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The Future Is Now 

SNK PANASONIC 3DO 

Brinquedos Laura 
ESTAMOS NOS MELHORES SHOPPINGS DE SÃO PAULO. VÁ TESTAR SEU EQUIPAMENTO NA LOJA. 

| SHOPPING MORUMBI:- TELS. (011) 531-7293 / 55-61-0973 / 531-6943 / 535-526] 
SHOP. PAULISTA: TELS. (011) 289-1058 / 251-2818 CENTER NORTE: TELS. (011) 267-0180 / 950-4580 
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DESTA EDIÇÃO 
MEGA 
Batman Forever 
Earthworm Jim 2 
Monopoly 
Primal Rage 
Vectorman 
SNES 
Bust a Move 

Castlevania Drácula X 
Demolition Man 
Gun Hazard 
Primal Rage 
Super Mario Bros RPG 
Swat Cats 
The Mask 
Yoshi's Island 
SEGA CD 
Final Fight CD 
32X 
Virtua Fighter 
3DO 
Maximum Surge 
Space Hulk 
SATURN 
Clockwork Knight 2 
Race Drivin 

Rise of Robots 
Shinobi Legions 

Street Fighter Zero 
PLAYSTATION 
Extreme Games 

Ground Stroke 
Horned Owl 
Namco Museum volume 1 

Night Striker 
Power Serve 3D Tennis 
Ridge Racer Revolution 
Rise of Robots 
Sentient 
Snatcher 
Street Fighter Real Battle on 
Film 

Street Fighter Zero 
Toshinden 2 

JAGUAR 
Blue Lightning 
Flip Out 
ARCADE 
Fighting Vipers 
Marvel Super Heroes 
Soul Edge 
Sky Target 

PORTÁTEIS 
Chicago Syndicate (GG) 
Power Drive Rally (GG) 
Galatic Pinball (VB) 
Mario's Dream Tennis (VB) 

NEO GEO 
Pulstar 

Ilustração de Capa: ROKO 

PANCADAS DO ALÉM 
Economize sua energia e veja como 

chegar até o final de Shinobi, o rei da 
pancadaria no Saturn (pág. 62) 

PE TIRO NAS ESTRELAS 
Veja como encher de balas todos os mestres 

de Pulstar, do Neo Geo (pág. 58) 

A VOLTA DE 

MARIO 

O personagem 

da Nintendo faz 

10 anos e volta 

com Yoshi's 

Island (pág. 22) 
MINHOCA NO MEGA 

Earthworm Jim sai atrás de sua 

namorada, que foi sequestrada (pág. 28) 

SUPERGP DICAS 52 
Um show de manhas para os 

Cd O a novos consoles, Mega e SNes EE 

CIRCUITO ABERTO ] 0 COMPUTER ZONE | 
O acordo entre as gigantes Bote a cabeça pra funcionar e 

: japonesas Sega e SNK faça um prédio com Sim Tower EEE 

PRÉ-ESTRÉIA ] 2 SUPERGP EXPRESS 70 
Quem diria, o Lanterna Verde 

virou vilão! SEE 

GOLPE FINAL FLASHBACK 79 
Muita porrada no Mega e no Voltamos no tempo para 

SNes com Primal Rage | | mostrar Final Fight CD EE 

ESPORTE TOTAL FINAL STAGE / 
Extreme Games: um jogo Até a última gota de sangue: 
radical que tem até skate Castlevania Dracula X EEE 

3 

À Nintendo e a Square 
preparam Super Mario RPG 



UA p Pd! Fm a, 

A] 
“ft 

E ! | 
| | 

O | | . 

| , ] 

| 5 À 
Pd 

| 
; + E - k - y ; 

Gi 
7 / eo" y | ; k / 

eu minhoca na cabeça dessa vez, galera. 
Earthworm Jim 2 é um lançamento 10 para 

LDA 

e 

a 

Mega Drive e foi pra capa. Mas seríamos loucos & 
transtornados & debilóides mesmo é se a gente não 
participasse da homenagem aos 10 anos de Mario 

Bros, que é uma espécie de patrono (nessa 
eu arrasei, he-he!) do videogame. Por isso, 
na capa de SGP está também o excelente 

*” Yoshi's Island. O encanador Mario se 
prepara também para estrear no gênero RPG. 

Veja em Pré-estréia e delicie-se! Pra quem gosta de porrada, Golpe Final traz 4 páginas de Primal 
Rage, jogo que leva essa história de animal a sério. Detonado mostra que é uma seção que 
manja de nova geração e arrebenta 2 jogos para CD - o visual emocionante de Pulstar, do Neo 
Geo, e as artes marciais de Shinobi (Saturn) para os fãs de Rickie Gracie. Entre os portáteis, o 
destaque é o estreante Virtual Boy, que comparece com Mario Tennis e Galactic Pinball. 
Quem tem um PCizinho vai delirar com SimTower. Além disso, Ecco The Dolphin, Comix 
Zone e até Sonic preparam-se para invadir os monitores de micros equipados com o Windows 
95. À moçada que curte quadrinhos não vai ter do que se queixar: falamos de Lanterna Verde, 
que vira vilão, e do encontro de Batman e do Justiceiro. E uma correção: Virtua 
Fighter para 32X, que estava prometido para a edição passada e ficou de fora 
por problemas editoriais, sai só agora, com as minhas desculpas. E isso, galera. 

udo bem? É claro, né, 
depois de terem criado a 

melhor revista do Sistema 
Solar, não tem dia ruim. 
Prazer Baby Betinho, 
Marcelo Kamikaze, Lord 
Mathias e, é claro, Marjorie 
Bros. Esta é a primeira, mas 
não a última carta que 
escrevo para aí. Aí galera, 
eu fiz um Rap da SGP. 
Sentem-se, pois o Rap é 
maneiro e acho que mereço 
pelo menos a Carta do Mês. 
Aí val: 

Eu só quero é ser feliz, 
A SGP, melhor revista do 
país, 

— Eas outras, sai pra lá! 

4 

Nenhuma concorrente vai 

tomar o seu lugar! 

Olha o baby carrancudo 
O fortão da galerinha, 
Quem quiser brigar com ele 
Vai levar um na 
carinha! 
(refrão) 

Vem aí o Kamikaze, 
Amigão de todo mês, 
com o “ocrinho” é 
amizade | 
RPG com ele não tem 
vez! 
(refrão) 

A gatona Marjorie 
Vem aí pra agitar! 
A loirinha mata o 

homem 
Tá aqui pra arrasar! 
(refrão) 

Olha o Lord o negrinho 
O Dee Jay da garotada 
O rapaz é malandrinho 
Tem barulho na parada! 

Eu só quero é ser feliz 
O chefe cabeludo mais 
sacana do país | 
Mas com ele eu vou parar 
Fez SGP e chega de blá, blá, 

o Qua 

Falô galera, os autores do 
Rap estão no desenho 
abaixo! 

Renato Cordeiro 
Pedregulho, SP 

CHEFE: ok, você venceu! 
Ouvindo os pedidos 
insistentes da redação, 
principalmente da 
Marjorie, que acha tudo 
uma gracinha, resolvi dar 
lugar de destaque ao seu 
Rap. Embora não me 
ache nada sacana... 



O cérebro pensante 
da revista resolveu atacar de 
arquiteto e engenheiro. O 
japa deixou de lado o joystick 
e lançou mão de um mouse 
para construir seu pequeno 
prédio em Sim Tower. Ainda 
assim deu tempo de conferir 
Pulstar e continuar 
mandando nos jogos de RPG. 
Coisa pra fera! 

Baby 
este mês só 
quis saber da Idade da 
Pedra. O mocinho disse que 
agora só dá porrada em 
dinossauro. Mas como 
ninguém é de ferro (apesar de 
todos os músculos) e o cara 
não é lá essas coisas de 
promessa, ele atacou de MK 3, 
jogo que rendeu um cineminha 
e umas pipocas também. 

o. com | O Sistema adotado 4 pelo Playland do 
Shopping Center 
orte. Os preços 

subiram abusivamente | POr causa de um 
cartão que se 
compra zerado, 
tendo que gastar 
uma grana com 
depósitos, Esperamos que este sistema 
Nunca dê certo, senão nunca mais entramos num fliperama é vamos passar dia debulhando o Neo CD É Os Ninjas da Zona Norte 

São Paulo, SP 

BB: entramos e 
O pessoal do Pavia o pg segundo o encarregado, Ricardo Góes, os preços não subiram. Antes você comprava 

MARCELO KAMIKAZE 

BABY BETINHO 

RECOMENDADOS 
PRIMAL RAGE MORTAL KOMBAT 3 

KILLER INSTINCT 
VIRTUA FIGHTER REMIX 

democracia e 

3 três fichas de R$ “4 1,00. Agora o valor 
as três é 

descontado de uma só vez no cartão. De 
acordo com Góes, isso 
E O recado está 

Começo esta carta dizendo que SGP € Simplesmente... animal! As matérias 
Ótimas, Séculos à 

| 6 são 
frente da concorrência Méritos ao Chefe, que coordena com tanta 

punho firme o Pessoal. Um abração para todos e um beijão para 
Marjô. Leandro da Costa 

Alegrete, RS 

CHEFE: finalmente um leitor ” 

todo 

Você 

Sábio e sensi 
” 

vel para per ceber o meu lado democrático. Vai longe, garoto! 

