em 
quadrinhos. O jogo, no 

RR CL RT 
bom passatempo 

enquanto a 
> próxima 

edição dos 
quadrinhos 

não vem sossegar a 
galera. 

poderes de Spider-Man, 
pois demonstram com | Pede ua : 
sucesso o que ele pode “Duas: A 
fazer. Você pode dar um -< lo QUO a 2 
SRT E: e | 
combinação, chutar e dar 
uma voadora, também 
podendo atirar teia, mas 
o alcance dela é curto. Os 
REGE  DE T 
para ajudar com power-. 
TS OM ri 
movimentos é o grande 
destaque dos gráficos 

O o W 

O jogo tem um bom 

0; - “ = 

| E 

E dir of: 9 free “aparam de Ra nego a O Tocha Humana 



Punisher é o personagem 
mais animal e matador que 
a Marvel já bolou. Perto 
dele, o Charles Bronson é 
uma moça. À Capcom, que 
lançou este game para o 
arcade há uns dois anos, 
aposta na versão Mega 
Drive para ressuscitar este 

[dios 8 cuco 

SUCesso. 

JUSTICA FER 

NO DED pro dE - - 
ar DR DICA: pule e dê o Special Move 

A história de no ar para soltar a granada 
Frank Castle é Ds 
marcada por uma Faas al scrolling com 
tragédia: a morte muitas telas e 
de sua mulher e inimigos. Em 
filhos depois de &> CE PE sua estréia no 
presenciarem um a À Pi MO” gênero, com 
assassinato. Com agarre-o e solte o braço | 7 Final Fight, a 
isso Frank deixou Capcom 
sua carreira de oficial da mostrou-se 
marinha norte-americana e agente da Shield, que o expert em jogos 
transformou-se no mais chamou para dar cabo de de luta, o que 
temível justiceiro de todos criminosos internacionais. confirmou com 
os tempos. Com sede de Street. The 
vingança, ele passou a VIVA A LIITA Punisher foi o 
exterminar qualquertipo de ST primeiro jogo de 
criminoso. Seu poder de Antes da explosão de luta a contar com 
destruição despertou a Street Fighter e Mortal armas e golpes 
atenção de Nick Fury, um Kombat, os jogos de luta simultâneos. Dois 

Ng o jogadores podem 
AN Special rachar a tela com 

EM Move Punisher e Nicky 

seguiam a fórmula 
ii ae do clássico Double 

ué A Es Dragon: side- 
, + ERRO gs AS | Fury. Para chegar 
N | Ny 5 Quando estiver com a E ao chefão King 

EVA , | arma, atire à vontade, = Pin, você tem de 
á as balas não acabam atravessar seis 

fases, fora os 
bonus rounds, 
destruindo barris 
para ganhar 
pontos. As fases 

Dt 

| ad estarão lotadas 
f de capangas 

/ armados até os dentes. No 

no Mega, os gráficos perderam 
. muito, alguns bônus do Cyborgs, veja ES ea 

tudo da 4 arcade foram eliminados e 
distância: ele o som é uma caca. Mas os 
se auto- golpes e a jogabilidade 
explodem continuam fulminantes! 



. ” ) : E Eras 
' De ni dd dd ni a 
o» rr A a. Ê a o ESA pa: E ER, a ge = q 

E , 

a (j miio h Pa 

a 

não dar 
chance a 
ele de se 
levantar 

Aqui, O 
lance é cair 

na água 
para 

encontrar 

os itens de 
que você 
precisa 

DICA: fi acta — dio omditio RES À F = o TS E ; 

quando IRREE JNRIE 
estiver na 
floresta, 
pule os 
barris | 
rolantes É md 
para que ais Cyborgs: fique longe d 
eles não explosões e braços longos 

 Ece»=| roubem boa 
idas parte de 
a sua energia THE 

PUNISHER 

A GS E EEE RD ADI NTE NORA A 

MEGA 

CAPCOM 

16 Mega - 5 FASES 

2 Jogadores 

N RR DER DE Em LO IO Er pa z y EA E 
PEER PENSE a ag NS MS ROSI SRS GU a AR LL NEUTRA RT A 0 RITA AO SANS A ERR a EA DOE PE 

o EE 

q E % o E e j 7 . E . a E dy “ “y º o 

DICA: aqui, a primeira coisa a fazer é quebrar o telefone. Depois, não vá babando pegar o frango. 
Enfrente primeiro os inimigos e, só depois de vencê-los, vá buscar o item para recuperar a sua 
energia. Faça sempre assim quando for pegar um item e houver inimigos por perto 



meteoritos e mísseis que 
os NeoSapiens lançaram. 

composto por seres 
humanos, que têm a 
função de lutar contra os vi 
Neosapiens. TERRA 
Apesar de ter uma 
atmosfera obscura, O 
jogo foi feito para 
agradar os fãs do 
pe [SETE oo Me Lofin (o (o O) 
RESID EEE DM Tio 
LET RED CR TT O] 
jogo oferece três modes, 

As batalhas no um- 
ei ri gm Pei sei TES 
mistura de luta aérea e 
TAS DEISE 
apesar dos controles não 
serem muito rígidos. 
Estão presentes três 

ExoSquad é um jogo de 
ação e aventura 
futuristas, baseado num 
desenho animado em que 

RR MMS CEEE 
RS 
supertrabalhadores, 
chamada Neosapiens. 

As pessoas desta raça 
são mais espertas e 
mais fortes que os 
seres humanos e, 
TEST 
pensam que 
são melhores 
e começam uma 
guerra. O 
ExoSquad é um 
batalhão de elite 

Pe ONT ro: 
variedade. Há 

fases de tiro em veículos, 
Rig MM pe ES: 
ET ET ENDEE S 
Frames, que permitem 
que eles voem. 
Algumas fases 
PRI AEE LR Ent oO 
TEAR EL o) RA 
ese 
jogar no Duel Mode 
contra um amigo ou o 
computador. 

Assim que a batalha 
começa, o ExoSquad já 
lopes Me DITA tipo Rr [SA 

Na fase Space-shooter, 
você deverá bloquear os 

porém cheio 
O visual é Tits RAUL 

de ameaças 

DDD PDD 

Ge niejtiao 
Playmates 

Exosquad conta com 3 modos 
para prender a atenção dos 
fás de cartoons. Porém, os 
controles mal balanceados 
fazem a nave parecer um 
barraco voador. 

DICA: no começo das lutas ps 
contra o computador no Duel agr SS e 

ExoSquad conhece 

Neosapiens 
Ni ca RR 

Mode, ele sempre começa com 

um ataque de arma. Pule 

ou abaixe na hora em que a 

luta começar 

USS 58,00 
8 Mega 
Disponível em julho 
Ação/aventura 

2 jogadores 
Visão múltipla 
Multiscrolling 
Passwords 

: 
ai e ” (ci 

DICA: durante os duelos, seu 
inimigo não pode acertá-lo se 
você abaixar ou inclinar-se 
MTE SN LA] TE A O) 

DICA: segure 
o botão B enquanto Bronski se 
move, para sua arma ficar 

carregada para dar um supertiro 

chuvas de meteoros, desvie 

pelo maior espaço entre eles 

personagens do desenho 
muito populares: Torres, 
Bronski e Lt. Marsh, que 
estarão no jogo mesmo 
se você não os escolher. 
ORBIT REL OS 
destaques dos gráficos, 
pois são bem coloridos e 
detalhados. Os sons são 
TREM EPA ER OE 
PS CU FE PÁS 
SUR E DRE 
músicas combinam com 
a ação. ExoSquad é um 

e [RE R O 
começo pode parecer 
ARE UR: 
imprecisão dos controles. 
GRE GATAS 
batalhão é preciso muito 
Nf o 
responsabilidade. 



À primeira vista, Eeco Jr. é 
idêntico ao seu irmão mais 
velho e famoso. Os gráficos 
trazem belíssimas cenas de 
oceanos e vida marítima. 
Só mais tarde você 
descobre que esta aventura 
é dirigida a um público de 
até 7 anos de idade. Em 
cada um dos 18 estágios, 
você controla Ecco, seus 
amigos golfinhos ou uma 
cordial baleia assassina, por 
diferentes missões. As 
missões incluem desafios | 
simples, como encontrar o 

“tesouro, brincar de 
“esconde-esconde e achar 
um ovo de tartaruga 
perdido. A jogabilidade não 
traz elementos de luta e. 
Ecco e seus amigos, desta 
vez, são imortais. 

GOLFINHO JR. 
Os controles de Ecco são 
simples de operar. Os 
gráficos não sofreram 
perdas: todas as criaturas e 
cenários de fundo mantêm 
o mesmo padrão gráfico 
das aventuras da saga. 
Como na série original de 
Ecco, a trilha sonora é 

DICA: ah iedliira de alta, 
leve-os um a um ao centro e 
faça a música tocar para sair 
da fase 

f 4 

e A a ci LAR 

p r 
As 
A 

a 

responsável pelo clima New. 
Age. Ecco Jr. é, sem 
dúvida, um jogo para 
crianças - basta olhar o 
manual no formato de livros 
para colorir. Mas chega em 
boa hora para quem não 
conseguia passar das 
primeiras fases 
do original. 

golfinhos ou a orca 

ia Sotão inilicácios de 

DICA: atire e cida 
Ão acabar com eles, vá à saída 

ECCO JR. 

MEGA 

SEGA 

8 Mega - 18 Fases 

1 Jogador 

Quebra-cabeças 

Dida pedia pára 
pegar a bola. Depois, leva-a 
até a foca 
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E 
ta 

ES CRI dC A DT] 
Sadço Nine pretende dar 

nova ação às 
antigas versões, que 
ERR PR ICH o 
que, desta vez, testando 

pe EMERGE 
autêntica, não há nada 
de especial. E simples, 
repetitivo e só val atrair | 
os fãs do seriado da TV. | 

| DICA: fale com 
“| todos ao menos 

E RA A Rico 

ro LG ad 
escudo, siga sempre 
reto na comenteza 

RPG TERROR 

Você é o Commander 
ET JEIGHE desdg com problemas. Também 
o jogo início do jogo | no estilo RPG, você deve 
está cheio de 
ES LER [o EE 
CEU ER LLC 
colocaram granadas em 
volta da estação e uma 
nave de Cardassians está 

si E Re ss 

PRA ED o a ed 
Ee 

E 

o sa 
2 po 

Fai /oiE DICA: no bajer o RD 
todos os olhos para iluminar a 
sala e poder abrir as portas 

MEGA 
PURA 

ade DAR TSE 

Entre nesta nova aventura 
Star Trek com muito cuidado. 
Embora os gráficos honrem a 
série, a Jogabilidade é muito 
repetitiva e só vai satisfazer 
os mais insistentes. 

Ti i ço (o Diversão Egito 

"E 200 
“Interm. 

po ET 

IS 

TEVE U FA 

USS 58,00 8 missões 
8 Mega Multiscrolling 
Disponível em julho Passwords 
Ação/aventura Continues ilimitados 
1 jogador 

ups gasesaA Ps 

(+ a EA Ea E de Es x 

andar pela estação 
espacial e conversar com 
os tripulantes. Todo o 
elenco da série de TV 
está presente e você ; 
deve coletar informações 
para solucionar a trama. 
Conversando, você se 
envolve na ação. 
Lia o LET 
série. LES PATTI | 

DICA: 
Páilia :no Nest os Vipers, 
RR a nas plataformas 
com trepadeiras 

MATERIAL EZE 3 
PLAT dad 

ESERVE z 

TREE TEN LET 
para buscar a última a 

ER: go Tag a 

alia 

DICA: para pular longe, segure 
2 e agarre o extremo das 
plataformas distantes * 

assim que descobrir sua 
missão voçê vai gastar os 
dedos para passar de 
algumas fases como a do 
Bajor Temple. Algumas 
coisas decepcionam, 
como matar os 
adversários e a fase do 
ELI CT MO Ta ELE E 
TR RAS RESP 
toda vez que você morre, 
tem de fazer tudo de novo 

fare Ne R ro iai: Re LA UR TRIO 
Enquanto isso, permaneça pulando 

VAI!) a 

Rr e 
distante no Pylon 3, segure o botão B | 

e falar com todo y 
mundo outra vez. Isto 
não é jogabilidade, é uma 
tortura! Os gráficos 
salvam o jogo da 
mediocridade. C 
A ESET TA RS 

representado por um 
sprite, com grandes 
detalhes, cada um com 
suas características 
psicológicas mais 
marcantes. Os cenários 
são vivos e bem feitos. As 
ELE ERES DRT EAER S 
efeitos sonoros não foram 
esquecidos. ERG [O 
não foram valorizados, É 
pica opta ER e GE ALAS 
funções. Os fãs de 
quebra-cabeças vão aghar é | 

GESTO 
LO ATE dE E 
TESTS CA PRERE EE 
quem gosta de ação 
não vai se empolgar 
LEIA 

a 
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GO uno 
VIEEEGAS NAU: 
VANDAR PRA 
ESGRUDAR 

SU DESSE TOGO 

1994 Interplay Productions. Inc. Boogerman é marca registrada de Interplay Productions, Inc. Todos os direitos reservados. 

Abra as janelas, ligue o ventilador, ponha o pregador no nariz! Boogerman, 
o super-herói mais louco e nojento acaba de chegar para Mega Drive. 
E você vai adorar as armas assassinas que ele usa contra os inimigos: 

puns arrasadores, arrotos asquerosos e melecas de nariz. São mais de 20 fases 

no meio de privadas, pilhas de lixo e outras gosmas. Tudo com gráficos 
perfeitos e definição de desenho animado. Agora, se você é daqueles que quando 

se identifica com um herói imita tudo o que ele faz, vê se manera. 

Pelo menos no elevador e na hora do almoço. 

PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS Ram CONHEÇA O AMAZONAS 
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a o j | E À Por Capitan 

Squideo 
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E 4 5 4 É 
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A Acclaim recicla seu 

aracnídeo favorito em mais 

um lançamento para Mega 
Drive. Apesar de não ser 

5 
PETER 

RB... | 
; =» 

PA e € 
a, 

dy Tas f 
- a a 

pa A so RA A 

DICA: com o uniforme azul e 
branco, o aranha está com 

considerado um grande w ati invencibilidade temporária. 

ação/aventura, Spider-Man e sforma óvel dd É hora de atacar 
deve agradar, e muito, aos 
tás dos gibis. O jogo éa cara ARANHA EM edifícios você escala e usa 
dos que acompanham os NOVA YORK as teias para enfrentar o 
quadrinhos do Aranha, com 
participações especiais dos 
personagens que compõem 
a série. 

crime organizado. Para 
restabelecer a ordem na Big 
Apple, nosso herói conta 
com novas armas (campos 
de força, raios, granadas) e 
suprimentos de power-ups, 
além de uma mãozinha de 
convidados célebres, como 
o Quarteto Fantástico. Os 
gráficos não chegam a 
impressionar, mas garantem 

O Homem-Aranha está de 
volta às ruas de Nova York, 
procurando uma gangue de 
supervilões, como Venom, 
Rhino, Duende Verde e 
Ravencroft. E a sua chance 
de mostrar que é bom de 
briga! Através de parques 
de diversões, subterrâneos e 

DICA: antes de enfrentar Dr, 
Octopus, colha estes itens 
aranhas na plataforma de cima 
do laboratório. Você terá armas 
poderosas para o duelo 

DICA: posicione seus 
inimigos corretamente e 

derrube-os da plataforma 
com um só golpe 

dA 
Favelas 

O Homem-Aranha volta com 
novos power-ups gentilmente 
cedidos pelo Quarteto 
Fantástico e pela imaginação 
da Marvel Comics neste bom 
ação/aventura da Acclaim. 

egito ET TiL Controle Diversão Desafio 

Mocem 3.5 AJUST. 

USS 65,00 
Já disponível 
Ação/aventura 
1 jogador 

5 fases 
Visão lateral 
Multiscrolling 

a atmosfera de comic-book. 
Os sprites são grandes 
(principalmente as dos 
vilões) e os personagens 
bem animados. Cenários 
detalhados, inimigos 
criativos e cores vivas 
bombardeiam a tela, 

deixando a jogabilidade em 
segundo plano. Em 
contraste, OS sons são 
rotineiros: uma trilha 
insignificante, efeitos 
sonoros primários, e nada 
de vozes digitalizadas. O 

era Ne me e me o cri o 

RR 
' 
| 

| 
| 
| | 

| id E, ear: ; 
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DICA: deslize pelos mastros 
horizontais para ganhar 
vidas extras 

destaque de Spider-Man 
val para os controles, 
versáteis e com múltiplas 
escolhas de armas e 
habilidades do boneco. 
Tudo vai depender, como 
sempre, de quem controla. 
Equilibrar-se nas teias é algo 
que exige uma coordenação 
mínima, principalmente na 
hora de pular. Mais um 
game para a vasta galeria 
de jogos espetaculares 
baseados em criações da 
Marvel Comics, com fichas 
biográficas dos doze 
personagens desta versão. 
Pedida obrigatória para 
quem se amarra nas 
aventuras de Peter Park. 



SS: 
SAO RD SU 

ps pe 
AA 
SAIR QU RA 

A Supergamepower está reservando uma surpresa para 
quem já deronou na escola e está no grid de largada para as férias: 

jer ra “E pao a começar: um histórico de s 

Você vi ai conhecer os rãs E E onitrasid cnenTEs dei última 6 
de 32 e 64 bits. E seo aa a aí: : Os fa | mais alucinantes 

erísti 



E? | Por Marcelo 
N a / KamikKaze 

Este RPG da Sega é cheio de 
ação, mas quem conhece 
seus antecessores para 
Mega Drive talvez não note 
muitas diferenças nesta 
versão para Sega CD. Ela é a 
soma dos dois Shining 
Force para 

Game Gear que saíram no 
Japão, com uma aventura 
extra. Na primeira aventura, 
Guardiana Shining Force 
precisa viajar para O reino 
de Cypress para salvar a 
rainha Anri, adormecida 
para sempre por Woldol. Na 
sua segunda expedição, 
Guardiana une as forças de 
Cypress para destruir o 

ING Es RCE 
reino de lom, que quer 
impor o Grande Mal. A 
jogabilidade não é nada 
nova para os Iniciados em 
Shining Force: você se 
move de batalha em 
batalha, matando inimigos e 
desenvolvendo experiência 

DICA: fique atento aos 
inimigos que estejam usando 
anéis, eles podem ajudá-lo 

a 

s E É 

re 

- 

À Cypress Enrsht , 

Ls a 

AR TA SR = 

= PR Êo! =] 

Pd: DR DR O 

ÉS 

DICA: antes de qualquer 
batalha, dê uma olhada nas 
estatísticas dos inimigos 

melhora seu equipamento. 
Para avançar, você precisa 
planejar sua estratégia, mas 
mudar a dificuldade do jogo 
facilita. 

Graficamente, esta versão é 

igual às outras, mas as 
visões são excelentes, 

principalmente das batalhas. 
À tecnologia do CD melhora 
o som. Boas músicas e 
efeitos sonoros que 
adicionam energia ao jogo. 

Um problema são os 
menus, que aparecem e 
desaparecem rápido 
demais. Shining Force 
está acima da média, mas 
quem procura algo novo 
não vai achar. Mas se você 
é paciente e gosta de 
simulação, SF é uma boa 
opção. 

PLuaRIS 
Co bs E RUE NES PETER 

EFEABFE FR 
em DEE EE: 
É “o EU Uta WRr 

SEGA CD 

SEGA 

CD - Fases N/D 

1 Jogador 

RPG - Bateria 



RSVP IG 
Donkey Kong 
Country. 
Mais de 6 milhões 
de cartuchos 
vendidos nos 
EUA, totalmente 
esgotado no 
Brasil. Aventura 

com 32 mega e Lion King. 
100 níveis com — RA o PU AR RAE Grande sucesso 

Pato) 

Incredible 

imagens no cinema. 24 
tridimensionais e mega, 10 níveis 
inteiramente de ação. À 

oe desenhado no 
computador. Para 
Super Nintendo. 

Animado nos | 
estúdios Disney. | Pega 
Inclui músicas E 
do filme. 

| r 2 is 7 9 [ e 

/ ni” / +) ea 

x 
mam o 

Tia 
e Poa 

pu 
ENTERTAINMENT SYSTEM 

a 

Super Street Fighter II. Mortal Kombat II. NBA Jam Tournament Edition. 
24 mega. Simulador de briga Simulador de luta com 12 Inclui os 27 times da NBA, 

de rua com 12 lutadores, cada : personagens, 24 mega. Inclui 24 mega. Permite substituições 

um com seu elenco de golpes. os lances sangrentos e fatais de jogadores. Controle total 

Para 2 jogadores da versão para Arcade. Para para até 4 jogadores ao mesmo 

simultaneament
e. 

2 jogadores simultaneament
e. 

tempo. 

Cartuchos compatíveis com consoles originais, Super Nintendo ou Mega Drive, fabricados no Brasil ou EUA. Preço válido para apenas 1 unidade por pessoa física, enquanto durar o estoque 
Pagamento com Cartão de Crédito/Entrega garantida. 

Para Super Nintendo ou Mega Drive. 

0800 240-240 
SMC ER 



qual foi o estilo que eles de estar em um il da equipe u = 
Por Marcelo resolveram xerocar? Dica:o | arcade em Tóquio. A 2 € é um dos ma eSpada d 
Kamikaze jogo começa com S e concepção gráfica é a “Poderosos - 

termina com R. tipicamente oriental, com 
Yu Yu Hakusho é um samurais e todos aqueles fogo, dragões). Os 
desenho bem popular no MADE IN JAPAN elementos das sagas poderes dos lutadores são 
Japão que a Tomy nipônicas (raios, espada, equilibrados, podendo ser 
transformou em jogo de A primeira impressão que age E magias ou armas. Há 
luta para o 3DO. Adivinhem — se tem ao ligar este game é também sequências em que 

se pode fulminar o 
oponente. O controle do 
3DO, embora restrito a uns 
poucos botões, casa bem 
com a jogabilidade. Já o 
som chega a desonrar 0 
poder do console, 
resumindo-se a efeitos 
quase insignificantes. 
Escolha entre o 
treinamento, versus mode 
ou partir direto para O 
campeonato. Suas opções 
de personagens variam de 4 
a 12, dependendo do modo 
escolhido. O palco da luta 
também oferece opção de 6 
cenários bem parecidos. 
Para não ficar muito feio, os 
fabricantes decidiram incluir 
o efeito zoom na tela com a 
aproximação dos 
personagens. Entre as fases, 
você encontra demos de 
montão. O Akira adorou! 

YU YU ICA: dê os especiais com um O lutador da direita é o O chicote é a arma da única aa e HAKUSHO botão de ataque apertado principal, mas não usa armas mulher lutadora do jogo 

3DO 

TOMY 

CD 

2 Jogadores 

Luta - Continue 
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| MEGA DRNE 
o e jogos 

000 Aladim 
001 Art of Fighting - ryo/robert 
002 Art of Fighting - demais lutadores 
003 Beavis & Butt Head 
004 Ecco the Dolphin 2 - passw do easy 
005 Ecco the Dolphin 2 - passw do easy 
006 Eternal Champions - cmd/max/blade 
007 Eternal Champions - mais7lutadores 
008 Fatal Fury 2 - cmdftaticas/modos 
009 Fatal Fury 2 - 4 lutadores 
010 Fatal Fury 2 - mais 4 lutadores 
041 Fatal Fury 2 - mais 5 Jutadores 
012 Fatal Fury 2 - dicas especiais 
013 Ferrari GP - passwords 
014 Fifa Soccer - comandos 
015 Fifa Soccer - dicas 

= 1 016 Fifa Soccer - opções/estratégias 
“017 Fifa Soccer - passwords 

| 018 Fifa Soccer 95 
à 019 Flashhack - até fase 2 
E 020 Flashback - fases finais 
4 021 Flashback - passwords 

022 Flintstones 
023 Jungle Book 
024 Jungle Strike - até fase 3 
025 Jungle Strike - fases finais/passw 
026 King of Monster 2: 
027 Krusty's 3. Fun House 
028 MarioAndretti Racing 
029 Mortal Kombat 1 - kitana/millena 
030 Mortal Kombat 1 - scorp/cage/sonya 
031 Mortal Kombat 1 - tela secreta 
032 Mortal Kombat 2 - dicas especiais 
033 Morta! Kombat 2 - jax/baraka 

to NES 
Códigos e jogos 
500 Aladdin - até estágio 1 
501 Aladdin - estágio 2 ao5 
502 Aladdin - estágios finais/passwords 
503 Art of Fighting 2 - john/robertlee 
504 Art of Fighting 2 - mickey/jack/king 
"505 Art of Fighting 2 - ryo/yuriftakuma 

| 506 Art of Fighting 2 - ten fim/eiji/mr big 
507 Batletoads x D Dragon - até fase 3 | 
508 Batletoads x D Dragon - fas. finais 
"509 Clay Fighter - bad/talfyitinny 
510 Clay Fighter - demais lutadores | 
“511 Contra 3 - até fase 3 
512 Contra 3 - fases finais 
513 Cool Spot 
514 Demons Crest - até fase 5 
515 Demons Crest - fases finais/passw 

' 516 Donkey Kong - estágio 1 
517 Donkey Kong - estágios 2 e3 
"518 Donkey Kang - estágios 4 e 5 
519 Donkey Kong - estágios 6 e 7 | 

"520 Donkey Kong - itens/amigos deles 
521 Fatal Fury 2 - terry/andyj. higashi 
522 Fatal Fury 2 - mais 5 lutadores 

'523 Fatal Fury - mais 7 lutadores 
- 524 Fatal Fury - mestres / dicas . eo 
"525 Fatal Fury Special - geese /terry | 
“526 Fatal Fury Spc - - jubey/chengíryo 
“527 Fatal Fury Special - + 5 lutadores 

- 528 Fatal Fury Special - + 5 lutadores | 
' 529 Fifa Soccer International E 
“530 Flintstones 
' 531 Ghoult's and Ghosts - até fase 2 
"532 Ghoult's and Ghosts - fases finais 
“533 Goof Trop - Pateta à 
“524 Home Alone 2 034 Mortal Kombat 2 - jonnny/cage 

"535 nd Rc 
035 Mortal Kombat 2 - kitana/millena 

- 536 Krusty's S Fun House 
036 Mortal Kombat 2 - líu kang/sub zero 
037 Mortal Kombat 2 - rayden/scorpion 
038 Mortal Kombat 2 - reptile/kung lao 
039 Morta! Kombat 2 - shang tsung 
040 NBA Jam 
041 Nigel Mansel 
042 Out of this World - até fase 2 
043 Out of this World - fase 3,4 e 5 
044 Out of this World - f. finais//passw 
045 Pantera Cor de Rosa - até fase 2 
046 Pantera Cor de Rosa - fases finais 
047 Power Rangers - lutadores chefes 
048 Power Rangers - lutadores normais 
049 Prince of Persia - fases 1 a 6 
050 Prince of Persia - fases 7 a 10 
051 Prince of Persia - fases finais/passw 
052 Quackshot - cmd/iítens/até fase 4 
053 Quackshot - fase 5 a 9 
054 Quackshot - fases finais 
055 Road Rash 2 - cmd/pistas/dicas 
056 Road Rash 2 - passwords 
057 Road Rash 3 
058 Samurai Shodown 
059 Sonic & Knuckles - até fase 1 
060 Sonic & Knuckles - fase 2 a 6 
061 Sonic & Knuckles - fases finais 
062 Sonic 3 - até fases de bonus 
063 Sonic 3 - fases normais 
064 S. Street Figh 2 - cammy/chun hi 
065 S. Street Figh 2 - fei/balrog/bison/zangf 
066 S. Street Figh 2 - ken/ryu 
067 S. Street Figh 2 - vega/sagat/hawk/djay 
068 Tinytoon All Star - futebol/baskt/passw 
069 Tinytoon All Star - modo/boliche/hiting 
070 Top Gear 2 - dicas 
071 Top Gear 2 - passwords 
072 Virtua Rancing 
073 World Heroes 

- 537 Lion King - até fase 1 
- 538 Lion King - fases 2a 6 
"539 Lion King - fases 7 a 10 
“540 Mortal Kombat 2 - barak/kitan/sub zero 
“541 Mortal Kombat 2 - jax/milena/dicas 

| 542 Mortal Kombat 2 - | .kang/scorpion - 
'* 543 Mortal Kombat 2 - lutadores secretos 
| 544 Mortal Kombat 2 - repiel/k.lao/jony: 
| 545 Mortal Kombat 2 - shang trayden 
“546 NBA Jam - comands/opções/modos 
- 547 NBA Jam - dicas Epa be 
-548 NBA Jam - Remo 
"549 NBA Live 95 - 
- 550 Nigel Mansell 
“551 Outofthis World - até fase A. 
' 552 Out of this World - fase mca | 
"5593 Power Athlete E 
ú 554 Power Rangers - até fase 5 
- 555 Power Rangers - fases finais/passw 
- 556 Power Rangers - golpes 
557 Prince of Pérsia - até fase 3 
558 Prinçe of Pérsia - dicas 
- 559 Prince of Persia - fases 4a 13 
560 Prince of Pérsia - fases finais | 
“ B61 Prince of Pérsia - passwords 
“562 Rock and Roll Racing 
563 Samurai Shodown - 4 lutadores 
“564 Samurai Shodown - mais lutadores 
- 565 Soccer Shotout 
"566 S Street Figh 2 - ryu/ken/bison 
“567 S Street Figh 2 - camy/chunli/dalsim 
'568 S Street Figh 2 - hond/veg/sagt/tawk 
'569S Street Figh 2 - djay/blank/guile/fei Ago Sa ade pe j 
B70 S Street Figh 2 - balrog/zangief/dies sS 4 Es ss tag 
571 X-Men - itens/fases iniciais o º 20 pda rp h ag º 
sro e Men - asas finais/passwords 

578 X Men “golpes doslutadores Eres Dad ED To OS e 

Cobrados em sua conta telefonica em até 45 dias. Peça a permissão de seus pai. 