LORD MATHIAS 
O figura 

demorou uma 
semana para decorar o Rap 

da SGP, mas, quando decorou, 
a redação ficou de ouvido 
inchado, de tanto que o cara 
cantou. Como a vida não é só RECOMENDADOS RECOMENDADOS ! 
cantoria, o cara mandou ver 

CHRONO TRIGGER VECTORMAN Wing Commander 3 e passou 
ARC THE LAD RAYMAN uns dias no ar atirando que 
SIM TOWER WING COMMANDER 3 nem louco. Espaço para os 
PULSTAR EXTREME GAMES esportes com Extreme Games. 

MARJORIE BROS 
À 

mocinha passou 
uns dias emocionada com 

Super Mario World 2 
Yoshi's Island. Marjorie achou 
uma gracinha (grande 
novidade!) o bebê Mario sendo 
carregado pelo dinossauro 
Yoshi. Depois de enxugar as 
lágrimas, a nossa Marjô pisou 
fundo no acelerador e arrepiou 
em Indy 500. 

RECOMENDADOS 
YOSHI'S ISLAND 

EARTHWORM JIM 2 
INDY 500 

PANZER DRAGOON 

Minha tarefa é falar 
dos erros de nossa revista e 
das outras, corrigir, serum «À P 

advogado do leitor. Vou fazer 3N/ 
um berreiro federal. A Dulcenea W/'* 
Felix Guimarães, de São Lourenço, MG, resolveu 

comprar um computador com kit multimídia e 
uma filmadora Sony por reembolso postal da 

empresa Thunder Import. No dia 29/06 ela 
depositou R$ 2.357,00 na conta do vendedor José 
Luiz Sabbadini, “como é costume da loja”. Você 
recebeu as compras? Nem ela, até o fechamento 

desta edição. Tentamos ajudar a resolver o 
problema, mas o senhor Emerson, da Thunder, disse 

que o negócio não era com ele. E com quem é? 
“Quem responde pela empresa? À Dulcenea quer a 

grana de volta, com razão. Vamos resolver o 
problema e deixar de conversa fiada? Senão quem 

leva a culpa é o pessoal que vive de vendas por 
reembolso, um negócio muito sério. 

5 
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A dupla Donkey e Diddy Kong ajudou o paulista Bruno Hamzagic a levar a 
parada este mês. Ele fica com o par de controles Turbo Pad, para SNes e 
Superfamicom, para proteger todas as bananas da sua selva favorita 
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Por BiLL (GAMES Tora e jogadores, 
os cobiçados Saturn e 

PStation chegam aos States incompatíveis com seus irmãos 
japoneses. Why?!?! Os fabricantes dizem que esse é um modo 

de controlar o mercado. Daria para calcular melhor as vendas em 
cada país e bolar estratégias específicas para cada um. No papel 
é bonito e até tem lógica. Mas não é bem assim. Com pequenas 
mudanças, os dois consoles rodam games dos dois países. No 

Saturn é só colocar uma chave, muitas assistências técnicas do 
Brasil já oferecem o serviço. No PStation é mais complicado. 
Primeiro é preciso “enganar” o aparelho para que ele pareça 

fechado. Os leitores mais ligados vão notar um pino que 
aciona um botão na parte interna da tampa. É só colocar 
algo no botão para ele permanecer sempre abaixado. O 

truque é pôr um jogo japonês, esperar o logo da Sony na tela e 
trocá-lo por um americano. É desaconselhável. O feixe de luz do 

CD pode causar lesões aos olhos. Continuem enxergando longe e 
esperem alguém inventar outra chave. Volto à pergunta anterior. 
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Vendo um Neo Geo novo 
com dois controles e um 
cartucho, na caixa. R$ 500. 
Tratar com Dárcio, Tel. (011) 
959-2234, São Paulo, SP. 

Vendo Mega Drive 2 com 
um controle e seis 
cartuchos. Tratar com 
Marcus, Tel. (011) 563-0697, 
São Paulo, SP. 

Vendo Mega 32X com MK 
2. Vendo o game Night 
Trap (2 CD's) para 32X, ou 
troco por game de 3DO. 
Vendo o game Tomcat 
Alley para Sega CD ou troco 
por game de 3DO. Tratar 
com Roberto, tel. (011) 
562-4619, São Paulo, 
SP. pe 

Eternal 
Champions, manual e uma 
fita de vídeo ensinando 

8 

como 
jogar. Tratar 
com Gustavo, Tel. (011) 
952-8912, São Paulo, SP. 

Vendo um Nintendo com 
controle e cinco fitas 
mais um Pense Bem com 
25 livros. Só para pessoas 
de São Paulo. R$ 180,00. 
Tratar com Rodrigo, tel (011) 
521-9354, São Paulo, SP 

Troco um SNes 
com um 
controle e 
Mortal 
Kombat 2, mais 
Mega Drive | 
com um E 
controle e três a 

cartuchos por um 

3DO com um CD. Tratar 
com Ronaldo, tel. (011) 494- 
5722, Embu, SP. 

Vendo Mega Drive com 
cinco fitas e dois 

Why?!?! Isso de dificultar o acesso é totalmente incompatível com 
nossa sede por jogos. Concluindo: os fabricantes precisam 

realmente de um controle de fronteiras, mas ao mesmo tempo 
não querem deixar de faturar trocados extras. Afinal, jogos e 

consoles são distribuídos em datas - e a preços - bastante 
diferentes nos países. Com uma economia globalizada é fácil 

para os aparelhos atravessar fronteiras. Bye. 

controles, Nintendo 
com duas fitas e dois 
controles, seis fitas 
de SNes (entre elas 
Mega Man X e 
Batman Returns). R$ 400. 
Tratar com Rene, tel. (011) 
523-0548, São Paulo, SP. 

Vendo um SNes com dois 
controles e três fitas 
originais (Capcom's 
Soccer Shootout, Street 
Fighter 2 e 2”). Tratar com 
Alex, tel. (011) 213-4821, 
São Paulo, SP, 

Vendo ou troco as fitas F- 
Zero, À Morte e o 
Retorno de SuperMan e 
Art of Fighting, todas do 
SNes, por outras de meu 
interesse. Vendo ou troco 
separadamente. Tratar com 
Thiago, tel. (0194) 61-0374, 
Americana, SP. 

Troco SNes com dois 
controles e um cartucho 
original Street Fighter 2 
por 3DO com pelo menos 
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um controle. Tratar 
com Thiago, tel. 
(0132) 237-5556, 
Santos, São Paulo. 

Troco Super Mario All 
Stars por Mortal Kombat 
2, para SNes, ou vendo. 
R$ 70,00. Tratar com 
Gustavo, (011) 521-9354, 
São Paulo, SP, 

Vendo SNes novo com 
dois controles e nove 
cartuchos (incluindo Fifa 
Soccer, Fatal Fury 
Special e Batman 
Forever) ou troco por 3D0, 
Jaguar ou Neo Geo. Tratar 
com Francisco, (041) 256- 
8186, Curitiba, PR. 

RPG para SNes 
e Sega CD, ou 
troco por outros 
de meu interesse. 
Tratar com Cristiano, 
tel. (011) 543-3827, 
São Paulo, SP, 

o 



prabéne pela melhor revista do erso. Algumas perguntas: qual Console tem mais Nord Saturn ou 3D0? E o 0 Geo CD tem algum gra d multimídia? 
e 

Ricardo Oliveira 
Ourinhos, SP 

Presponos ra 
Só a melhor revi | ista d f tirar minhas dúvidas: E E a PR M2 Os jogos para 3D9 ão mais interessantes? O 3DO 
Utebol parecido Rara 281 um com Sideki para Neo Geo e Neo Enponicks 

LOCADORA 
MK: obrigado 

1 pela preferência Denis Cunh 
Prop n e 3DO estão no LM: ch São Paul a e 

música CD ; rodam CD de hein? egado num futiba, 
com eo CD-EG, CDV nd Os jogos aa 3DO 

CD fo Satum proa a e Photo softscam des 
especial). Já o Neo Geo CD só fitahol o o ao 

a roda CD de música, 
e 

àZ jogos para 

io 
POR, ad 

FER AR 

Garotas, cansei! Com a carta da 
mineirinha simpatia Gabriela 

Teixeira vou tomar uma atitude 
de Chefe e acabar com a briga da 

Ângela e da Mariana. Já tinha 
até menino no meio da história... 