Até que enfim uma 
aventura à moda do Mario 
Bros para 3DO. Você 
incorpora Gex the gecko, 
uma pequena lagartixa que 
foi sugada para um outro 
mundo dentro da televisão 
pelo maligno Rez. 

UMA LAGARTIXA 
DE PRIMEIRA 

Para derrotar Rez, o vilão da 
história, você precisa achar 
os controles remotos nas 
diversas fases. Você começa 
em Graveyard World, o 
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DICA: destrua estes blocos 
para conseguir power-ups e 
moscas de ouro 

mundo dos shows de terror, 
depois passando pelo 
Cartoon World, Kung Fu 
World, Jungle World e o 
centro nervoso de Rez. Para 
avançar de mundo, você 
deve completar todos os 
estágios e, sÓ pra variar, 
enfrentar um chefe, que 
impedirá sua passagem até 
que você mostre do que as 
lagartixas são feitas. 
Todos as fases possuem 
inimigos estranhos e 
diversos warps que levam 
para fases bônus e a áreas 
com power-ups e moscas de 
ouro (adivinhe o que 
acontece quando você junta 
100 delas). Gex pode cospir 
bolas de fogo, bolas de gelo 
e até raios. 

RÉPTIL ELÉTRICO 
Os gráficos são ótimos. 
Fases bem detalhadas, 
personagens grandes e 
animação engraçadissima, 

fazem de Gex um jogo de 
primeira linha. Os 
fantásticos sons foram 
elaborados pela comediante 
americana Dana Gould, que 
faz a voz de Gex. 
Quando pular dentro do 
caixão no Graveyard World, 
você ouvirá: "Pardon me, 
Mr.Presley" ou trechos do 
clássico filme de terror 

DICA: c coi 
. 

asse a gi 
AZUIS | 
= us us o M 



Poltergeist: "You moved the 
headstones but you didn't 
move the bodies!”. 

INÍCIO NO TOPO 
Os diálogos são tantos que 
é difícil ouvir frases 
repetidas, deixando o jogo 
ainda mais divertido. 
As músicas são originais e 

nda 

Os efeitos sonoros, como TITE Ena o sf Pia e aço ei A 
quando Gex dá uma Ec ti PAi cara Ca dores | ria de UA a RE RA 
rabada, são ótimos. Nota Dica fi as no centro dia tela 20 er. o. RENNES Le | RA RS 
máxima para o som. Além caveiras estiverem na cabeça de : 1 enfrentar este chefe, Pulo e acorta e ER 
dos bons gráficos e sons, "AS caveiras vão cair Reni Certe-a uma rabada quando as 
os controles também se | começar a cu er quase 

Spir um : 
destacam. Gex pode um pouco NÉ paid hr a 

spo ntrole escalar quase todos os 
pontos da tela. Gex, além 
de ser uma lagartixa muito 
simpática - e talvez por isso 
mesmo- tem tudo para se 
tornar o que Mario e 
Sonic são para SNes e Ed SR 
Mega. DICA: na fase Disco oo A, 

vá para baixo quando esta Sã aqi PR RBG DR, =. 
pilha de caixões aparecer. Siga esta passagem para ada 
uma sala cheia de power-ups 

3DO 

CRYSTAL DYNAMICS 

CD - Fases N/D 

1 Jogador 

Ação - Bateria 

he o DICA: na 1º fase do Cartoon 
E som ME DICA: quando você estiver & World, procure uma plataforma 

aee no começo da fase Disco Hina "aU: eo móvel sobre a cabeça de Gex. 
FUN FACTOR | || Inferno, entre neste buraco. Bem lá no oii vd no Suba nela e siga a trilha de 

uma vida, que poderá ser muito útil mais tarde cenouras e estrelas para saída 

COM UMA MOSCA 
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Jogão cheio de 
sangue para Playstation, 
lançado pela Genki. Não 
fosse pelo show de 
computação gráfica, Kileak 
logo poderia ser rotulado 
como mais uma opção no 
estilo Doom. Só que, como 
os japoneses são os pais da 
matéria em questão de 

Aqui atrás do 
pilar você DRE 

pega o cartão Esse 

- de flidia 
identificação [ERR 

Neste computador você coloca o cartão de identificação e 
Det, , a & completa todo o mapa 

videogame, fizeram uma 
versão hardcore do 
nazigame de PC. Na demo 
de abertura, a competência 

é tanta que se tem 
a impressão 
a de estar 
Wa. assistindo 

É 

Este rob 
retém 

chave d 

que vo 
preci 

o O 
a 

» O o O ç 

> 

a cena final de Aliens 3. 
Simulador de robô em 
primeira pessoa, que 
intercala jogabilidade e 
superdemos. Você sai por 
corredores procurando itens 
como cartões de acesso, 
chaves para portas, munição 

BE DICA: pare à frente 
| deste dispositivo e 
aperte X para 
acender as luzes 

e campos de força. 
E bomtero 
mapa completo 
da fase, que só 
estará 
disponível na 
sala do 
computador 
central, A di 
mira é bem 4 
mais * 
precisa 

outros jogos do estilo. 
Um sensor dispara 

à todaa vez que um 
=. Inimigo estiver 

na cola. O som é 
nota 10, 

chegado! 

Pá fi 
O ponto vermelho recarrega 
sua energia em até 100% 

KILEAK 
THE BLOOD 

PLAYSTATION 

SONY 

CD - Fases N/D 

1 Jogador 



"Ta ad Hs * , , 3 PANEER 

Panzer Dragoon 
mostra o que é 
sofisticação. O show 
começa na 
apresentação: um 
espetáculo de 
computação 
gráfica. As 
fases do SS | ; 
jogo são O “scroll” as algum, 
totalmente montadas em é forçado, não se pode 

gráficos poligonais com É ir aonde quiser. Você 
textura. O mundo de Panze conta com três pontos de 

Dragoon foi criado pelo vista. De tudo quanto é lado j 
desenhista francês Moebius. vem inimigo. Duas armas estão 

disponíveis: um laser 
teleguiado e um 
normal. Não há 
pontuação no jogo, 
mas no final da fase 
aparece seu 
desempenho. Com 
cenários de arrepirar, 
Panzer Dragoon 
mostra o que o Saturn 
é capaz! 

Aco 

SATURN 

SEGA 

CD - 7 Fases 

1 Jogador 

Tiro - Continue 
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Tentando seguir a linha de 
Shock Wave, Hover Strike 
esbarra em problemas como 
controle e a persistente 
lentidão. O resultado é uma 
boa receita de como não 
fazer videogames. 

CHACINA NO 
ESPAÇO 
A Federação recrutou você 
para salvar os habitantes de 
um planeta colônia dos 
constantes ataques de piratas 
terrestres. Os bandidos 
inventaram um modo de 
transformar restos humanos 
em combustível para suas DICA: na visão com monitor 
naves e, agora, promovem externo é difícil manter o alvo, 
uma verdadeira chacina mas o alcance é bem maior do 
intergaláctica. Você pilota um que na visão normal 
hovercraft através de seis 
perigosas zonas de 
combate à procura de 
power-ups e inimigos. A 
nave está fortemente 
armada com misseis, 
misseis teleguiados e 
bombas. Mesmo com todo 
este arsenal, a velocidade da BZz dice mísseis € 

nave não ajuda. A dificuldade nica: não dA mimig os de curto 

está em manobrar morteiros em 

rapidamente e mirar nos alcance 

alvos. A grande manha é 
acompanhar a ação com a 
ajuda da tela radar, que dará 

RO DE ROD CSS SGA CU DRA SIT O 
PTE RR UR A LR RS RESUME S O TIE 
So RO TITS TIE ET RE RR 
near these istands, sa navigation 

PORCA LES OB IL RR iissra 

EU; 
HOVER STRIKE 

Atari 

Displayiny targui 
SER UPA SA NULA 

Hover Strike é quase uma 
cópia de Shock Wave, só que 
com sérios problemas de 
velocidade. Os gráficos e as 
diversas áreas não mantêm a 
ação do jogo. 

“e x ed 
nvragsõda tamnnasSAs e o ea Di A: nresfa afenção nara Os 

e PPS oil CENTERS oCal El Vu 
» +. = 

EO am “ 
Aa ER ES CLA oa PENÇA A sa DEST Vi nas MmIcsDAs I88 
SLI CRC CRINECIArcinSir 

“4 uv p 7 
DU SP FRIA O) DM, 515% eras o miar ea iu 
mostr 211 ESTO VI Ué / (78) Sai! alvo 
POPA EA CORRE CORE VicLICaN 1% ta GR TRA É 

LC Li RT TS PT o 

Desen 
US$ 60,00 2 jogadores 
2 Mega 6 fases 
Já disponível Visão de cockpit 
Tiro Multiscrolling 

ao piloto toda a precisão para 
detonar os alvos. As 
complexas configurações do 
Jaguar fazem do controle um 
inimigo a mais. Você tem de 
escolher a arma e pressionar 
um número no keypad para 
disparar um missel ou 
manipular o monitor externo, 
tudo em questão de 
segundos. Outro bode quanto 
ao controle é o sistema de 
mira: é difícil mirar e abrir 
fogo em curto espaço de 
tempo. 

O CANTO DA 
SEREIA 
Os bons gráficos de Hover 
Strike não ficam devendo a 
nenhum outro shooter do 
mercado. Os cenários são 
detalhados com boas 
animações. Alguns inimigos 
são cópias deslavadas de 
Shock Wave. Fora isso, O 
cart traz uma grande 
variedade de extraterrestres e 
naves. À música e os efeitos 
de explosões e lasers são um 
show. Para levantar a sua 
moral, uma voz feminina 

o metalizada o acompanha 
— OUVE; durante a ação. 
Jl Vora dai. , me L 

ita deles Ainda não é desta vez que o 
Jaguar consegue dar uma 
bola dentro. Apesar dos 
ótimos gráficos, Hovercraft 
incorre em erros primários, 
principalmente quando o 
assunto é jogabilidade. A 
Atari fica devendo mais uma 
pra galera. 
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Quem ficou esperto na pré- 
estréia do último número de 
SGP, pôde ver em primeira 
mão as fotos de Savage 
Reign, da SNK, que explora 
um novo estilo de jogo: o 
combate de ação múltipla. 
Trocando em miúdos, além / 
de golpes, seu personagem 
pode utilizar armas como 
forma de defesa. O sistema | 
de round é em melhor de 
três. Nove lutadores de 
diferentes estilos disputam 5 
a vaga final do 
campeonato para derrotar | 
King Lion, o campeão. O 
sistema de zoom é igual ao 
de Art of Fighting. Como 
em Fatal Fury, Savage 
Reign conta com sistema de 
dois planos. A diferença é 
que em Savage Reign você 
luta ou numa plataforma ou 
sobre um cano. Neste 
segundo caso, sua 
movimentação é limitada. A 
vantagem são os holofotes, 

que ajudam você a dar um 
golpe indefensável no 
inimigo. Cada fase tem a sua 
armadilha, o que pode 
significar perda de life para 
uma das partes. Os 
controles são muito 
complexos, com sequências 
cabulosas. Neste número 
você poderá conferir todos 
os golpes e fatais de todos 
lutadores. Para o povão sair 
detonando por aí durante as 
férias! 

vo e ça x 
ER çSos : Es - 

Du 

- ano a a ASS sq So 

ns 
| 

É pe :ag sã Pa E. à a Se 

j ão y 5 x “3 a A ÀS 4 ES a a BAÉR Ê Pa 

( À AIS ê Apertando o botão é, você 
ê H p À OE, 
Y fave BF Aa FArADIF a 

ESI sa devolve a arma recebida 
ac fases): | 

ndo Qdo 109%* tAanange UU | 
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SAVAGE 

NEO GEO 

SNK 

190 Mega - 10 Fases 
[E ” 

E ERR RE LES E AT 
Bis sa ; O PTS Re 

EE ip 
Ê 

2 Jogadores simultâneos 

Luta - Memory Card 

Pra eles a Se ACÊS Iantréaa a! 
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a 5 ema AS miar cagunao niamné 
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' Savage Slash: 4 35 +C 
' To the moon Kick: 

yZ€e+A0ouB 

Wild of Whan: durante o 

salto Y, + A ou B 
Eagle Fire Slam: 
€-— + BC ou ABC 

Spirit Blast: 
> 4 + BC ou ABC 

*Ohgi!Musoh-ranhbu: 
VLEeCyN35+4A 

Blazing Kick: B rápido 

35272 +C 

Spirit Tsunami: 