Sou fá número um de SGP. Gosto muito dela 
e adoro os desenhos que os leitores fazem, 

principalmente o meu. Eu falo sempre: quem 
inventou SGP deve ser um gênio. Se eu 
pudesse, compraria todas. 

Edilaine Feitosa 

Barueri, SP 

MB: Gatinha, você tem toda razão de gostar do seu desenho, que está 
simplesmente demais! O único problema da sua cartinha é que o chefe achou 
que essa história de gênio era com ele e agora toda vez que está em frente ao 
espelho a gente ouve ele dizendo: gênio! 

Caras amigas Ângela e Mariana, essa briga entre Sega e Nintendo já rendeu 
muito assunto. Tanto a Sega quanto a Nintendo são ótimas e se forem brigar, não 
haveria vencedor. Não troco meu SNes por um Mega Drive, mas o que está em 
jogo é justamente jogar. Afinal não é isso que importa e o que todas nós 
queremos? 

Gabriela Teixeira 

Belo Horizonte, MG 

MB: Isso aí, gata, vamos resolver esse assunto. Cada um tem seu console 
preferido como tem também seus títulos preferidos. Opiniões contrárias são 
coisas normais. Agora numa coisa todas nós concordamos: jogar é o máximo! 

A MAIS COMPLETA 
DE GAMES 

ai SL LENTO 
LANÇAMENTOS 

AGORA EM 2 
ENDEREÇOS 

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

TEL/FAX 941 9957 

MeRT 

RUA CONSELHEIRO MOREIRA 
DE BARROS, 540 

SANTANA - CEP 02018-011 
TEL/FAX 959 0530 



a Sera 
POUT a 
CREDITS. 03. 

otícia boa no pedaço. 
E você já está mais 
careca que o Baby de 

saber e prá lá de 
acostumado com isso, né? 
Novidades sempre 
aparecem primeiro aqui, 
coisas do destino. A SNK 
voltou atrás na sua decisão 
e resolveu liberar os seus 
titulos pra outros consoles. 
Quem papou os direitos foi 
a Sega. Jogos do cacife de 
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King of Fighters 95, Fatal 
Fury 3 e Samurai 
Shodown 2, além de 
outros sucessos da SNK no 
arcade estarão disponíveis 
para Saturn logo, logo. 
Você pensa que é só? Nada 
disso. Em troca, a Sega vai 
emprestar à SNK alguns de 
seus hits do arcade. Por 
ISSO, Não se assuste ao ver 
Golden Axe - The Duel, 
After Burner, ou mesmo 
Sonic, rodando no Neo 
Geo CD. Tudo indica que o 
acordo vai rolar pra valer a 
partir de 96. O jeito é 
esperar! 

Dana ata f LE 

DOBRA 

ne 4 o 
E Oba “é 

STE E Ss 

MORTAL EM 
3D...0 

pessoal que tem 
3DO e está sedento de bons 
jogos, pode respirar fundo e 
ficar bem calminho. A 
Panasonic acaba de assinar 
um acordo com a Williams 
Enterteinment e Matsushita 
Electric Industrial Co. Ltda. 
Segundo o acordo, jogos 
para arcade da Williams 
terão versões para 3DO. 
Ficou feliz, né? Pois vai ficar 
mais ainda: sabe qual o 
primeiro game da lista? 
Mortal Kombat 3. O game 
estará disponível nos 
Estados Unidos no começo 
de 1996. Ou seja, já está 
chegando. E tem mais jogos 
por aí! A Panasonic também 
fechou acordo com a U.S. 
Gold, que prometeu 
Olympics Gold 96 para o 
sistema. A data de 
lançamento desse jogo 
ainda não está confirmada. 



pr 

VAMPIRO 
CHEGA ANTES 
AO PSTATION 

Atenção gamemaniacos para 
as cenas do próximo 
capítulo de Castlevania! 
Dracula: Nocturne of 
Moonlight, no Japão, ou 
Castlevania: Blood 
Letting, nos Estados 
Unidos. O game chega 
primeiro para PlayStation, e 
vem cheio de mudanças. 

à O apocalipse vai bem no 
am novo Castlevania. Será isso 

uma magia, um item 
especial ou uma técnica 

Primeiro, esqueça 
Simon. Seu 
personagem é Alucard, 
filho de Drácula, que já gráficos? Um 
apareceu em Castlevania jogo da Konami e para o 
3. Outra diferença é que PlayStation... 
você não passa de uma 
fase para outra. ui 
Nesse game há 
apenas uma fase. 
Mas não é tão fácil: 
para abrir novas 
áreas tem de 
descobrir um segredo 
ou conseguir um 
item. Previsto para o 
fim do ano. 

2 e RA EA = ae AE 

Os mestres do jogo não vão 
dar mole para você 
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Pode acender a velinha que 
tem gente importante 
fazendo aniversário! 
Adivinha quem? Aí vão 
algumas pistas: O cara usa 
macacão azul e boné 
vermelho, além de um 
grande bigodão. E, Mario 
faz 10 anos. O personagem 
apareceu pela primeira vez 
fazendo uma ponta em 
Donkey Kong para arcade. 
Nessa época, nosso amigo 
nem nome tinha. O sucesso 

JS 

eo 
nascimento 
de fato só 
vieram em 85, com 
Super Mario 
Brothers. Em meio a 
toda essa festa quem 
ganha o presente 
somos nós: Yoshi's 
Island. Diversão 
garantida para os 
leitores de SGP que 

já estão mais que Ai Stars (1993), Ts 
por dentro das a última big a ventura de 
dicas do game. Mario no SNes 

Seu maior ponto de venda 
para atacado e varejo em games. 

TUDO PARA 
SUA LOCADORA 

Consoles = Cartuchos 

Acessórios 

Lançamentos simultâneos 

com EUA e Japão 

Despachamos 
para todo Brasil 

psd do, 
Poeta 

Descontos para 
Locadoras e Revendas 

LIGUE HOJE MESMO 

057) 254010 



EU 
A Nintendo se rende à 
magia da Square, a empresa 
mais cotada no mercado de 
RPG (Chrono Trigger, 
Front Mission, Secret of 
Mana e Final Fantasy, 
entre outros). O supertítulo 
que sai desta união é Super 
Mario RPG. A visão é 
diagonal, lembrando jogos 
como Equinox (SNes) e 
Land Stalker (Mega). O 
gráfico é pura computação 
gráfica, no estilo Donkey 
Kong Country. A Square 

NINTENDO / SQUARE 

Velhos títulos e personagens continuam a fazer história 
nos novos tempos do videogame. Mario Bros vai virar RPG, Street 

Fighter Zero e Rise of the Robots 2 vão detonar no PStation e no Saturn. 
E o jogos de PC CD ganham força, com Terra Nova e Heart of Darkness 

y 
Em ú 2 

a 

“a MA 

b, | 

foi responsável pela parte 
técnica: gráficos, trilha 
sonora e programação. Da 
Nintendo, participa Shigeru 
Miyamoto, criador de Mario 
e Zelda. O sistema de jogo 
facilita a percepção de altura. 
Todos os personagens como 
Mario, princesa Peach e 

Koopa (Bowser) foram 
renderizados em estações 
gráficas e passados para 
o cartucho de 32 Mega. 
Para melhorar o 
desempenho gráfico do 
cart, a Nintendo introduziu 
um chip especial, o SA-l. 
Pelo jeito, a união Nintendo- 
Square não está nem aí com 
a concorrência de 32 bits, 
provando que o SNes ainda 
tem muito a oferecer. 

Sem previsão 
de lançamento 



NAMCO MUSEUM VOL. 1 

PF estrada nesse 
PF mundo já jogou 

Rally X, New 
Rally X, Toy 

*/7 Pop, Bosconian, 

A Namco é Pac Man, Galaga 
considerada uma e Pole Position. 
softhouse de ponta, Todos fielmente 
competindo com a Sega nos convertidos para a 
consoles e nos arcades. plataforma 32 Bits. Todos 
Chegou a hora de mostrara | com mais de 10 anos, 
história da empresa. Namco provando que jogo bom é 
Museum traz sete clássicos, bom sempre! 

jogos que fizeram a história 
da empresa. Quem tem Disponível em novembro 

GUN HAZARD 

SQUARE 

SNES 
Depois do fabuloso Front 
Mission, a Square usa O 
clima tecnológico para fazer 
um episódio paralelo. Front 
Mission: Gun Hazard é um 
RPG/ação à la Cybernator e O inimigo agora é uma 
Metal Warriors. O legal da organização que se apossou 
série é você poder montar do elevador orbital para fins 
seu robô como quiser. São militares. Como em Metal 
milhões de combinações Warriors você será 
para testar nas fases de obrigado a lutar fora 
destruição. Os Wantzers das máquinas 

de guerra. lutam de novo pela paz. 