“94V?f+AouB 
Water Jet Pummel: 
DV“ + BC ou ABC 
* Jaga-rangeki-kyaku: 

(c) Z> + B rápido 

Fumence Blast: A rápido 

Thudering Heaven Blast: 

$u32+4C 
Raging Bull Thurst: 
2447" +AouB 

Icaruss Immolation: 

343 +BCou ABC 
* *Jaga-rangeki-sho: 

(c) Z3 + A rápido 

Shocking Toy Twister: 
,952+C 

Bloody Parrasol: 
VZe+AouB 
Roller Dash: 

(c)e> +AouB 

Mad Hatter Heave: 

314/2€3+ BC ou ABC 
*Good Face: YLV 3524 A 

TETAS = EYES AD 
didi de ? Ao SER o e a qe , 

STA fins Sul, RT) )) (oa 
de ES á o 6 

- EE E “Me : EX Ep E a 
ud 

LÁ ER 

A da 
e (die 
LR + a 

ç 

o ss DESS 

Thundering Heaven Blast: 

Spining Top Drop: 

VZe-+AouB 
Dream Angel Drop: 

no pulo, 4 + C 
Swan Dive Dumper: 

(c)Z£3+AouB 
Fast Ball Flash: 
€v (“> + BC ou ABC 
Rainbow Attack: 

24 4 + BC ou ABC 
*Naughty Ball:2€Y? + A 

Diving Head Buster: 
no pulo, de perto, 2 + C 
American Srewdriver: 

yze.AouB 
Flash Wing: Y327 +AouB 
Axe Boom: 
EU 33 + BCou ABC 

*Eagle Special: 
23y42€3+C de perto 

Power Driver: 

no salto, de perto, € + C 

Galvanic Smash: Y 3527+C 
Discus Driver: YV£€+ AouB 
Samson Spirit: 

BP suyzes +BCou ABC 
U.F.O Blaster: 

MP! eye + BCou ABC 
*Lazer of Hell: YLYN52+A 

KING LION 

Earth Chopper: VZ ER +C 
Beast Blow: L€) + AouB 
Nightmare Knocker: 

VN 4C 

Crush of the Gods: 

(c)y + BC ou ABC 
Silent Storm: 

Va + BC ou ABC 
 *Straight Punch of King: 
I3YLEDESD4A 

MalNo 

White Tiger Gouge: 

(c)Z>+AouB 
Thousand Slap Slasher: 

4335272 +A0uB 
Psychic T. Blast: agarre o 

canoe v?Yy?+AouB 
F. Blast: nervoso, yZ€ER+C 
Cock-a-doodle die: 

nervoso, 2€ + BC ou ABC 

Purple Dragon: 

> + BC ou ABC 
*Sen-nin-daha: YYYV?+A 

Pressure Crunch: 

no pulo, de perto, 2 +C 
Friction Heater: 
2442E-+AouB 
Moon-shot upper: 

Ce ,+AouB 

Spark Bolt: 
2€- + BC ou ABC 

*Mad Police: 

uy ec de perto 

OBS: os golpes com asterisco são os fatais, que só podem ser acionados quando a barra de energia estiver piscando 
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À 

end ho 

Je 

*Supercabeçada 
2» + SESD 
One-Two Punch 
SE, 19) 
Shujinkyaku 
A + CD, CD 
Fuujinken 
Sb8 + SD 
Kuuzankyaku 
20» + CE 
Neritchagui direito 
2 + CD 
Neritchagui 
Ficando em pé e CD, CD 
Senkou Rekken 
SE; SE, 90 
Hasaishu 
DA + CD, CE 
Raijinken 
SbU + SE 
Kikoku Renken 
SE, SD, SD 
Double Upper 
“ + SE, SD 

Kabuto Wari 
Pule e SDCD ' 
Narakubarai 
Db + CD, CD 
Neritchagui esquerdo 
CE durante o dash 
10 Hit Combo 
2) + 91, DE; SU, OD, 
CE. CD CD SE SD; SE 

E 

O Raijinken é 
meio difícil de 
acertar mas 
tira uma 
barbaridade A 
de energia X 

de 

KAZUYA PAUL PHENIX 
E goto a Ro iid ease 6] Ne ET E e e PR 

2 coil 4 

Lil 

Triple Dragon um 
dos melhores golpes 

*Tomoe Nage 
SECE 4 
*Ura Ate 
> + SESD 
One-Two Punch 
SE, SD 
Double Kick 
A + CE, CD 

Bonken 

b 85 + SD 
PK Combo 
SD, CE 
PDK Combo 
SD, 4, CE 
Rakuyou 
Agachando-se e CD, SD 
Abise Geri 
> + CD 
Hazakura 
Agache-se e > + SD 
Rock Break 
Agachando-se e SD 

Todos os golpes e comandos para 
Playstation desta nova estrela 

japonesa dos jogos de luta, que é 
igualzinho à versão do arcade 

Por Baby Betinho 

Triple Dragon Alto 10 Hit Combo 
2 + CE, CD, CD ME QUASE OD LE; CE, 

Triple Dragon Médio SD, SE, SD, CD 
2+ CE, CD, 2+CD o pera EEE 
Triple Dragon Baixo | EEE 
2 + CE, CD, €& + CD | 
Quebra-telha 
Agachando-se e SE 
Combo Quebra-telha 
> + SD durante o 
quebra-telha — 

O Bone Cutter 10 Hit Combo À 
SE, SD, CE SD, SE SD,  desmorona as defesas 
SE, CD, SD, SE 

*Cotovelada 
BN+SE 
*Neck Throw 
SECE + 
One-Two Punch 

e cad Punch 2 Dior nodbsite com o 
SE 55 SD ragon Thrash 

Triple Smash *Dragon Knee 
SE, SD, CD >» + CECD 
Double Smash One-Two Punch 
SD, CD SE, SD 
PK Combo One-Two Punch 2 
SD, CE >+5SE,9+5SD 
PDK Combo Summersalt Kick 
SD, 4 +-CE VA? + CD 
Nail Kick Spin Kick Combo 
>> + CD CD, CE, CD 
Kick Combo Sarenken 
CE, CE SE 5 vezes 
Rapid Kick Combo Dragon Knuckle 

+ EE CE. CE. CD Combo 
Upper & Straight > + SD, SD, SD 
“+ SE, SD Dragon Knuckle 2 
Hunting Combo SD, SD 
Pule baixo e para frente ' Summersalt Drop 
e CD, CE, CD 4 9 + CECD 
Bone Cutter Dragon Low 

. Sam pCE Agachando-se e CE 
Soushouha Triple High Kick 

>» + SESD CESCE-GE 
Back Knuckle Combo  Sliding 
“ + CE, SE, SD Agache e UU + CE 
**Devil Sizzles Dragon Thrash 
é + SESD > + CE 

VLS) 

a / | q 

TEKKEN 
- Step in Kick 
“+ CD 
**Dragon Fang 
é + SESD 
10 Hit Combo 
N + SE, SD, SD, SE, CE, 
CE -CE-LD-CE: ED 

*DDT 
(2 4 + SESD 
*Pilão 
(é + SESD 
*Jaguar Driver 
$ US + SE 
*Giant Swing 
SEL bh USD 4 SE 

One-Two Punch 
SE, SD 
Satelite Kick 
Corra e CECD 
One-Two Upper 
SE, SD, SE 
Jail Kick 
2» + CD 
Drop Kick 
>» + CECD 
Knuckle Bomb 
A + SESD 
Triple Kick 
Avance agachado e CD, 
COCO 
Elbow Drop 
Pule e SDCD 
Smash Upper 
2 + SD 
Double Knee Drop 
A + CECD 
Frankensteiner 
q + CECD 
Flying Cross Chop 

Faça-os ver ii 8 
ficar bem tonto 



4 + CECD 
Hammer Rush 
SE SE SE OD, SE 

DD + SESD 
Dynamite Upper 
Agache-se e > + SD 
Middle Smash **Gigaton Punch 
>>, solte direcional, SD EL yY (até 5 vezes) + 
10 Hit Combo SE 
SE SD DE SELL; 10 Hit Combo |. 
CD CDSE CE 4 + SD, SE, SE, SE, SD, 

SE, SD, SE, SESD, SESD 

JACK 

*Pile Driver 
2 + SESD 

*Back Breaker 
bZ&e+SD 
*Piramid Driver fee e am 
| N> + SE Os socos de Jack 
Hammer Punch Rising possuem bom alcance 
Caído, SESD 
Punch Combo 
Z + SE, SE, SE, 4 + SD 
Direto e Reto 
SD, SE 
Hammer Combo 
SE, DE ROSE 
Hammer Knuckle 
“ + SESD 
Double Upper 
Ficando em pé, SESD 
Double Hammer 
Ficando em pé, SESD, 
SESD 
Swing Knuckle E UM AM 7 
“+ SE ou SD ne 
Megaton Punch EITA RD MICHELLE 
Power Sizzles Tsuutenhou 
2» + SESD SE SE, SE 
Hip Press Zensoutai 
A + CECD Agachando-se e CE 
Wild Swing Cross Combo 
Agache, > + SE, SD, SE ' Agachando-se e SD, SE 
Body Press Zensourentai 
A + SECE Agachando-se e SD, SD 
Blood Fan Zensousentai 
Sentado, alterne socos Agachando-se e SD, v 
Sentar + SD 

GLOSSÁRIO 
SE/SD - soco esquerdo/direito 
CE/CD - chute esquerdo/direito 
SESD - acionar os botões 
juntos (neste caso SE e SD) 
> - direcionar 
2 - toque rápido 
* - arremessos 
** - golpes indefensáveis 
Ficando em pé - refere-se aos 
movimentos intermediários 
entre o agachado e o levantar 
Agachando - refere-se aos 
movimentos intermediários 
entre ficar em pé e o agachar 

| German 
: Nas costas do 

t * Avance agachado, CD 

DICA: na fase bônus € + SE repetido 
atire nos dados mas não Manji Sou 
encoste nos caramujos Z + CE repetido 

Soukuuhou Sazanka 
Levantando-se e CD CD, CD, CD 
Resshintoh Manjiguruma 
Pule e CECD à + CECD 
Zansui Knee Jet 

Ficando em pé, SD 2» + CD 
Tossoushou Toubokushu 
>> + SESD No Manji Sou, 

Housui > + CD 

Y + CE 
Daitenhousui 
Acerte o Housul e 
SE 
Toe Kick 
MY + CE 

Take Back 
Acerte SD e & 

inimigo, SESD E 
Kousoutai Emi tes 

4 ES mm 

dor 
Kagerou 
2» + CECD 
Kusanagi 
No Kagerou, SESD 
Manji Kazura 

É x a 

DICA: na fase bônus 
atire nos dados mas não 

sencoste nos caramujos 

" [nazuma 

a CECD 
**Zanmelken 
K + SE 
**Zetsuraiken 
ce + SE 

10 Hit Combo 
SEO, DE, CD, CD CD: 
SE SE, SE, 9E 

GOLPES GERAIS 
ARREMESSOS 

ias e ms 

panda E Ds AS] 

LEVANTA 
dm 

po ZA 

MENTOS 
da mis 

E 4 : a SK E e | Senkyutai ; ge: Levantamento ofensivo 
» No Kousoutai, CE Arremesso Normal Kick S 

S sa ! iii Ea para bo + e ha QUEDA chute aciona rasteira) 

SD, SE, SE, SD, GEaCE, og ==> . CE CD CD, SE = INIMIGO NOS BES 
Rolling Stand Up 
Faça € (+ chute) 
Hop Kick 
€ + CECD 

28 A CrossChop 
Direto no estômago! € (ou 3) + SESD 

e pn INIMIGO NA D+ 
Low Kick CABEÇA 
CE agachado Drill Attack 

€ (ou >) + SESD 
e 

DESLOCAMENTOS 
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ESPORTE TOTAL 
STR ETR TR ECT CRS E E a SS E TA RO CR A: 

BARKLEY 
JAM 2 
EE Segunda versão 
traz enterradas 
detonantes 

jogabilidade do original 
foi mantida, mas este 

Barkley: Shut Up and 
Jam 2! teve uma melhora 
notável nos gráficos. O jogo 
possui 10 personagens que 
você pode escolher, além de 
mais alguns escondidos. 
Não há faltas nem juizes, e 
não se pode mais jogar com 
Barkley. Os jogadores vão 
enfrentá-lo em 8 locais no 
Tournament Mode. 

Além do Tournament, você 
pode escolher Exhibition. Os 
comandos do original ainda 
estão presentes. Somaram- 
se defesas para melhorar a 
qualidade dos bloqueios e 
roubadas de bolas. Novos 
detalhes, como enterradas 
de humilhar qualquer 
adversário, melhoram a 
ação. O Juice Meter do 
original está de volta, 
afetando a velocidade e 
desempenho dos jogadores. 
Diferente do turbo meter do 

NBA Jam, o Juice meter 
cresce, dando mais força 
para seu jogador, assim que 
você rouba a bola e enterra. 
Mas se o seu arremesso é 
bloqueado ou se você perde 
a bola, ele diminui. Os 
gráficos são o maior 

destaque do jogo. À 
animação está melhor, 
principalmente as 
enterradas. Os cenários têm 
efeitos extras engraçados. O 
som também está melhor. 
Os diálogos de Barkley estão 
mais claros, mas alguns 

|BARKLEY JAM 2 
Accolade 

Basquete 

Bateria 
16 Mega 
4 Jogadores 

Controle 

efeitos foram esquecidos, 
como o som que indica os 
turnovers. O jogo tem 
problemas nos controles. 
Apesar dos efeitos das 
enterradas, a jogabilidade 
poderia ser melhor e a ação 
é só razoável. Em partidas 

em dupla, você 
pode mudar 
seu jogador, 
mas seu 
parceiro nunca 
está perto 0 
bastante para 
ajudar. Barkley 
é um oponente 
difícil no 
Tournament 
Mode, um 
desafio até 
para 
veteranos. 
Apesar de não 

ser nenhum NBA Jam, os 
fas vão gostar de Barkley. 

E Ai I prt mad 
Sado e e 

Ses gaScs ELSE 

DER Coe USE 
Es ea Ni : pas , 

Ro e PES es cena 
Ecras, PR 

E Ms 

Eae Sa 
REA 

à Sra pn 
So 

3 
4 

SErç. 
os 
a. 

2 ms pr 

DICA: tente dar 4 enterradas 
seguidas sem deixar o outro 
time marcar pontos. Todas 
precisam ter a animação 
“rimhang”. Na quinta você 
terá uma surpresa 

ENTERRADA 
SEM DEFESA 

NOTA: sua energia 
precisa estar completa 

(lista branca) 

Aproxime-se da 
cesta por essa posição... 

do garrafão, aperte A, 
e € ao mesmo tempo... 

solta fogo pela boca. 
Fique calmo. Depois disso 
ele volta a ser seu jogador 



NHLPA 
ALL-STARS 
EE Hóquei inspirado 
no ídolo Wayne 
Gretzky é um show SSI 
de violência 

ssim que os ídolos do 
hóquei no gelo Mario 

Lemieux e Brett Hull 
tiveram seus próprios 
jogos para Mega 
Drive, era apenas 
questão de tempo 
que Wayne Gretzky 
tivesse o seu também. 
A espera foi boa, polis 
toneladas de itens e 
opções combinam com 
uma jogabilidade fácil e 
divertida, resultando 
num dos melhores jogos de 
hóquei no gelo. A ação foi 
complementada com uma 
novidade: a violência. O 

nda 
rm E a 

jogo tem movimentos 
sofisticados, além dos 
brutais duelos um-contra- 
um tornando-o único. Ão 
selecionar os times, você 

pode em 
estudar as : 
estatísticas a e intimidations São 
e negociar — estratégicas “Se só em horas 
jogadores $, como nos pênaltis 
dos 26 
times da no chão. Os gráficos e os 
NHLPA e de sons são bem realistas. Os 

mais 6 times do personagens são grandes e 
mundo que coloridos e o jogo oferece 
competiram na trechos de Wayne jogando 

picAeste Canadá Cup. em closes. Por sorte, O 
giro é dê O jogo é fácil. A contrato dele com a Time 
para pesa opção Just Play é Warner continua. 

| de ma or perfeita para 
quem não quer 

ler o manual. Para 
começar uma luta, use O 
Intimidate Mode e em 
seguida comece a socar, 
chutar e agarrar, podendo 
até chutar a cara do 
oponente quando ele estiver 

NHLPA ALL-STARS 

Warner Interactive E 

16 Mega Hóquei 
4 Jogadores Bateria 

Controle 

NCAA FINAL 
FOUR 
BASKETBALL 

EE Até falta de 
propósito você pode 
fazer neste novo 
basquete 

ais um basquete para 
SNes! Você joga com 

64 times de universidades 
americanas, como UCLA 
Bruins, Indiana Hoosiers e 
muitos outros. Como 
sempre, pode-se escolher 
entre exhibition e 
tournament, mas com a 
opção Practice mode você 
pode treinar seu time. Os 
jogadores estão divididos 
em 6 categorias, Incluindo 
porcentagem de acerto e 
rebotes. Observe-as para 

montar uma boa escalação. 
São 6 tipos de formação de 
defesa, entre elas half-court, 

full-court e man-to-man. 
Deve-se substituir os 
jogadores, pois eles ficam 
cansados. O grande 
destaque do jogo são os 
controles. Há muitos 
movimentos a disposicão, 
inclusive faltas de propósito 
(sem maldade!) A animação 
utiliza imagens digitalizadas 
de jogadores reais gravadas 

a ad RE 

no da cesta e, de costas 
para o aro, segure o botão 
À para uma cesta estranha 

“DICA A 

DICA: para um [& 
movimento | 

rápido deixe um pf 
atacante perto e |. 

em vídeo. 
Os sons, 
bem os sons 
não são exatamente o 
forte do jogo. Os Mode, 
barulhos dos tênis na 40 levar um 
quadra, por exemplo, show do 
mais parecem dor Dinis Eri = 
cantos de 
passarinhos. Mas não se 
importe com os efeitos 
sonoros, pois o resto que 
você val ver neste basquete 
de jogabilidade quase 
impecável compensa essa 
falha. Só os reis do rap vão 
se indignar. 

|NCAA FINAL 4 
Mindiscape 

24 Mega Basquete 
5 Jogadores Bateria 

do 



HUMAN 
GP 3 

Simulador de F-1 
mostra como tem 
de ser um volante 

bras nacionais, como Robinho: 

de verdade Barrichello, estão presentes 

perto no cockpit, aperte os a opção para programar as 
cintos e pise no paradas nos boxes. E o 

acelerador. Chegou a sua mais completo da série, 
vez de subir ao pódio com mas tem gráficos fracos e 
Human GP 3, 0 novo difícil jogabilidade. 

auge Ss 
simulador Diversão 

me = == garantida no 
E : 46] A versus mode. 

de F-1 para SNes. A 
novidade é a opção de tela 
dividida na horizontal para 
três jogadores simultâneos. 
À visão do piloto é por trás 
do carro. À máquina 
responde gradualmente à 
rotação do volante, o que dá 
mais precisão a ela que a 
maioria das de outros jogos 
do estilo. Licenciado pela 

16 Mega Corrida 
FOCA, Human GP 3 é 3 Jogadores 

baseado no Campeonato de 
F-1 de 94, com o nome dos 
pilotos (com a grande 
ausência do nosso campeão 
Ayrton Senna), os dezesseis 
circuitos internacionais e as 
escuderias. Há também 

TOUGHMAN 
CONTEST 

Boxe de 
"yalente” tem bons. 
especiais e 

supersequências 

om perspectiva por trás jogadores, começa do zero 
> do lutador, este ou encara a grande luta 

Toughman lembra Super diretamente. Com 32 Mega 
Punch-Out, mas traz vários de memória, os gráficos 
movimentos especiais e “brilham” na tela. O 
sequências, como a maioria background tem detalhes 
dos jogos de luta em side- divertidos. Boa trilha sonora 
scroll. Você e efeitos, coisa rara no Mega 
começa em um 
torneio regional 
com atletas 
competindo em 
melhor de três 
rounds até o 
campeonato 
principal. Com 
24 lutadores, 
você compete 
em modos 
de um ou dois 

Drive. 
E 
* 

| 
E) ER Eh 

DICA: ; 

T. CONTEST 

Electronic Arts 

32 Mega Boxe 
2Jogadores Passwords 

E E 
| Som MMA | 
E 



SUPER 
SOCCER '95 
EE No sucessor de 
Excite Stage você 
pode escolher até o 
palco do jogo 

Hudson Soft 
lança seu 

futebol para 
SNes. No 
básico, é bem nes 
parecido com o Cássio J- 
League Excite Stage 
(versão 94), principalmente 
no que se refere aos 
comandos e à jogabilidade. 
Mas este J-League Super 
Soccer '95 mostra uma 
velocidade bem superior, 
que pode ser selecionada 
em três níveis. O goleiro 
pode ser manual ou 
automático. O automático é 
vulnerável a certas jogadas. 
Sendo assim, é melhor ir 
treinando com o goleiro 
manual. Você ainda pode 

ii escolher o 
clima e a 
visão do 
campo. São 

, = 

Da APR SS mattos 

Sá 

erto do 
dê um lindo lençol 

| e Muita emoção rolando com 
A até 4 jogadores simultâneos 10) 

três ângulos 
diferentes para você 
ver o jogo: side 
(visto de lado, como 
em Excite Stage), 
flat (visto de cima, a la 
Striker) e top (tipo 
Formation Soccer). Há 14 
times da J-League, a liga 
japonesa de futebol, para 
você escolher. Entre eles, os 
já bem conhecidos Kashima 
Antlers, time atual de 
Leonardo e onde Zico já 
jogou, Verdy Kawasaki (atual 
bicampeão japonês) e as 
equipes que subiram para a 
1º Divisão do campeonato 
da terra do sol poente. Um 
“Galvão Bueno à japonesa” 
narra alguns momentos da 
partida, como o início do 
jogo, as faltas, os 
escanteios etc. Você ainda 
pode editar o nome dos 
jogadores de um certo 
time e trocar os 
jogadores para fazer um 
time só de brasileiros, 
por exemplo. Outra 
opção disponível é a 
escolha do estádio 
onde val rolar 0 
clássico nipônico que 
você for jogar. O 
principal estádio é o 
Nacional de Tóquio, 
onde o Flamengo de 
Zico, o Grêmio de 

Melhore seus passes, chutes e 
lançamentos no modo Practice 

No modo League, você pode 
jogar um torneio com turno e 

returno 

Renato Gaúcho e o 
São Paulo de Telê 
ganharam o título 
mundial de clubes. 
À torcida faz 
barulho, mas é 
irritante. De resto, é 
aquilo que você já 
viu nos outros jogos 
de futebol, Inclusive 
a morte súbita. 

O goleirão não teve chance 
nesse tirombaço do goleador! 

SUPER SOCCER 95 

Hudson Soft 

16 Mega 
4 Jogadores 

Futebol 

Bateria 

ir Fun Factor ano 

RE 3/45] 
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deli Nr O Ç e vara 
a 3 Gana Buy. Saturn, 3DO, Playstation, t: 

DOUBLE DRAGON 

Só funciona no Neo Geo 
doméstico ou CD. Na tela de 
seleção de personagens, deixe 3 
segundos em cada personagem, 

Mouko Resshouda: 4 “> + botão 
Shousoukyaku: 2 V “ + botão 
Hisoukyaku: € 4 + botão no salto 
Kosouransoubu: (c) Y ** + botão 
Tchougekihashou: (c) €> + botão 
Fatal 1: VW + 2 botões 
Fatal 2:24 4 + 2 botões 
Fatal 3: €€ 4 + 2 botões no salto 

, fala dai dióiss , ya 
of Crês Go dg tdi 

ED al , 4B6; 

EE mm so 4 E 4 = E 4 PF. a y 

a FREE. 
PTE Eat P E E El ts 

nesta ordem: Billy, Marian, 
Jymmy e Cheng Fu. Dois novos 
quadros aparecem e Duke e 
Shuko estarão disponíveis. 

Suzaku: 4 35 + botão 
Houou: € NY + botão no salto 
Genbu: 23 + botão 
Souryu:2Y 4 + botão 
Kasumi: (c) €> + botão 
Byakko: (c) V 9º + botão 
Fatal 1:2NE€ +2 botões 
Fatal 2:29“ +2 botões 

E 

“SAVAGE REIGN 
USE O MESTRE REAL 

Esta dica só serve no Neo Geo 
doméstico ou no CD. Termine com 
todos os lutadores e salve no 
memory card. Entre no modo VS e 
coloque o cursor sobre o King Lion. 
Digite rápido 10 vezes Y + A para 

destruir! King Lion real tem todos os 
golpes do falso mais estes: 
Hunter Killer: Y£€ + A ou B 
Thunder God Breath: €V £ + BC ou 
ABC 
King Upper (fatal): 234 C€3€3+B 

a pa: “AA p= ago nam 
o td Ed ITONDIANEI.D 

= O | IT = x tz DAR 
Co? Flow Boa fio Es É Edo DP Em E SEBRS 

a 

Termine o modo normalsem 
continues. Comece de novo e, 
quando aparecerem as letras 
“Episode 1º mantenha apertados 
X, Y e Z para tiros normal, 
espelhado ou atravessante, 
respectivamente. 

Chegue ao final do modo 
Hard sem usar continues. 
Comece o jogo de novo e 
quando aparecerem as letras 
"Episode 1º mantenha 
pressionados A, B ou C para 
os lasers normal, roxo e 
verde, respectivamente. 

DM Pini CK( M 1 
FEZ É $ Et 
DERA Bos hs EVA E ULi 

Quando a energia estiver 
vermelha, dê dois toques na 
diagonal mantendo 
pressionados os botões de 
tiro. Os inimigos ficarão 
marcados mesmo sem 
encostar a mira neles. 



Não estamos falando 
de Beethoven. Na hora 
de colocar o nome 
coloque H.0, O.R, PD, 
V.F SMG, R.M, EXN, 
GLC, ORS, SDI, VMO, 

SATURN 
DAYTONA USA 

S.H, A.B, V.R, SHO, G.F, 
S€ 9 E JOR GER, 
E.R, OTT, T.B etc. Você 
ouvirá músicas 
eternizadas por jogos 
da Sega. 

No modo Saturn, se você jogar 
com a dificuldade no normal 
(ou superior), cada vez que 
terminar uma pista em 
primeiro você ganha dois 
novos carros. Terminando 
sempre em primeiro lugar, 
você ganha um cavalo, que 
corre mais que uma Ferrari. 

Aperte Start quando for 
selecionar a pista para entrar 
no mirror mode. Se apertar 
Start na hora de escolher o 
carro (câmbio) você entra no 
time attack. 

7 Í F À E, | 
f 7 á 7 

TEKKEN 

CONTROLE OS 
SUB-CHEFES 
E OS CHEFES 

Basta terminar com 
qualquer personagem 
sem trocá-lo na hora do 
continue e ganhe os 
respectivos subchefes 
no modo versus. Se 
terminar sem continues 
você val poder usar 
Heihatchi, o chefão que 
tem todos os golpes, 
pra variar. 

DICA EXTRA: coloque 
a dificuldade no easy e 
no sistema de 1 round 
para facilitar um pouco 
a sua tarefa. 

SUA FONTE 4 1 PARA GAMES - MULTIMÍDIA E IMPORTADOS -.. 

A! 

- Enviamos por Sedex 
- Aceitamos cartão de ATACADO 

(011) 9592-9012 GAMES E MULTIMÍDIA Enco 

V AR : J / MENORES PREÇOS - MELHOR ATENDIMENTO Estamos abertos a) 

(011) 2039-1597 LIGUE (011) 203-1597 público em geral de seg.a 

204-5842 —IMPORTAMOS-DISTRIBUÍMOS domdasdasd 

| 

TEMOS TAMBEM: Patins “in-line”, Rollerblade, Acessórios etc. 