Rabi 

24 Mega 
Disponível em 
novembro 

13 
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DPEItELStM e | FIGHTING VIPERS 

dead CORRIDA SEGA TOA Gs at ps e à , 4 Pa = , ? g = ASA - 
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EL» | a ae hot ! e” = 

a A] Depois de detonar com E liege 
E dp “SF Virtua Fighter, a Sega põe Fm 

outro clima nos jogos de DP SPE Sei 
luta. Fighting Vipers é É 
uma versão mais punk 
de Virtua e o sistema do 
jogo é o death match. 
Não há ring outs, pois a 
arena é cercada de grades. 
Entrou no ringue, tem de 
lutar! Os lutadores 
possuem armaduras que 
podem ser destruídas. 

Rap 

Revolução em Ridge 
Racer! No arcade quem 
detona é Rave Racer. No 
PlayStation, Ridge Racer 
volta com novas pistas, 
novos modos de jogo e a 
possibilidade de “linkar” 
dois consoles (com um 
cabo especial) e tirar um 
racha, como no arcade. 

CD 
Previsto para dezembro 

e Lad “ gs 
É QI 7 

a 

maes 
-, E is 

bs 

Takara. O jogo tem um 
Faz algum tempo que os clima de Idade Média. Quem 
gráficos poligonais Pouco se sabe de Soul delirava em After 
dominam o cenário das Edge mas, com certeza, Burner tem motivos 
corridas. Com a aparição de deve ser outro sucesso. para comemorar! Mas 
técnicas como o O ZOOM € OS sprites 
sombreamento e a Previsto para foram substituídos por 

novembro aplicação de textura, os polígonos. O resultado? 
polígonos ficaram mais Muito mais realismo. Sky caças inimigos que vem 
naturais, podendo ser Target segue a linha de pela frente. Há 4 caças 
usados em jogos de luta. After Burner, isto é, é um | aliados para escolher, mas 
Soul Edge mostra tudo jogo de ação e não de só o F-14 Tomcat está 
que a Namco tem de simulação, como G-Loc ou confirmado. Pura 
técnica. Nesse campeonato, Ace Combat (Namco). O adrenalina! 
OS guerreiros usam armas, Jogador só tem de se Previsto para como em Tohshinden, da preocupar em derrubar os dezembro 
14 



3DO 
es 

Panasonic 3D0 FZ 10 System 
W/GEX - Now 
Control Pad Panasonic - Now 

Gome Gun - Now 
Gome Gun 2P - Arave 
3D0 Flight Stick - Now 
Batile Chess - Now 
Night Trap - Now 
Out Of This World - Now 
Drogon's Lair - Breve 
Totol Eclipse - Now 
Monster Monor - How 

Pebble Bench Gal - Now 
Twisted - how 
Modden Football - Now 
Super Wing Commander - Now 
The Horde - How 
Jurassic Pork - Now 
ESPM Golf - Now 
Shock Wave - Now 
Alone In The Dark - Now 
Way Of The Wamior - Now 
Rood Rosh - Now 
Mod Dog 2 - Now 
Sluyer - Now 
Buming Soldier - Now 
Sherlock Holmes - Now 

Star Control 2 - Now 
Mega Roce - Now 
YR Sialker - Now 
Woiole Goi - How 
Immercenary - Now 
Myst - Now 
Quorantine - Now 
Corpse Killer - Breve 
Novastom - Now 
Crime Potrol - Now 
SEZ Turbo - Now 
FIFA Soccer - Now 
Shock Wave Operalion 
Jumpgate - Now: 
Stor Blade - Now 
Demolition Man - Now 
OM World Interceplor - How 
Need For Speed - Now 
Samurai Showdown - Now 
Fomily Feud - Now 
Retum Fire - Now 

Theme Park - Now 
Flash Bock - Now 
Gex - Now 
Slam Jom - Now 
Hell - How 
Wing Commander 3 - Now 
Syndicate - Now 
Space Pimtes - Now 
Zhadnost c/Control Pod - Now 
Space Ace - Now 
Strohl - Now 
Kingdom For Renches - Now 
Flying Nightmares - Now 
Killing Time - Breve 
Blades Force - Now 
Fire Wall - TBA 
Block Hawk - Breve 

Camier - Breve 
Cyberdillo - Breve 
D- Breve 
Isis - Breve 
Scamble Cobra - Breve 
Phoenix 3 - Breve 
D Encounter - Now 

Space Hulk - How 
30 Ailos - TRA 
Stofion Invasion - TRA 
Slam City - Breve 
Drug Wars - Now 
Fost Draw - Novembro 
Lost Bounty Hunter - Breve 

Madison High - TRA 
Mackenzie - Outubro 
Shotout At Old Tucson - Outubro 
Alien Seed - 1996 
Chess Wars - TRA 
Doom - Breve 

Doom 2 - Dezembro 

Foss OF Ali - Novembro 
NHL 96 - Outubro 
Pysichic Detective - Breve 
PGA Tour Golé - Novembro 
Prowler - Novembro 
Shock Wave 2 - 1996 
Shrediest - 1996 
On Side - Outubro 
Power Slide - Dezembro 
Siniker - TRA 
Rroin Deod 13 - Now 

R$600,00 
R$70,00 
R$75,00 

R$105,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$75,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 

R$80, 00 
R$85,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$75,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$70,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$85,00 
R$80,00 

R$70,00 
R$80,00 
R$85,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,09 
R$70,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$89,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$75,00 
R$80,00 

R$80,00 

R$90,00 
R$80,00 

R$80,00 

o 3DO 

Deicon 5 - Now 
Fire And Ice - TRA 
Fire Wall - TRA 
Fira Wolves - TBA 
Primal Rage - Novembro 
Alone In The Dork 2 - Dezembro 
Alone In The Dark 3 - 1996 
Cyberia - Outubro 
Casper - Outubro 
Descent - Novembro 

Rock'n Roll Racing - Dezembro 
Waterwodd - Outubro 
Degtly Skies - Dezembro 
Voruna's Forces - Dezembro 
Dragon Lore - Breve 
Slayer 2 - Outubro 
Bios Fear - Now 
Mortal Kombat 3 - 1996 
FI GP-TRA 
Star Trek - TBA 
Top Gun - 1996 
Absolute Zero - Dezembro 
Battle Sport - Outubro 
Captain Quazar - Outubro 
Poéd - Qutubro 
Starfighter 3000 - Outubro 
Pyramid Control - Breve 
Crenture Shock - Breve 

Dragon - Breve 
Lost Eden - Breve 
Heart Of Darkness - Dezembro 
With Hour - TBA 

Dreamer - TRA 
Project "X" - TBA 
Maximum Surge - Dezembro 
Quorterbock Atack - TBA 
FIFA Soccer 96 - TBA 
Modden 96 - TRA 
Mortal Kombat 4 » TRA 
Wolfensisin - Breve 

M2 SYSTEM 

300 MZ Panasonic System - 1996 
3D0 MZ Panasonic Acelerator - 1996 
Control Pad 2 Panasonic - 1996 
Top Gun - 1996 
Doom - 1996 
2 Racing - 1996 
Blade Force - 1996 

Alien Seed - 1994 

Descent - 1996 
Clayfighler - 1996 
Recims Of Volor - 1996 
ron Blood - 1996 
Distuptor - 1996 
Retum Fire 2 - 1996 

MZ Arcade - 1996 
Wing Commander 4 - 1996 
Modden'98 - 1996 
NHL Hockey - 1996 
Road Rash - 1994 
Olympic Soccer - 1996 
FIFA Soccer 96 - TBA 
NHL 96 - TRA 
NEA Live 96 - TBA 
Foes Of Ali - TBA 
Killing Time - 1996 
Poc'd - 1996 
Mortal Kombat 3 - 1996 
Shock Wave - 1996 
Need For Speed - 1996 
Morial Rombat 4 - 1996 

NINTENDO 
ss 

Ultm 64 Nintendo System - 1996 
Ultm 44 Nintendo Contra! Pad - 1996 

Killer Instincl - 1996 
Top Gun - 1996 
Turock - 1996 
Cruis'n USA - 1996 

Deam - 1996 
Pobotech- 1996 
Alien VS Predator - 1996 
Red Born - 1996 
kile Petty's Racing - 1996 
Mario World - 1996 
Telda - 1996 
Pilot Wings - 1996 

e NINTENDO º SEGA 

Mega Man - 1996 
Ultra Mario Kar: - 1996 
Donkey Kong Fantasy - 1996 
Killer Instinct 2 - 1996 
Sireel Fighter - 1996 
Gidden Eye - 1996 
Final Fontazy 7 - 1996 
Ken Griffey Baseball - 1995 
Cobra - 1996 
FIFA Soccer 96 - 1996 
Modden 95 - 1996 
NHL 96 - 1998 
NBA Live 96 - 1996 
War Gods - 1996 
Star Wars - 1996 
Foes Of Ali- 1996 
PGA Golf 96 - 1996 