LOJA 1 (Atacado e Varejo): Av. Nova Cantareira, 3228 - Tels./Fax: (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 3DO* 
*Promoção válida até 24/06/95 



WAY OF WARRIORS 
= 2 Mm PRE 

BRUTAL No Versus Mode, digite os nomes e datas de nascimento dos seguintes 
lutadores secretos: 

PERSONAGENS Gulab Jamun: Gulab, February 29, 1900 
ESCONDIDOS Major Trouble: Bad Boy, February 4, 1908 

Voudoo: Evil, June 6, 1966 
Black Dragon: Wyvern, March 9, 1927 

Na tela do título, aperte 
no controle 1: X,A,B,A, 
€, A. Um som confirma 
se deu certo. Comece o 

jogo e escolha um nome. 
Quando for escolher um 
personagem, Dali Llama 

val estar à direita de 
Fu Bunny. 

t a 
wo o es Ms 

O truque para se jogar na nave espacial é mais fácil de se fazer com 2 jogadores. Escolha 
um personagem no controle 2 e aperte e segure ao mesmo tempo os botões A, Be C e 
segure também Y no direcional. Em seguida, aperte Il continuando a apertar o resto. No 
controle 1, aperte e segure juntos L e R e no direcional, R e aperte Il. A tela some e uma 
nave espacial aparece. O jogador 1 deve apertar Il de novo para entrar no jogo. 

Quando o logotipo da 
- Nintendo aparecer, aperte e 
mantenha pressionado o 
botão SELECT. Em 
seguida, aperte e segure os 
botões Le R no mesmo 
controle e solte o botão 
SELECT. Para ouvir um 
som da pesada basta não 
dar um nó nos dedos. 

KIRBY'S 
AVALANCHE 

LOCAÇÃO E VENDA 

“O MELHOR PREÇO... 
“E AS ÚLTIMAS NOVIDADES EM: 

3DO * SEGA CD 
JAGUAR * SNES 
32X * NEO GEO 

SDO BURNING SOLDIER 

No meio do 
jogo, aperte e - 
segure juntos À, B, Xe Y. 
Continue segurando e dê 
um reset no console. Na 
tela de SELECT-A-MODE 
entre no options, mova 
para Custom e ache a 
Special Custom Option. 

E esa Na tela Main Menu, 
Mg entre em Option. No 

| GV os E = | controle 2, aperte os 
E qui RCE D botóesL, RC Xe> 

Nes ad 20 mesmo tempo 
PM para conseguir um 
1 Debug Menu. 

AV. GOI ÁS, 401 - CENTRO 
A MAIOR DE S.CAETANO DO SUL 



G.BOY 

STAET 
PPARASSUVORD 

s0120 

E1994 HUDSON SOFT 
E1I9GI HINHNTE Di 

Às passwords são Level 1-1: 4696 Level 3 Boss: 2828 Level 6-3: 9867 js 

para Bomberman. Level 1-2: 7006 Level 4-1: 4152 Level 6 Boss: 9618 E 
Para usá-los com Level 1-3: 8774 Level 4-2: 3451 Level 7-1: 1884 ao 

e Level 1 Boss: 5141 Level 4-3: 4312 Level 7-2: 7702 Es Ro emp Level 2-1: 9185 Level 4 Boss: 0874 Level 7-3: 6925 a E 

O Pas dide " Level2-2: 4610 Level 5-1: 1909 Level 7 Boss: 7110 a 

p Level 2-3: 2630 Level 5-2: 5010  Level8-1: 5814 A 
Bomberman parãO tevel2Boss:3569 Level5-3: 2904 Level 8-2: 8136 es 
level 4-164152, Level3-1: 8401 —Level5Boss:1726 Level 8-3: 0390 É 
então para Wario é Level3-2: 8264 Level 6-1: 3614 Level 8 Boss: 3158 
2514. Level 3-3: 0173 Level 6-2: 0610 Level Secreto: 5656 

PASSIWORDS 

ROUNDS = 

us ENFHNVZ 

STAR TREK: STARFLEET ACADEMY 

WARIO BLAST FEATURING BOMBERMAN 

NOMES, ESPAÇONAVES E FINAL ESPECIAL 

ESSE RATIO LA. 

Jogue com os nomes da 
série Star Trek 

Aqui vão alguns truques 
para melhorar o jogo. 
Importante: cada código 
deve ser feito com L, Re 
Select pressionados. 

NOMES 

Na tela título, escolha a 
opção New Game. Na tela - 
de New Cadet Registration, 
aperte X,Y Xe Y no 
controle 1, Mude o nome 
dos jogadores para o 
Interplay playtesters. 
Aperte À, B, Ae Be mude 
os nomes dos jogadores 
para os da série Star Trek. 

ADICIONE NOVAS 
ESPAÇONAVES NO 
TRAINING SIMULATOR 

Na tela título, vá na opção 
Simulator. Aperte A, Y, Be Y 
no controle 1 para adicionar 
um jogador novo e naves 
inimigas para o Combat e 
Two-player training. O 
código pode ser feito no 
Training Simulator Main 
Menu, Ship Selection Menu 
ou Two-player Ship 
Selection Menu. Depois de 
digitado, o código só sai se 
você der um Reset. 

Um final superespecial 
espera por você 

FINAL ESPECIAL 

Entre na opção Password na 
tela título. No controle 1, 
aperte XX XALRYA, 
R, Ae A. Aiaperte L,R e 
Select. Aperte X, LX YA, 
B, Ae B, solte os botões e 
aperte Select de novo. Na 
tela com os Picture Menus, 
escolha a 2º opção à esq. 
(Insignia) e aperte Start. 
Escute sua missão e escolha 
a 3º opção à esquerda 
(ship). Você vai encarnar o 
capitão James T. Kirk da 
Enterprise. Para dar as boas 
vindas para Kobayashi 
Maru, escolha a opção 
Choice A e se dirija para 
014.021 na Neutral Zone. 
Quando o computador 
disser que os Klingons irão 
atacá-lo, seja educado e dê 
as boas vindas a eles e você 
verá o que vai acontecer. 
Não deixe de ver! 

AP je 7 

PROGAMES 
MOOCA 

LOCAÇÃO DE: 
Super Nes 
3DO 

Saturno 
Mega Drive 
Neo Geo 

Neo Geo CD 
Jaguar 
Sega CD 

32X 
Master 

Nintendo 
Game Boy 
Game Gear 

E TAMBÉM 
MULTIMÍDIA 

MOOCA / 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. Carrão 295.1190 
Moema 5360.0529 

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 

RUA JUVENTUS, 831 
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OUTRAS LOJAS: 
TILT'S 1; Av. do Imigrante Japonês, 93 S.L. - 843 9021 
TILT'S 2: Av. Prof, Francisco Morato, 1538 - 212 4045 
TILT'S 3: Av. Jabaquara, 1469 Loja 21 - 583 3468 

demonstração dê Start 
e comece. Os inimigos 

Na tela-título aperte, no controle 
2, 114 4 €3€3 BA, Todos os 
jogadores ficarão em condições 

tipo “anima 

= E, 

Es É 

Na tela do HOW TO 
PLAY, digite o código 
€3€>, solte o 

controle, e 2€9€, 

Na parte inferior da 
tela a palavra Expert 
vai aparecer. Os 
lutadores controlados 
pelo computador vão 
ficar detonantes! 

[E 

CET EAD AE AOS E A CCI AD D T CODIC  IU  V  NÓ PECA — s  ememe 

TIME ALL STAR 

Na tela-título aperte, no controle 
2, BBXXAYAY 2€ Xe jogue com 
time All Stars. Pode ter certeza 

que não é marca de tênis. 

Tt 

No momento de 
definir o lutador com 
quem você val jogar, 
faça-o com o botão 
Start pressionado. Os 
“hit stops” passam a 

ser bem mais 
rápidos, acelerando o 
ritmo da luta. 

a 

d 

meato” 

o SE 
h De. 

Ms 

Z | Em é 

CD. Durante a tela de 
VS (depois da seleção 
de lutadores), 
enquanto a tela 
permanecer branca, 

digite o código 
B + C nos dois 

AEste só funciona no 

controles. 



“Cobra: VLE+C,5/72+4C 

Fatal: (c) Y “> + BD 

AFTER BURNER WORLD HEROES 2 JET 
COMPLETE /SPACE |. 

HARRIER MODO JET, 
MODO DIAGNÓSTICO urante o logo lakara 

digite 9? ?* Select A 
y y Select e B para 
ganhar mais 
velocidade! 

CONTROLE ZEUS 
Ão surgir o logo 
Takara digite 2€ AB 
y AB 7. Com esse 
truque você pode 
escolher o chefão 
do game. 

No logo da Sega, no controle 2, 
pressione Ae Ce dê Start. Na tela 
título dê Start com ABC apertados. 

HABILIDADES FATAIS 
NORMIAL: Com a energia piscando, digite o comando do golpe fatal de 
cada lutador e, aleatoriamente, será acionado um golpe fatal modificado 
(como o Screw Upper que desloca, de Joe). 

ESPECIAL: antes da luta, deixe pressionados ABCD (ACD no CD) e dê 
Start no “Go!”. Quando a energia começar a piscar, digite os comandos: 
TERRY: Geiser Combination - £ +€,3 +C,2NVYZe+CD 
ANDY: Reppadan Combination - D, 4 +C, YZ€e> + CD 
JOE: Walking Screw Upper - 2Ny Ze + CD de longe 
MAI: Provocation Bee - de longe, € pressionado e 22% + BD 
GEESE: Raising Combination - 4 +C, 4 +C, VLE3 + CD 
BOB: Dangerous Wolf Cry - 2, antes de pousar £ 2 + CD 
HON FU: Gadenza Tempest - 24 Ne + CD no tempo ímpar 
BLUE MARY: Mary Cyclon - levante com €VZ + C 
SOKAKU: Ikazuti Kill - tome um golpe e 24 YZ e + CD 
YAMAZAKI: Super Gillotin - €€ e, antes de pousar, 24 Ze + CD 
JIN CHUNG-REI: Emperor Destiny - de longe, Ny Ze + CD 

USE OS MESTRES 
Só funciona no Neo Geo doméstico e no CD. Termine uma vez o jogo e 
grave no memory card. Carregue os dados e, na tela de selecão, faça: 
coloque em Terry e aperte B (faz um som). Agora em Hon Fu e B. Prossiga 
com Mai, Geese, Bob, Sokaku, Andy, Bash, Joe e Mary. As letras “Here 
come new fighters” aparecerão. Barbarize com os mestres. 

R. YAMAZAKI JIN CHON SYU JIN CHON REI 
Todos os golpes de 

SM: €LY35+D God Pace: (c) 2 + A/C 
H. Eye: V 45 + B/D 
H Far VN 4 A/C 
Fatal: YE €3 + CD 

Kaiser Fist: Y2€3 + C 
«4a cer Soul: YLE+D 
Fatal: 2€Z y 4 + BD 

Double Reflect: VV +C 

Chon Syu exceto o fatal: 

| PUBLICIDADE 

"PUBLICIDADE 

ALUGUEL DE TODOS OS CONSOLES 

Jogos para sistemas 3DO, Jaguar, 
CDX, SNES, Mega 

LOCAÇÃO A PARTIR DE R$ 1,50 

R. Peixoto Gomide, 414 - Centro - SP. 

Fone: (011) 284.3857 

uns [a 
SL po 

E At X 
“x QUE = To 

pare 
4 

MAIS DE 1000 TÍTULOS 
ORIGINAIS 

TEMOS CDs PARA 3DO E 
ja e7 do)» 

EM BREVE, TAMBÉM 
MULTIMÍDIA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
TUDO ISSO E MUITO MAIS 

CONFIRA! 
Rua Cristiano Viana, 1182 

Fone: 864-5083 

ai Re DS RS E re LR E 
SR ie do di 

CONTINUE INFINITO 

Quando o logo estiver 
parado digite 

8624 ABC 8426. 

LASER TURBO 

Quando o logo estiver 
parado digite 

882246 AABBCC. 

Atendemos somente São Paulo 

| 

| 



Knuckles fez tanto sucesso 
como assessor do Sonic que 
a Sega resolveu promovê-lo 
a solista. Chaotix segue o 
mesmo padrão side-scrolling 
de plataformas, com a 
diferença de que, agora, a 
dupla está sempre junta, 
presa por anéis mágicos. 
Novos personagens foram 
escalados. Além do veterano 
Mighty (tatu), do arcade 

CHAOTIX 

32X 

SEGA 

24 MEGA - 6 Fases 

1 ou 2 jogadores 

Ação - Bateria 

Sonic (que 
nem pintou por aqui), 

Chaotix traz uma nova 
legião de animais exóticos: 
Charmy (abelha), Vector 
(crocodilo), Espio 
(Camaleão) e dois robôs 
criados pelo terrivel 
Robotnik. A escolha entre 
eles também é inovadora. 
Você joga a sorte numa 

começou Sua carreira Sonic 3 como um “dos vilões da história. 

Ama 

Catcher, aqueles flipers com 
garras que colhem bichinhos 
de pelúcia. Os chefes de fase 
foram fortalecidos por anéis 
do Chaos, que servem como 
campo protetor às suas 
investidas. Não poderiam 
faltar as fases bônus com 
perspectiva em primeira 
pessoa e gráficos poligonais. 
De grudar no joystick! 

igos de 
Um dos amigo 

Sonic no arcade. Nest
a 

aventura, ajuda 
Knuckles. 

PODER ESPECIAL 

Agarra na parede 

em: 

BRT 
RR: 

Abelha nervosa e que 
só pula com poder 
especial, mas se 

esquiva bem. 

PODER ESPECIAL 

Gosta de um som € 
i tos m movimen | 

marcantes, 
músicas. 

O caram 
do jogo. O 

arco-íris, 

ais colorido 
uando fica 
Ira um 

PODER ESPECIA 
Anda p E 

elas Paredes 



FASE DE BÔNUS NORMAL 

Feita com gráficos poligonais, esta fase se destaca pelo 
visual. Seu objetivo é tentar pegar o número certo de bolas 
azuis. Se conseguir isso, você consegue o anel do Caos. 

Dez anéis Diminui o 
personagem 

Aumenta O 
personagem 

FASE DE BÔNUS INTERNA 

Nesta fase o personagem está em queda livre. Você tem de 
correr atrás de dois itens diferentes, o Automatic Catcher e o 
Automatic Stage. 

RR PRE a)
 

ma Use-o quando
 seu 

companheiro
 estiver 

preso parê a
proximã- 0. 

Gasta 10 anéis. 