Storox "X"- 1996 
Yoshy's Island - 1996 
097 Golden Eye - 1996 
Mario's Kart - 1996 
Drogonkty "X" - 1996 
Stocker- 1996 
Propagando - 1996 
Mortal Kombat 3 - 1996 
Mortal Kombat 4 - 1996 

SEGA 

Sega Sotum System W/Virlua 
Fighter - Now R$850,00 
Contro! Pod Sotum - Now R$70,00 
Arcade Racer - Now R$90,00 
Alien Trilogy - Dezembro R$80,00 
Alone In The Dark -Morco R$80,00 
Asta! - Now R$80,00 
Basketboll 95 - TRA 
Big Hurt Baseball - Novembro R$80,00 
Block Fire - Now R$80,00 
Brain Dead 13- Novembro R$80,00 
Bug - Now R$70,00 
Conyon Racer - TRA 
Cosper - TBA 
Costlevania - TBA 
Center Ring Bexing - Fevereiro R$80,00 
Congo - Dezembro R$80,00 
Cregture Shock - Novembro R$80,00 
Crime Wave - Dezemiro 
Cyber Speedway - Now R$85,00 
Dark Legend - Now R$80,00 
Derk Stalkers - TB 
Dork Sun - Janeiro R$80,00 
Deodly Skies - Novembro R$80,00 
Defcon 5 - Novembro R$89,00 
Descent - Dezembro 
Dragon's Lair 2 - Joneiro R$80,00 
Dragon's Of The Square Table - TRA 
FIFA Soccer 94 - Brave R$80,00 
Fighting Fantazy - 1996 
Gex - Fevereiro R$80,00 
Ghen Wars - Novembro R$80,00 
Grand Skem Basel! - Novembro 
Jet Sky Rege - BA 
Madden Football - TBA 
Kingdom Magic - TBA 
Legacy Of Koin- Fevereiro R$85,00 

Thompson Supercross - TRA 
Fats Pool Legend - Now 
MLPBA Easehal! - TBA 
Morta! Kombat 2 - Now 
Mortol Kombat 3 - TRA 
Nyst - Now 

NEA Action - Novembro 
NBA Basketball - Dezemixo 

NBA !om T.E. - Now 
NFL Football - TBA 

NEL Quarterback Club 96 - Dez. 
NHL AI Stor Hockey - Now 
NHL Hockey - TRA 
OR World Intercepior - Now 
PGA Tour Galé 96 - TBA 
Planet Pinball - Dezembro 
Primal Rage - Novembro 

R$80,00 

R$80,00 

R$80,00 
R$80,00 

R$80,00 

R$80,00 
R$90,00 

R$75,00 

R$80,00 
R$80,00 

Pame Time NFL Football - Janeiro 

Proigct Overkill - Janeiro 
Royman - Now 

Reium Fire - TBA 
Retum To Zork - Now 
Revolution X - Dezembro 
Roud Rash - TBA 
Robotica - Now 
Screoming Wheel's - Dezembro 
Shangai Triple Treat - Now 
Sheilshock - TBA 
Shock Wave - TBA 
Simeity 2000 - Now 
Skeleton Warriors - Dezembro 
Sela Eclipse - Novembro 
Spuce Ace - Janeiro 
Split Reniifies - Dezembro 
Spot Goes To Hollywood - TRA 
Street Fighter The Movie - Now 
Tonk Commander - 1996 
The 11h Hour - TBA 
The Horde - TBA 
Thunderhowk 2 - TBA 
Voruna's Forces - Novembro 

Virtua Cop W /Gun - Dezembro 
Virtua Fighter 2 - Dezembro 
Virtua Pool - TBA 
Virlua Racing - Now 
Woterworld - TRA 
3D Raschal! 95 - Janeiro 
Virtua Striker - TBA 
Soga Rally - Dezembro 
Indy 500 - TRA 
Coal Riders - TBA 
Rail Chase 2 - TBA 
Desert Tank - TRA 
Daytona USA - Now 
Woskdwide Soccer - Now 
Virtua Fighter - Mow 
Panzer Dragon - Now 
Virtual Hydlide - Now 
Shinobi Legions - Now 
Clockworth Knight - Now 
Virtua Fighter 3 - TBA 
Viriuo Cop 2 - TBA 

Golden Axe - TBA 
Virtua Fighter Remix - TBA 
Clockworth Knight 2 - Joneiro 
Ghota - TBA 

R$75,00 
R$80,00 

R$75,00 
R$80,00 

R$75,00 

R$70,00 

R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 

R$80,00 

R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 

R$80,00 

R$85,00 

R$80,00 

R$80,00 
R$75,00 

R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$70,00 

R$70,00 

Fox Hunt - Dezembro R$80,00 
Race Driving - BA 
Virtual Volleyball - TRA 
Batman Forever - Dezembro 
Heli Simulator - TRA 
Advanced War - TRA 
Hong'en 95 - TRA 
Lobo - TBA 
Sports Fishing - TBA 
Battle Monsters - TBA 
Joumey Man - TBA 
Roy Force - TBA 
Shields Up - TRA 
Free Runner - TBA 
Rise OE The Robots 2 - T84 
Gele Rocer - TBA 
Triple Ploy 26 - Spring 95 
NBA Live 96 - Spring 96 
Foos Of Ali - Spring 96 
Formula 1 Live - TRA 
Godzillo - TRA 
Street Fighter Legends - Fey. R$80,00 
Quarterbock Atock - Novembro R$80,00 
Wing Arms - TB 
Mansion Of Hidden Souls - How R$70,00 

R$80,00 

Mystaria - Dezembro R$85,00 
Toshinden - TB 
Don Pechi - Dezembro R$80,00 
Hell - Dezembro R$75,00 
Impoct Racing - Dezembro R$80,00 
Judge Drecd - Dezembro R$80,00 
Nr. Bones - Dezembro R$80,00 
Sign Of Sun - Dezembro PS80,00 
Blozing Dragons - Dezembro R$80,00 
Night Wamiots - Dezembro R$80,00 
Prime Time NEL - Janeiro R$85,00 
Batile Tech - Janeiro R$80,00 
Pomn e Teller - Joneiro R$80,00 
Dungecn's And Drogon's-Jon. R$80,00 
Paradius - Fevereiro R$75,00 
Row Pursuit - Fevereiro R$80,00 
Prize Fighter - Março R$75,00 
Supreme Wamior - Março R$80,00 
Allermoth - Março R$80,00 
Crilicon - Março R$80,00 
Drogon's Loir - Marco R$80,00 
World Series Baseball -Now R$85,00 
Honde - Now R$80,00 
Theme Park - Now R$80,00 
Cyber Slad - Now R$80,00 
Corpse Killer - Now R$75,00 
Wrestlemania - Novembro R$80,00 
Maximum Surge - Novembro R$80,00 
NFL Full Contact - Novembro R$75,00 
HiOctane - Novembro R$80,00 
HiYelocity - Novembro R$80,00 
Extreme Golf - Novembro R$80,00 
Converse Hardcore - TRA 
Slip Streom - TBA 
Mortal Kombat 4 - TBA 
Pebble Beach Golf - Now R$80,00 
Dorius Guiden - TRA 
Hat Trick Haro - TBA 

X-Men - TRA 

Roy Force - TBA 

POWER 
LIMI E 

0800-1 od A 
PAGUE COM O SEU CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL 

sistema NISC Importação direta de produtos coir 

em nome do cliente (pessoa Tísica ou Ra (O 

alteração nas alíquotas, será cobrado à parte 

os estoques - | 

dias - Não nos 
76 feira MIS 

gr. dtdo. 