LITTLE BOMB 

came 

vera ED 

Outra cria de Robotnik
, EC Et 

explode quand
o o 

ER 

sa 

B quiser 
fazer Se 

| 

companheiro 
ficar 

parado. 

| é Pas iw 

Da EI BAA So 
n PIRES. 

PE 

mm: 
Nesta fase, você vai encontrar rebatedores, espinhos e 
anéis. O tempo é medido pela quantidade de anéis que você 
possui. Fique atento para não cair nos buracos. Se isso 
acontecer, você sai da fase. 

2. 

Dez anéis de Inverte os Dobra a 
bônus personagens velocidade 

! Automatic Automatic 
| Catcher- para Stage- para 

escolher o escolher o | 
| personagem próximo | 

no Catcher estágio 

à E N 

f ES SA 
a E 4º , 

To: | 

. ss y 
s* rd : ço 
"a - 
[Ra J q q 

tiver que pular. 

r SEA + sas 
NE A ' 
RA AS 

Faz seu 
Ps heiro 

Serve para você uns de 
carregar seu dar voltas em se 

companheiro. você para protege" 

FI: 

Fase de Bônus Normal- 
encontra-se no final de 
cada fase, se você obtiver 
mais de 50 anéis. 

"Fase de Bônus Interna- 
encontra-se em passagens 
secretas dentro de 
enormes anéis dourados 

Pegue o número de bolas azuis 
indicado no canto da tela 

ESCORE 
adriicias 

Ec): 
SM 

ci Ea 

Pegue ós anéis, eles são o 
tempo desta fase | acabar mais rápido 
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BOTANIC BASE 

Aqui, Knuckles vai entrar em um 
mundo de floresta e ruínas. O 
negócio é ser bem ecológico e 
evitar que o chefe incendeie tudo 

DETONADO; 

SEE “= Er Trento 

Nesta E Erro Mstador vai su Atrás de Robotiniks há Use alguém que saiba subir | Use 0 carrinho que abre 
auxiliá-lo sempre alguns itens parede bem, o final é difícil paredes, vai ser muito útil 

Fase estilo Hi-tech,
 pen 

de surpresas, 
entre ela 

utilização de u
ma 

escavadeira. 

Para a Guia geral da Desvio: dos polígonos e acerto 
o carrinho vai quebrar a barriga do inimigo 

SPEED SLIVER 

fi ou Pora ira Use 0 chegar 
pelo cano, iiteralmente em lugares de difícil acesso 

| Co b mo diz o nome, o 
| fânce é abusar da 

“e velocidade, E pernas 
E pra que te quero. 

ns o sino, aa seguir em 
frente, ele abre portas 
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DM 

ca | Pe 
Vadio 

Este pula -pula precisa ter os 
dois personagens 

O cenário começa triste. Siga Se não ligar as luzes neste 
a seta para reanimá-lo botão, não muda de fase 

À luz é a alma do | 
Negócio por aqui, ; 

090 de entrada, o 
ance é achar o 

Inter ruptor 

Exnivo so dos i inimigos « 8 | RR em | 
ataque-os bem na barriga ana À 

messes e ne Em ge Pre DE SAL TT EO TT MIDI TO EI A TE AO ET IDO DST TE AD EA ET EE E E a e ace FE DMA TE Ar SEUS sms 

e e 

“ MARINA MADNESS | 

Use os barcos que parecem Este botão muda nd a Os iinimigos voadores são a 
cenários como plataformas plataforma grande encrenca desta fase 

indo, é ataque « com olô 
aberto e no vidro de baixo 

o X4 vezes para . 
destruir o penúltimo chefe 

FEIA 

Tá a 
pa Std 

EE 0 Pa -—R e 
desvie dos ataques 

vez do braço 
direito: faça a mesma coisa 

ES a E 
fio 1) 2d) Do E 

E o 
“e 

Acerte a barriga enquanto 
não estiver atirando 
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em incomodar o jogador. Mas o 
Be Re ponto marcante é a história 

ce À inteligente, cheia de 
mystérios. Você depara com 3DO 
livros e, o melhor de tudo, 
pode entrar neles! Deve-se CYAN/SUN SOFT 
explorar a ilha de Myst à CD - N/D 
procura de pistas. E melhor 1 Jogador 
Ir anotando tudo o que - Adventure - Batéria 
encontrar. Bom mystério! 

Seu objetivo é explorar 
a ilha de Myst e 
encontrar as páginas 
vermelhas e azuis 
para completar os 
respectivos livros e 
ver as mensagens 
dos irmãos Sirrus 
e Achenar. Outro 
objetivo é 

encontrar as duas 
metades do memorando de 
Atrus e conseguir achar o 
compartimento secreto da 
ilha. E ainda é preciso saber 

Myst existe para 3DO, 
TEL o E te pio 

Sega CD e PC. E o detonado 
vale para qualquer um 

destes consoles 

8) Sega CD, Saturn, P o código secreto para entrar 
E Por Marcelo Playstation, PC e outros na sala secreta da biblioteca, 

KamiKaze Ê 
consoles que vierem a ter onde serão tomadas as 

Myst é um seu Myst. O que mais últimas decisões. Ufa! No 
adventure de grande impressiona no jogo são decorrer da matéria não À primeira coisa a fazer é 
sucesso, originalmente seus gráficos lindos, muito fornecemos as soluções acionar todos os “switchs” di 
lançado para os bem trabalhados. O some a definitivas para os enigmas | ilha. Deixe-os todos | 
computadores PC. Agora música parecem ter sido de Myst. As respostas estão  !evantados. Eles ativam o 
todos os videogames de feitos com a fita métrica, sob localizadas no fim da do switch no mapa 
última geração estão medida, encaixando-se matéria, mas aconselhamos 
embarcando nesse mystério perfeitamente no esquema. você a tentar terminar sem 
de jogo. À versão Os controles são simples e vê-las para não estragar a 
apresentada aqui é para não há um texto ou ícone (só melhor coisa do jogo: 
3DO, mas vale também para a mãozinha) na tela para desvendar os mystérios. 

1a Ea 9 Eca 

» o E um k 

MR AA A Ane AA 
RPE CER E BAN Es E wa 1 > 

E a t r E 
AP) Ras k k " 

ES tes Pés é its 

za 

e “com OS 
rado 

Eno 

ENE To nais 
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Colocamos aqui todas as respostas para os 

respectivos enigmas do jogo. Aconselhamos 

você a só consultar este trecho quando não 

“souber, de jeito nenhum, as soluções e 

“empacar” no jogo 

À voltagem a ser colocada 
no gerador é de 59 Volts. 
Para conseguir isso, acione 
o primeiro e o terceiro botões 
da fileira da esquerda. 
Na segunda fileira 
ligue o terceiro e quarto 
botões 

Esta é a posicão em que 
devem estar o botões para que 
se possa acionar a nave 
espacial. A foto é só uma 
referência, pois a sintonia fina 
deve ser feita por intermédio 
do órgão localizado logo atrás 
destes switchs 

ted ts xesy pia: sexos 
Ayer, and asecer cam bo 
culyl das maço 

Anote a sintonia das estações 
e sua ordem: 
Floresta de pedra: 15.0 
Oásis: 153.4 
Túnel do vento: 212.2 
Abismo: 130.3 
Relógio: 55.6 

Aí está a posição dos botões 
na porta de entrada do 
labirinto Selentic. A foto é 
mais um referência. Faça a 
sintonia fina com seus 
ouvidos, observando a 
seguinte sequência: floresta de 
pedra, oásis, túnel de vento, 
abismo e relógio 

Cada direção tem um som: 
Norte - sino curto (bing) 
Sul - sino seco [clank) 
Leste (E) - freio (fwssss) 
Oeste [W) - pássaro (twrrreee) 
Nordeste, sudeste, noroeste e 
sudoete é uma combinação. 
Sequência: N, W, N, E, E, 8,5, 
W, SW, W, NW, NE, N, SE 

11 de Ta RE 1984 
corresponte à folha, 17 de janeiro 
de 1207, cobra e 23 de novembro 
de 9791, inseto. Clique no pilar 
correspondente a estas três 
figuras, Se o navio começar a 
flutuar é sinal que deu tudo certo 



Access +, Nash 

pets so ty, 

" E TESS. 

Os números são 2, 2 e 1. 
Para isso puxe e solte 
rapidamente a alavanca 

Esta é a sequência dos Coloque à da esquerda. Faça 4 . 

bússola em 135 FE O novamente. Agora puxe e e Levante todos os oito É a segure a alavanca da Cada metade se localiza E mirdns dohihia AN cora ds 
grau e é a posição norte Rate ER Gta nas ilhas norte e leste. Agora witchs da : 1. Ag a ao 

e não leste como na escola De Rins basta combinar as duas cais e abaixe a alavanca 
e abrir o acesso para para abrir o compartimento 
o livro de Myst secreto e achar a página 

secreta referente ao livro 
de Atrus 

O horário certo é 2h40. A Esta é a 

manivela grande move o sequência para ir à sala 
ponteiro dos minutos e o secreta, onde se localizam o 

Entre com os números livro de Atrus e as 
7,2 e 4 para abrir o últimas páginas vermelha 

compartimento da log cabin e azul 

pequeno movimenta das 
horas. Acerte o horário e 
aperte o botão 
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RA SIGA Tor “27 a 
Pais SD Ros E 

cd DC 3 k 
a a 

; ES AR ox e e 

. 

4 Re É 

K e. 

"O MAPA DA MINA, ERA 

quase” ILHA MYST Mais mastigado do 
a que isso, impossível. 

Pra você não se perder 

de jeito nenhum, 

ai vão todos os mapas, 

desde aquele que dá 

uma visão global 

da Ilha, até aqueles 

Observatório que mostram o que 
há em cada Era. 

Y 

f 

2: e Ta 

Corredor | Fusível 
dos pilares | Espaçonave 

Fusível 

Gerador 

Ponte 
escondida 

Porcas 

Torre do gigantes 

relógio 

Controle | 

dorelógio | Lin ERA STONESHIP 
á Sala do Monitor 

livro Navio dimensional Acesso ao 

Elevador Três switchs telescópio . 

ERA SELENITIC 

Labirintos 
8a Toredo Selentic 

É a? relógio 
ii 

Floresta 
de pedra 

Quarto de 
Achenar 

Sala dos 
livros 

NT! LANÇA “ 
= 

Oásis 
Túnel Torre do 

Submerso farol 

Túnel do vento 
Antena Central 
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POR ERA 

ERA MECHANICAL 

Símbolos 

Ilha norte 

Fortaleza 

móvel 

Símbolos 

em 

ÃO jr 

llha leste 

Ilha sul 

Sala do livro 

Início 

ERA CHANNELWOOD 
3º Andar 

Quarto de Achenar 

Sala de lazer 

Quarto de Sirrus 

Moinho 

h ERA 
/ * CHANNELWOOD 

1º Andar 

Elevador eds ZA) 

E Cano Ê 

telescópico E PR 7 Mecanismo 
Z da ponte 

Mecanismo [ 
Ponte 
submersa 

Elevador para a 
sala de livro 

ERA CHANNELWOOD 
2º Andar 

Elevador para 
o terceiro 
andar 

Rampa de acesso 

Elevador para 
oprimeiro É" 

Cabana com switch 
à 

madranes 
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Load Runner: 
alta estratégia 
no PC 

Um dos primeiros 
grandes sucessos dos 
PC-games, Load 
Runner agora volta às 
telas com uma 
continuação bastante 
melhorada em relação ao 
original. Este game 
de estratégia, com 
gráficos multi- 
scrolling de 
plataformas, traz 
zilhões de fases e alta 
jogabilidade. Você 
tem de 
passar por 
muitos 
andares 
colhendo 
barras de 
ouro e 
fazendo a 
sequência 
certa para 

evitar Os 
inimigos. Para quem 
procura ação a longo 
prazo, vale a pena 

386 SX ou mais, CD-ROM, 
Hard Disk, 580MBS memória 

livre, e um MB livre EMS, 
monitor 256 VGA colorido e 
Sound Card para o áudio. 

Es 
E 
e 
e 
e 
E 
barra 

E 
e 

O lance é sair 
por aí atrás do 
ouro, as 
barras estão 
espalhadas 

desembolsar os US$ 50. 
Distribuído pela Sierra On- 
Line/Dynamix. 

Super Mario e Luigi agora 
também ensina vão virar professores 

Falou Mario, pensou em 
mais um jogo da série. Só 
que desta vez, Os irmãos 
Mario e Luigi vão ensinar a 386 SX ou mais, CD-ROM, 
criançada a digitar as teclas E dali EA E 
do computador em Mario One 
Teaches Typing. A idéia é a So 
simples, mas bem 
executada. Recebe-se uma 
frase para digitar e de 
acordo com a performance 
do usuário, O 
personagem val 
avançando nas 
telas. Um modo 
divertido de se 

sacada da da Interplay, 
que utilizando um dos 

jogos mais 
populares da 
história do 
videogame, atiça a 
curiosidade da 

familiarizar molecada no uso 
com o de computadores. 
computador. Iniciativa 
Boa nota dez. 

o você acertã- 



O gênio de 
Da Vinci, agora 
em CD-Rom 

Para dedicar maior tempo a 
seus trabalhos, o artista e 
inventor italiano Leonardo 
da Vinci (1452-1519) dormia 
15 minutos a cada 2 horas. 
Talvez esteja aí o grande 
segredo de um dos gênios 
mais produtivos da história. 
Hoje, por US 65,00 você 
pode dispor de todas as 
obras de Da Vinci na tela do 
computador, graças ao CD- 
Rom. Leonardo Inventor traz 
em CD as pinturas, 
invenções e biografia do 
mestre italiano 
do 

Renascimento, com 
textos e projetos 

" o o. E originais, além da opção de 
E e A Rm qu tocar alguns intrumentos 
a = A quem À como a viola-organista. 

Como se vê, Leonardo era 
um artista múltiplo. 