9h às | m 

Exportador: ALFRED WAMIZEL Inc 

jessoa, enquanto qurarem 

Entrega em até 30 

Um cão gratuito 

SONY 

Sony Playstation System - Now R$700,00 
Sony Playstation Control 
Pad - Now 
Memory Cord - Now 
link Cable 2 TVS - Row 
Mrain 4 - Now 
Aeon Flux - Dezembro 
Astermath - 04'95 
Aftershock - Dezembro 
Agile Warrior - Novembro 
Air Combat - Now 
Alien Virus - Now 
Alem VS Predator - Q1'97 
Assault Rigs - Movembro 
Basketball 95 - 495 
Ballbluzer - Q1'96 
Batman Forever - Novembro 

Tashinden - Now 
Biohazard - Q4'95 
Blazing Dragon's - Janeiro 
Broindend 13 - Novembro 
Joumey Man- 0196 
Cosper - Dezembro 
Cosilevanão - Now 
Converse Hardcore - 495 
Cosmic Race - Q4'95 
Crime Crackers - Q4'95 

Cyberia - Dezembro 
Cybersled - Now 
Tower of Doom - Q4'95 
Darknet - 04'95 
Da:kstalkers - Rovembro 
Deadly Skies - Novembro 
Delcon 5 - Now 
Descent - Q4'95 
Destruction Derby - Novembro 
Dia Hord Trilogy - 01'26 
Dist World - Now 
Don Pachi - TBA 
Double Baseball - Q4'95 
ESPN Games - Now 
Fatal Racing - Q4'95 
Fox Hunt - Dezembro 

Big Hurt Baseball - Q4º95 
Freelancer 2120 - 01'96 
(Police - Q4'95 
Gex - 4'95 
Gunets Henven - TRA 
Horbinger -01'96 
Hive - Breve 
Incredible Toons - Dezembro 
Independence Day - 07'94 
Superstar Soccer 2 - Q4'95 
Jhonny Mnemonic - Q4'95 
Kileak - Now 
King's Field - Q4'95 
Krasy lvan - Novembro 
Legacy Of Kain - Janeiro 
Loaded - Q4'95 
Magzone - 04'95 
Mortal Kombai 2 - Q4'95 
Mortal Kombat 3 - Now 
Nyst - Novembro 
NBA Jam T.£. - Now 
NBA Give And Go - Q1'96 
NBA In The Zone - Dezembro 
NFL Foolball - 1'96 

NFL Game Duy - Novembro 
NEL Quorterbock Club 96 - Dez. 
NHL Face OF - Dozombro 
Novastorm - Now 
Of World Interceptor - Now 
Porasile - Q1'96 
Panzer General - Novembro 
PGA Tour 96 - How 
Plana! Of Ages - Q1'97 
Power Serve Tennis - Now 

Power Sport Soccer - Q4'95 
Primal Rage - Novembro 
Project Oveskill - 1796 
Pysichic Detective - Q4"95 
Raiden - How R$75,00 
Row Pursuit - Novembro 
Roy Man - Now 
Razonviing - Dezembro 
Ridgs Racer - Now 

o SONY º 

R$70,00 
R$70,00 
R$70,00 
R$75,00 

R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 

R$80,00 

R$80,00 
R$80,00 

R$80,00 
R$80,00 

R$80,00 
R$75,00 

R$80,00 
R$75,00 

R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 

R$80,00 

R$80,00 

R$75,00 

R$80,00 

R$80,00 

R$75,00 

R$80,09 
R$80,00 

R$85,00 
R$80,00 
R$80,00 

R$75,00 

R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$75,00 

R$80,00 
R$85,00 

R$80,00 

R$80,00 

R$80,00 
R$80,00 
R$80,00 
R$75,00 

Rioper - 4'95 
Rock'n Roll Rocing 2 - Q4'95 
Stem - 01'96 
Screaming Wheels - TRA 
Sentient - 0495 
Shangai - Now 
Shellshack - 04'95 
Shredtest - 04'95 
Silverioad - Q4'95 

Slayer - Q4'95 
Solar Ecipse - 04'95 
Salit Reolities - Dezembro 
Spot Goes To Holhawood - Q4'95 
Stesblado Alpha - Janeiro 
Street Fighter Legends - Q4"95 
Sireet Fighter Tho Movie - Now R$80,00 
Syndicate + Q4'95 
Teom 47 German - Q4'95 
Tekken - Novembro R$75,00 
With Hour - Novembro R$80,00 
Big Buss Championship - Nov. R$80,00 
Lost Vickings 2 - 04'95 

R$70,00 

R$80,00 

R$75,00 

Raven Projec! - Novembro R$80,00 
The Tick - 01/96 
Theme Paik - Now R$80,00 

Thunderhawk - Q4'95 
Top Gun - 0196 
Total Edipse - Now R$80,00 
Twisted Metal - Movembro R$80,00 
Vox - 0196 
Velocity - 04'95 
Viuoso - Q4'95 
Virus - Q4'95 
Warhammer - Novembro R$80,00 
Wohawk - Novembro R$80,00 
Woterwond - Q4'95 
Wing Commander 3 - Dezembro R$80,00 
Wigeout - Now R$80,00 
Wresilemania - Novembro R$80,00 
K-Men - 04'95 
30 Baseball 95 - Q4'95 
AX4 Geurs N Guts - 0495 
Tekken 2 - TRA 
Tokora's Rocing - TBA 
Cyber Cycles - TBA 
Air Combo! 22 - TRA 

Rave Racer - TBA 
Ridge Racer 2 - TBA 
Ace Driver - TBA 
Shock Wave - Novembro R$80,00 
Read Rash - Dezembro R$30,00 
Alpine Racer - TB 

Teitgest - TBA 
Roy Trocars - TRA 

Pyromi Contra! - TBA 
Alien Trilogy - Novembro R$80,00 

Namco Soccer - TA 
FIFA Soccer - Novembro R$80,00 
Zoro Divide - TRA 
Philosomo - Dezembro R$80,90 
Metol Jucke! - TBA 
Boxer's Road - TBA 
Shields Up - TBA 
Darkseed 2 - TRA 
Roven - TEA 
Long Soldier - TBM 
Rise Of The Rabois 2 - Novembro 
Triple Piay 96 - Spring 96 
NEA Live 96 - Spring 96 
Foes OF Ali - Spring 96 
Apocalypse - TBM 
Resident Evil - Janeiro R$80,00 
Crentura Shock - Movembro R$80,99 
30 Soccer - Novembro R$75,00 
Revolulion X - Novembro R$80,00 
impoct Rocing- Novembro R$80,00 
Judge Dreed - Novembro R$80,00 
Hudden 96 - Dezembro R$80,00 
NHL 96 - Dezembro R$80,00 
Extreme Pinball - Dezembro R$80,00 
Dork Legend - Joneiro R$80,00 
Dork Sun - Joneiro R$80,00 
ATroin 4 - Now 
Xom - Now R$80,09 
Criticom - Now R$80,00 
Doom - Now R$30,00 

Space Griffon - Now R$80,00 
Super Formation Seccer- Now R$80,00 
HiOcians - Novembro R$80,00 
Returm To Zok - Novembro R$75,00 
Big Hurt Boseball - Novemôro R$80,00 
Cyberspoed - Novembro R$80,00 
3 Decatlhon - Novembro R$80,00 
NFL Full Contact - Novembro R$75,00 
Mortal Kombat 4 - TBA 
Shp Stream - TB4 
Propogonda - TRA 
Wining Eleven - TBA 



PPA AU ES 
DIGITAL PICTURES ADVENTURE 

combate andróides e 
inimigos mandados por 
Drexil em um deserto e 
numa estação de energia. A 
jogabilidade inclui 
perspectiva em 1º pessoa e 
cenários interativos. 

Este jogo interativo de 
ação/aventura para um 
jogador tem como cenário 
o século XXI. Você foi 
contratado como um 
mercenário para proteger o 
Brokaw Territory. Mas 
fique tranquilo que 
essa grana não vai 
pintar de graça. Você 
tem de impedir o 
malvado Drexil, 
interpretado por 
Walter Koenig, o 
Chekov de Star Trek, 
de detonar a área. 
Seu time inclui um 
mercenário chamado Jo e 
um comandante bastante 
experiente em 
computadores. Usando um 
arsenal de armas, você 

Disponível no 
final de 95 
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ADVENTURE 

HEART OF DARKNESS 
VIRGIN 

pesadelos e medos para um 
jogo. No papel de Andy, 
você pula e atira durante 7 
fases com quebra-cabeças e 
surpresas. Sua missão é 
achar seu cão, que está 
perdido. São mais de 1600 
quadros de animação, trilha 
sonora com a orquestra de 
Bruce Broughton e ótimos 
efeitos especiais. 

Dos mesmos produtores de 
Out of this World e 
Flashback, Heart of 
Darkness é uma aventura 
com gráficos interativos 
que trazem seus piores 

Disponível no 
final de 95 

USAR OT 

VIRGIN 

Terra Nova é uma 
superaventura de ficção 
científica e tiro em que 
impera a alta tecnologia. 
Prepare-se, você não 
entrará em uma missão 
de combate qualquer. 
Armado até os dentes com 
o Powered Battle Armor, 
você deve proteger sua 
colônia espacial, Terra 
Nova, que quer dizer isso 
mesmo que você entendeu 
em português. Esse jogo 

permite que você mande 
caras do seu time para 
tarefas independentes. Mais 
de 30min de demos ajudam 
a animação do jogo. 

Disponível em 
novembro 



ep RETA: ARE 
CRYSTAL DYNAMICS 
 P.STATION | SATURN 

Este jogo de beisebol 
apresenta os gráficos mais 
realistas já vistos em 
videogame até agora. Os 
jogadores, correm, pulam e 
mergulham como se fossem 
de verdade. Tudo isso 
graças a uma tecnologia de 
animação em vídeo e 

BEISEBOL 

incríveis bonecos 
baseados em polígonos. E a 
boa nova é que a qualidade 
permanece no modo para 
dois jogadores. Licenciado 
pela MLBPA (liga americana 
de beisebol), mais de 700 
jogadores profissionais, com 
dados atualizados estão no 
jogo. Nas opções, você pode 
buscar reforços para a sua 
equipe e gravar os seus 
progressos. Além do 
campeonato normal, há um 
modo especial, o Home Run 
Derby, quando o que vale é 
só acertar a bola com o taco. 