PAS VI DIO 

Quando se cansar 
E da aula, pause 
—— As telas E para um joguinho 
s. de 

'* opções 
| São 

* || simplese 
|: fáceis de 
| usar Leonardo fez até 

projeto detanque .. Ants 
de guerra ABRE 

; AitgpunDos WORKS sema A 

é 23. Suadidor Portrail of Isnbetia ES M onaliza, 

po Paris, Frunee pa é cla ro, 

2. er of imale Ê n â 0 

25. ssa a ie x poderia g Às in vençõ es 

ue - deixar de vinham 
| esar É acompanhadas 

Ea : == presente ; da exposição de 
* motivos 

CONFIGURAÇÃO 
MINIMA | VIOLA-ORGANISTA sa 

IBM PC 486 SX Os instrumentos 
vêm com seu 

Windows 3.1, MS-DOS 

Quatro Megabytes RAM. 
som original 

BATMAN & ROBIN 4 
DONKIE KONG COUNTRY 
FINAL FANTASY 3 
NBA JAM T.E 
POWER RANGER 
SAMURAI SHOWDOWN 

Ss FAMILY VALUE 
CLAYFIGHTER 2 

FIFA SOCCER 
ITCHY & SCRATCH 

KIRBY'S AVALANCHE 
KIRBY'S DREAM 

LION KING 
MAXIMUM CARNAGE 

METAL WARRIOR 
MORTAL KOMBAT 2Z 

PINBALL FANTASIES 
RISE OF ROBOTS 

SPEED RACER 
THE FLINSTONES 

GP-1 PART 2 
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STREET RACER 
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Importação direta em nome do consumidor final, os preços 
| indicados, incluem todas as despesas de importação e frete 
até São Paulo. Outras cidades, acrescentar frete por correio. Máximo 
um jogo por pessoa por semana. Ligue para maiores informações. 
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terceiro jogo da saga disquete. Muitas melhorias principal e um menu de 
Kyrandia para o PC, técnicas fazem do jogo um opções em que você pode 

Malcolm's Revenge, sai concorrente direto aos armazenar e acionar seus 
pela Virgin Interactive modernos consoles 32 bits. itens e magias. À novidade é 
Enterteinment. Feito pela Os gráficos são texturizados, o Moodometer, um medidor 
Westwood Studios, e não desenhados como de caráter (legal, mentiroso, 
Kyrandia 3 terá formato antes, e foram incluídas normal), que o ajuda em. 
único em CD-Rom, ao vozes digitalizadas de 44 suas relações com os outros 
contrário de seus atores. Como todo bom personagens. 
antecessores, que também adventure, Malcolm's 
estão disponíveis em Revenge traz uma tela 

No início | 
você já 

nota 
diferenças 
em relação 

à versão 
anterior: 
magias, Pa sda e So Ep 

um medidor de caráter. Pegue a 
laranja, o anzol, sapato, potes de 

vidro e pedaços de madeira 

SR, 
STS DA E 

RR SA Loo a 
Pou'rejgettins sleeps,.. AR meet É 

dio 

os 

5 A 
E 

K. 

a é 

DICA: jogue sementes para 
atrair o esquilo. Com a avelã e 
o cordão você o hipnotiza 

DICA: mude o medidor para 
Lying e mexa no controle até 

BE aquecê-lo. Roube o roupão 



E DICA: no 

É quarto de 
E Malcom, 

E clique no local 
indicado para 
pegar a 
varinha 

=) mágica 

DE pres 

acidente envolvendo o DICA. F a 
encantador de facas Seguindo e 
Kallak Fanulo, os dois "ato de bronz, 1. dB direi S 
herdeiros disputam o trono. “E. Useo st esq Scero 
Fanulo lidera um movimento Pirata para a à Você danha é 
para que o jovem William Katherine são a Viagem “rá um 
seja declarado príncipe de assassinados pelo mesmo 
Kyrandia, convencendo-o a encantador de facas 

DICA: ocaradobarcoolevaã casar-se com sua filha responsável pelas mortes de 
ilha. Brinque com as 3 bolas Katherine. Mesmo Gregor e Victor. Kallak 

desconfiado de um golpe, acusa Malcolm de tramar 
Malcolm aceita que seu o crime, € assume o 
primo assuma o trono e trono. Malcolm é 

“o protege de qualquer preso e agora trama a | 
perigo. Tudo ia bem até que o vingança contra | 
rei William e a rainha o tirano. 

* 

DICA: em Dog Fort, fale com o 
cachorro e pegue a faca 

TRONO DE SANGUE 

Gráficos à parte, o forte de 
Malcolm's Revenge é a 
história, no estilo tragédia RR 

shakesperiana. Malcom e DICA: depois de pegar a faca, vá para a floresta, 
William eram primos e netos avance mata adentro e elimine as cobras para 
do rei de Kyrandia, Gregor. colher ossos. Tome cuidado com as pulgas. Se 
Com a morte do rei e do você for picado por elas, corte o mato e procure 
príncipe Victor em um um lago para tomar um banho 

na tea gas ER CEA E 
E ga Ê PISO ns ço DI); 

v 

DICA: use 
as pedras 

Rm nesta 

“es ordem: 
rubi, safira, esmeralda, 
ametista, topázio e diamante 

na. 

CONFIGURAÇÃO 
r 

MINIMA 

Monitor: VGA, SVGA 

CPU: 386 DX/33Mhz, 

CD-ROM de dupla velocidade 

Memória Ram: 4MB 

Disco Rígido: 2MB livre 

de XMS 

Controle: Mouse 

BE DICA: ossos para o cão. Ele os 
à enterra. Colha 6 pedras 

="5 preciosas 

“a 
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a era dos consoles 
de 32 bits, com 
jogos produzidos 

em moderníssimas 
estações gráficas, uma 
modalidade que usa o bom 
e velho livro como guia, 
vem aumentando seu rol 
de fãs a cada dia. O RPG - 
ou Role Playing Game, jogo 
de representação em que 
os participantes criam uma 
história - vai marcar 95 
como o ano de sua 
definitiva invasão no 
mercado brasileiro. A Abril 
Jovem vai desembolsar 
US$ 1,2 milhão, para liderar 
os lançamentos, seguida 
pela introdutora do RPG 
no país, a Editora Devir, 
que continua mantendo a 
política do devagar e 
sempre, com sucesso. 

REINO DA MAGIA 

O pacote da Abril 
começou a ser lançado 
em maio, com a série de 
4 volumes Os Mundos 
da Magia e a revista 
mensal Dragon 
Magazine. À série foi 
comprada da TSR, 
empresa americana 
detentora do sistema 
Advanced Dungeons and 
Dragons. Os livros são 
aventuras que introduzem 
os jogadores no universo 
RPG. Cada exemplar sai por 
R$ 17,00 e vem com 55 
cards de brinde. A tiragem 
é de 15 mil exemplares. A 
editora lança cerca de 20 

as Ts ti: Re dm 

E. EX pia Dt 
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ii Ev PE ada 
Ea 

dd 

o SUI | 
ata Fedro Ea Eli aa v Ueda PERU Na 

Peri LOST AS DRA LO LT AS Eri 

PADRE TE IR BEST RTO 
Pa 

OT LAN A (Le 

peças só este ano (veja 
quadro ao lado). Já a Devir 
lançou o modo Gurps no 
Brasil em 91 e editou mais. 
de 10 livros de RPG em 
português. Mês passado, no 
3º Encontro Internacional de. 
RPG, saiu mais um 
suplemento Gurps, o 

Acdivar DD) Tesuna o 
z 

: 

aj ssa | 

ebay Cris 

A difddo ERES quis niçia sae 
cs ge: 

ed. 

RE go 

IAGEM NO TEMPO 

Supers e Viagem no Tempo 
são dois livros dos mais 
concorridos de Gurps 

Illuminati, para histórias de 
conspiração e intriga. Outros 
5 lançamentos estão sendo 
preparados pela editora. A 
Devir também promoveu 
uma Live Action, tipo de 
RPG dramatizado, com mais 
de 100 pessoas. Uma 
verdadeira rede de intrigas. 

Abril e Devir investem 
para delírio da galera que detona 
magos, dragões e outros papéis 

Os Mundos da Magia é a série 
inicial do pacote da Abril: há 2 anos 
a Grow lançou 3 RPGs de tabuleiro, 
entre eles Dungeons & Dragons 

O QUE PINTA 
DE NOVO 

ABRIL JOVEM 
Os Mundos da Magia (4 vols.- 
maio) 
Dragon Magazine (revista 
mensal - maio) 

First Quest (2 vols. -junho, julho) 
Livro do Jogador (junho) 

Livro do Mestre (julho) 

Livro dos Monstros (agosto) 
Forgotten Realms (kit com livro, 

mapas e monstros- setembro) 

Nystara - Karameiros nº 1 e 
Nigth of Vampire (kits com CD, 
mapas, livros e monstros- 

novembro e dezembro) 
Ravenloft (kit completo- dez.) 

DEVIR 
Illuminati (suplemento Gurps- 
maio) 
Império Romano e Objetos 

Encantados (Gurps, sem data) 

Guia do Jogador (Vampire) 
Freiras Renegadas e suas 

Máquinas Maravilhosas (sátira) 



O TEATRO 

BATER E MATAR 
Os escoteiros, quem diria, 
estão entre os adeptos do 
RPG. A galera do Grupo de 
Escoteiros São Paulo 
conheceu a modalidade há 
10 meses, quando Ricardo 
Ponsirenas velo com a 
novidade de Curitiba. Desde 
então, eles se reúnem as 
sextas-feiras. Agora, estão 
entrando na onda do Live 
Action, o RPG representado 
ao vivo, com trajes e tudo 
mais. Mês passado, SGP 
acompanhou uma sessão 
realizada no prédio de 
Roberto Perfeito que, como 
dono da casa, foi escolhido 

1 

; 0 PRÊMIO DO HOMEM 
QUE MATOU SANDMAN 

no edição 
do HO Mix, a 

maior premiação ' 
do gênero da 
América Latina, 
virou um festival de 
quadrinhos e 
contou com a 
presença do 
roteirista americano 

RAÇA 

* ORPGéo 
* novo barato DR sm | ps e 

damoçada ! Neil Gaiman, autor Galman eo  brasiloiio Matútio de oia 
" comandada de Sandman e criador da Mônica 
por Ricardo Orquídea Negra. 

* Ponsirenas Apesar de ser a sua primeira personagem. Seus novos 
projetos em quadrinhos são 
Mr. Punch e a série Alice 
Cooper The Last Temptation. 

HO MIX 
Este ano o HO Mix virou 
festival, com exposições de 
Angelo Agostini, o pioneiro 
da HQ no Brasil, os 90 anos 
da revista Tico-tico e os 20 
anos da revista Bicho. 
Alguns premiados: 
Ivo Milazzo (Itália) - melhor 
desenhista estrangeiro. 
Neil Gaiman (EUA) - melhor 

vinda ao Brasil, Gaiman já é 
veterano do HQ Mix: faturou 
cinco anos consecutivos o 
prêmio de melhor roteirista 
estrangeiro. Jaqueta de 
couro, óculos escuros, e estilo 
dark, o escritor bem que 
passaria pelo Morpheus, da 
série Sandman. Gaiman falou 
para o público brasileiro 
sobre a morte de Sandman, a 
terceira história mais popular 
da DC Comics, depois do 
Super-Homem e Batman, 
prevista para o fim do ano. 
Destacou o fato de ser esta a 
primeira vez na HQ 
americana que uma história 
se interrompe no auge da 
popularidade de um 

roteirista estrangeiro. 
Flavio Colin - melhor 
desenhista brasileiro. 
Otta - melhor roteirista 
brasileiro, 

como o rei Luis XIII, numa 
trama de intriga ambientada 
na corte francesa. No grupo, 
três garotas que nunca 
tinham encarado o jogo. 
Quando a galera pegou 
gosto pela coisa, todo 
mundo começou a mandar 
matar, prender e bater em 

todo mundo. Na base do 
teatro, é lógico. Até a mãe 
do Perfeito ficou feliz; “com 
o RPG, meu filho começou a 
ler e se interessar por 
História. Hoje ele está até 
com uma roupa minha”, 
conta, olhando a cacharrel 
dourada no corpo do filho. 

Segundo volume da 
série Morte: O Preço 
da Vida, gibi escrito 

por Neil Gaiman 
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VICTOR CIVITA (1907-1990) 
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TÁTICAS MORTAIS: 
* 6 botões de disparo. 
* Turbo Automático independente 

pn para cada botão - enquanto o 
adversário tenta um golpe, você ; dispara 8 vezes por segundo. TATICAS MORTAIS: * Slow Motion - reduza a 
velocidade de ação e acabe com os 
inimigos bem devagarzinho. 

ESCOLHA A SUA ARMA: 
º Dynavision e Handyvision - use 
TPC-1. 

* 6 botões de disparo. 
* Turbo Programável para cada 

botão. 
* Auto-Fire programável para cada 

botão - disparo contínuo. 
* Slow Motion e Super Slow Motion. 
* Visão de Raio-X você vê tudo o que 

* marcas registradas de terceiros não representadas e sem vínculo comercial com a DYNACOM. 

e Mega Drive* e Amiga Commodore* acontece por dentro. use TPC-2. 
º Phantom System*, Hi-Top Game* ESCOLHA A SUA ARMA: Turbo Game* - use TPC-3. º SuperNES* e Superfamicom* - use * Master System* e Atari* - use TPC-4, Aqua Pad SNES. º Megavision, Mega Drive*e Genesis º Megavision, Mega Drive* e Genesis* - use TPC Superfighter. use Aqua Pad Mega. 

A DYNACOM vai armar seu game com um verdadeiro arsenal para você sair detonando inimigos e recordes. DINACOM E é para detonar mesmo: com a mais completa e atualizada linha de joysticks tipo ASA do mercado. Os TPC | f Dynacom Lfana- e AQUA PAD têm recursos animais para qualquer tipo de Kombat. Faça seus inimigos pedirem água! | 
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SUPER HIGH TECH GAME 
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Uma grande variedade de golpes, 
combinando socos, murros e diversas 

armas! Grandes confrontos em cenários 
espetaculares utilizando um sistema 
revolucionário em jogos de batalha. 
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Fácil e divertido! 

Jogue com seus amigos este 
quebra-cabeças excitante e divertido. 

OTAITO CORP. 1994 

GOTAITO CORP. 1994 
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A última novidade da série | 
mais explosiva do mercado! 

Novos personagens e jogos 
fascinantes esperam por você! 

OSNK 1995 

o 

E 

cad a ns 
Vire um cavaleiro, um ninja, 

um mágico! Abra caminho 
até a batalha final contra o feiticeiro! 

OSNK / ADK 1995 
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