Disponível em 
novembro 

Ge 
3 Ré SR RE EC EÇT A 
* Re E Ad RE 

Sai | IEN I 
| 

PS Fon 

Um desastre atingiu uma 
colônia espacial e você deve 
tomar as decisões certas 
para sobreviver. Este jogo é 
uma combinação de 
aventura, estratégia e RPG. 
Você deve interagir com 
outros personagens e 
explorar a colônia. Atenção, 
outros estão 

Essa sequência de Rise of 
the Robots no estilo 
homem a homem para 
dois jogadores, traz 18 
novos robôs. As 
habilidades de ataque, 
incluindo armas e projéteis, 
tudo já conhecido dos fãs 
desse game, estão de volta. 
Um novo compeonato 
permite que você ajuste seu 
robô como quiser, 

RPG 

fazendo a mesma coisa que 
você. Muito mistério está 
por trás dessa aventura, 
Fique ligado. 

Já disponível 

melhorando a jogabilidade. 
Os controles também estão 
mais ágeis, com melhor 
resposta. 

Disponível no 
final de 95 

17 
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À aventura cyberpunk chega 
ao 32 Bits da Sony. 
Snatcher já apareceu no 
MSX, PC NEC, PC Engine e 
Sega CD. A Konami refez 
os gráficos, afinal o 
PlayStation tem 16 
milhões de cores e não 
faz sentido aproveitar os 
gráficos de 256 cores. As 
apresentações ficaram um 
arraso. Os atos 1 e 2 serão 
parecidos com as versões 
anteriores, mas 0 3 vem 
com gráficos novos. 
Snatcher conta a história 
de Gillian Seed, achado 
numa câmara de hibernação 
artificial, sem memória. As 
coisas começam a ficar 
claras quando ele entra para 

oem a 

NTEs 

Sem previsão de 
lançamento 

a Sm ate 

q 

a organização Junker, que 
combate os Snatchers, 
robôs assassinos que 
entram na sociedade com a 
identificação das vítimas. 
Um thriller clássico, uma 
obra-prima da Konami, 
imperdível para os fãs. Mas 
todos que entrarem nesse 
mundo, vão ter dificuldade 
de sair! 

à | ERA] 
FCO 

O PlayStation e o Saturn vão 
ter seu Street Fighter 
ZERO, mas DarkStalkers, 
X-Men e Night Warriors 
estão antes na fila. Street 
ZERO traz 10 lutadores. Os 
mestres M.Bison e Akuma 
também são controláveis e 
há um lutador secreto, Dan. 
A versão doméstica deve 
permitir batalhas dois-a- 
dois. No arcade dava para 
jogar Ryu e Ken contra 
M.Bison. 

Sem previsão de lançamento 



SONY CE 
es FEL Ezag 
> 2 [= 7 4 b iai 

pm ] E, | 4 
i br fede E MAM 
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Virtua Cop está para 
ser lançado para o 
Saturn e a Sony não 
podia deixar barato. Vai 
lançar uma versão high 
tech para compensar o 
atraso. Claro, o jogo vem 
com uma arma bem legal. 
Mas pode ser jogado com 
mouse ou joystick. Os 
policiais combatem o crime 
em Mobile Suits (armaduras organização terrorista 
móveis, tipo robô). As Metallica. Promessa de 
apresentações esbanjam Sem previsão um grande hit para 0 
animação estilo mangá de lançamento PlayStation. 

(fanzine). 

missão em 

Horned 

Owl é detonar a 

AUD Ri 

TA KARA 
ao A FE EN o 
Le piy 

P.S1 Dl y | AS 4 4) 

Os guerreiros 
estão de volta a 
à arena. Os 8 
lutadores da 
versão anterior 
É Eiji, Kayin, A: 

ú 
Rungo, Sofia, AA o. 
Mondo, Fo, a 2a. Sem previsão 
Ellis e Duke - | 2 de lançamento 
estão presentes. 0 4 1 
antigo chefão Gala já 
não é mais o manda- 
chuva. O lutador 
secreto Sho não 
confirmou presença. O 
estilo de jogo é o mesmo, 
com tudo que o ambiente 
3D proporciona. Luzes e 
sombras foram 
reforçadas e os contrastes 
fazem os lutadores se 
destacar no ambiente. 



ni e og a a 

E 

Nó Você vai precisar do Yoshi, 

a babá que cospe fogo e arremessa 

ovos. É com ele que se joga o 

super Mario World 2, as novas 

aventuras do Mario. Agora ele é um bebê, 

o Baby Mario. Seu objetivo é levar o Baby Mario 

O 1995 Nintendo of America Inc. TM & & são marcas registradas da Nintendo of America Inc. & Nintendo, Super Nintendo Entertainment System e Selo Oficial são marcas registradas da Nintendo of America Inc. 

| 



AMU 
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cogumelos. Em cada fase estão novos 

e cada vez maiores inimigos. Não 

pra imaginar. Mas se você não est 

preparado, é melhor arrumar fraldas 

limpas. Você vai precisar. 

Leo Burnett 



Pronto! Não precisa 
esperar mais. Chegou, 
finalmente, a continuação 
de Super Mario World. 
Depois de quatro anos sem 
uma nova aventura de um 
dos mais populares 
personagens do mundo do 
videogame, ele volta aos 
palcos do SNes. Aliás, palco 

power-up. Pegou? Então você 
virou o jogo e agora controla o 
Baby Mario 

pos: 

Ea É po Srs 

DICA: pegue a estrela, ela é um 

é a palavra certa, pois 
Super Mario World 2: 
Yoshi's Island não é 
apenas um jogo, é uma 
verdadeira obra de arte. 
Prepare-se para O 
espetáculo. 

o Worid 

asa 

FO DICA: as pedras 
” | são suas aliadas. 

7? Empurre-as para 
“”, baixo inclinadas 

para atingir os 
j inimigos 

La FR 4 (R qa ny sn ER ERR 

COMECANDO 
A AMAM Zan TlAS 

DO INÍCIO 
À história começa muito 
antes dos outros jogos de 
Mario, quando nosso herói 
era apenas um indefeso 
bebê, pra lá de chorão. O 

a 

, B Té | 

DICA: 

baby Mario é 
sequestrado. 
Adivinha o que você 
tem de fazer? Buscar a 
criança? Errou, Yoshi já 

fez metade do trabalho, 
= quer dizer, agora só falta = 

entregá-lo para os pais. 
Mas não vai ser fácil: são 

seis mundos carregados de 
segredos, lugares 
escondidos e muitos 
meninos maus, tudo só para 
atrapalhar seus planos. Você 
joga com Yoshi. E Mario? 
Está onde costumam estar 
os bebês, no colo. Mas não 
fique triste, você pode jogar 
com ele sempre que pegar a 
estrela de força extra. E 
claro que o encanto não 
dura muito. Ah, mais uma 
coisa da maior importância: 
cuidado para não deixar 
Mario cair. Se isso 

paper 
ii 

A 

mágico. Ele 
. 

DICA: toque o sino 
é um check point 

pegue as bolas de fogo 
E em movimento sobre a lava, 
EMES Assim, Yoshi se transforma em 

um lança-chamas 



Uma variedade de visuais estonteantes- DICA: engula a melancia para Yoshi poder 

como Yoshi sendo esmagado como massa 
de panqueca- mostra o poder do chip FX-2 

acontecer, solte rápido 0 
joystick e proteja suas 
orelhas do choro do 
pequeno. 

COMBUITADOE COMPUTADOR 

Os controles são quase 
perfeitos e isso é mais que 
bom, já que esse game 
exige muito mais técnica 

ar p 
viana AAra 
riano Geral. 

que os títulos anteriores. 
Yoshi pode usar a lingua 
para para pegar inimigos, 
cuspi-los e jogar ovos 
pegando fogo nos caras. Os 
gráficos não deixam por 
menos: o jogo está 
carregado de visuais 
devastadores. Alguns 
cenários se parecem com 
desenhos feitos com giz de 
cera. Coisa do chip FX2, que 
aumenta muito a qualidade 
gráfica. Lembra daquela 
musiquinha que a tia do 
berçário colocava para 

NIUE al 
! | = N] 

começar a cuspir os caroços feito máquina 

embalar seus sonhos? Se 
não está lembrado, Yoshi's 
Island vai dar uma forcinha. 
Os sons são basicamente os 
mesmos de Super Mario 
World, tirando o choro de 
Mario, é claro. Com choro 
ou sem choro o game é 
obrigatório para os fãs de 
Mario e uma 
supernovidade para J.., 
os simples mortais. ”: q" 1 

= j j z 

, " 
, Q 

DIOR 
cel [8a 

YOSHI'S 
ISLAND 

SNES 

NINTENDO 

16 Mega - + 54 Fases 

1 Jogador 

DICA: ao se transformar em um 
helicóptero, não abuse. O tempo é 

limitado e, se bater em alguma coisa, 
você volta a ser o que era 

23 



Máskara dá superpulos, 
corre como o vento e quica 
como uma bola pelo chão e 
pelo teto. Os gráficos não 
são propriamente uma 
maravilha. Os cenários e os 
personagens tem um visual 
meio fraco, mas, mesmo - - 
assim, a dança Cuban Pete é DICA: sadio Sa pero selado do 
perfeita e as outras E Ea p ch isa E az pulp 
animações do Máskara a PEDE SOME pon 
compensam todas as 
falhas dos gráficos. As 
músicas seguram a 
onda e têm tudo a ver 

com a jogabilidade. 

nm a encc uma vi, da 
4 para encontrar L id vi 

cm 
EX ha 

RA ep ipa mio nitro De terem 

n nta olhar 
DICA: | IF| nara e, H ren a! E e U 01 é TM Bi Pri 

xs BP p bos ea a inin Rá 
con 98! lho contra os INnIMmi To gos. Dê 

SOCOS | repe JH tid dan né ante B vol ra 3 

Em 
mi ra 7 au) ranF as ca 18 

não sofre 3 UM ar Grit quel 
| 

6% ns 

Quase um ano depois do 
sucesso de Jim Carrey como 
o Máskara no cinema, a 
T.HQ traz, finalmente, o cart 
para o SNes. Seo jogo veio como a velha 
tarde, o personagem ainda é que mora no 
demais e o game tem uma prédio de Stanley 
jogabilidade campeã. Como eo cachorro Milo. 
no filme, o bancário Stanley | O game tem a habitual DIVERSÃO 
Ipkiss tem uma vida simples jogabilidade de corrida e GARANTIDA 
até achar a máscara e se pulo com inimigos fáceis de 
tornar um herói louco e eliminar. Alguns itens Este jogo pode não 
original, num estilo tipo mágicos do filme, como a ser um ne na fase 2, | una 
desenho animado. Você vai superbuzina, as mãos cheias  ação/aventura como bola pendurada pelo 
guiar o mascarado em de armas e as luvas de boxe  Earthworm Jim, nem guindas te, 6 vite iai 
busca de dinheiro, power- enormes, comparecem no quebrar sua cabeça de tanto eu da E  bréio g 
ups e da namorada dele. A | game. Além disso, o pensar. Ele é, na verdade, um E je 
jornada de 7 fases vai do game para ser ERR 
apartamento de Stanley até msi SS eimmadocmiim PP Ww wa 
o Coco Bongo Club. Vários pi fim-de-semana. Mas THE MASK EM PD. 
outros personagens do filme 
também pintam no jogo, 

pode ter certeza que 
vai ser um fim-de- 

SNES semana 
bem legal. T-HQ 

16 Mega - 7 Fases 

1 Jogador 

Ação - Aventura 

E a E “a fia: É 

4] a ria 
DICA: | na fase 2 Gs [ uanao 

* 
4 cel Aa, pá pn 

Si tante) y está « 5! Let lo DOF 

pared ac am nara 

SE! GUI S, HG ue pui Jal ido E ua 

JE F ” De At ; m haira a 
0 bter POW V er-ups Pes tu GH Ras U & 

im warp secreto 



(2 Por Baby Betinho 

” Simon Phoenix 
(vivido por Wesley Snipes no 
cinema) é procurado pela 
polícia de Los Angeles por 
vários crimes: assalto, 
sequestro e outras encrencas 
mais. Todos sabem que 
Phoenix anda armado até os 
dentes e é extremamente 
perigoso. 

sr 

o E ma Rss qo E em 4 CLHIDERB.UEROI ea E Pao a es E 9 tao 

QE EnRE O RBokA RR 

PARITDA A PDINE E CORN ERSÃa GR E RENDE E= 
WE EA o E ABA Ras 

Mas nada é impossível para 
o herói John Spartan, o 
valentão Silvester Stallone. 
Você, no papel do herói, 
enfrenta vários inimigos ao 
longo das fases, com alguns 

Sd 

para Wan seo doa 
colher | eia 
itens, Wal 

suba € 
depois 

cima 

o 

Pegue 
a corda e caia para 
continuar lá embaixo 

' a = ' a » 

Ás caixas reservam várias 

surpresas. Escondem itens e 
até mesmo vidas 

Pendure-se 
na corda para atravessar 
lugares difíceis 

Nessa 
fase, 0 

negócio é 
ir por 

cima. É 
bem mais lã 
garantido 

asd Raia Rae 

DICA: cuidado ao passar de 
fase. É preciso descer aqui e 
sair correndo atrás do inimigo. 
Não pare, senão os barris 
explodem 

tipos de armas. As visões 
mudam: na primeira fase é 
lateral e na segunda é por 
cima. Na primeira missão um 
helicóptero vai deixá-lo no 
topo de um prédio cheio de 
inimigos. Alguns itens são 
bem originais, como o 
bungee jump, aquele barato 
que você prende no pé ou na 
cintura para se jogar das 
alturas. De resto, | 
andeeatire. 44 

Ee Ga a | 

DICA: como acontecia no filme, quando estiver no museu, ache a 
sala de armas e desative a barreira para criar uma passagem 

Esta] Encontrou o chefe? Se 
a resposta é sim, atire 
e se esconda nas 
paredes 

SNES 

ACCLAIM 

16 Mega - Fases N/D 

1 Jogador 

Ação - Continue 

erro O TO 
o | 
conmos EE [| 

romracror [DO | 
REP PS Bi 
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da mesma cor para que 
elas caiam e sumam do 
mapa. E claro que você vai 
precisar de pontaria e 
estratégia para saber o que 
derrubar primeiro. 
Principalmente na segunda 
fase, quando o cenário 
embaralha um pouco o jogo. 
Os gráficos são simples, mas 
um quebra-cabeça não pede 
mais que isso. E a idéia do 
game compensa tudo. Boa 
hora para voltar 4 
a infância. & 

BUST A 
MOVE 

Por Marjorie 
Bros 

Se você adorava 
estourar bolhinhas de sabão 
quando era criança, a Taito 
trouxe para você um game 
que é uma gracinha. Todo 
coloridinho, Bust a Move é 
um jogo mais ou menos no 
do tipo de Tetris, mas com 
um estilo muito próprio, que 
é bem divertido. 

TRIOS DE BOLHAS 
COLORIDAS 
É o seguinte: a tela vem 
cheia de bolhas. A sua 
missão é juntar três bolhas 

SNES 

TAITO 

8 Mega - Fases N/D 

1 Jogador 4 « [4 

, o: Fe ve 

SERA, Cia PRADA a 

E | BE - q E 

Quebra-cabeça 

DICA: no round 7, = 
destrua a parte de fe 

cima & 

DICA: tente destruir primeiro 
as esferas de cima, elas vão se 
encarregar de derrubar as 
outras 

age DICA: às 
e E, esferas 

mas ver e aa A drama 

Quando você perder, aproveite 
e use a seta 

N 
crie - 

cs “e 
E E 
4 = 
22 Es 
[ES 

Y 

ER E) 
FR 

E 

DICA: evite deixar que esferas 
fiquem isoladas. Você vai ter 
de arrumar companhia para 
elas antes de derrubá-las 
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Por Baby Betinho 

Mais uma cidade está 
em perigo. Dessa vez é 
Megakat City, um lugarzinho 
bem perigoso, recheado de 
vilões poderosos. Quem vai 
salvar a população do 
lugarejo? Se você está 
pensando em caras 
supermusculosos, cheios de 
manhas, truques e muito 
treino, esqueça! Quem vai 
dar um jeito nos maus nesse 
game são dois gatos: 
Rasor e T-Bone. Mas 

E - 
- 

a 
E Rua 
| 

a 
pa 

º Dead 
| Rod 

.. 

ns 
» 
ad 

Ea DICA: DICA: aqui, 
ww CEBLui o We 

não são dois gatinhos 
branguinhos com laço no 
pescoço. Muito pelo contrário, 
os caras são selvagens, 
felinos de verdade. Você 
pode escolher entre um dos 
dois: cada um tem suas 
características. Você 
também escolhe o 
mundo e o vilão que val 
combater. Agora chega 
de escolher. 
Ponha as suas 
sete vidas pra 
funcionar! 

SNES 

TAITO 

16 Mega - Fases N/D 

1 Jogador 

Ação - Password 



Da GamePro 

Os jogadores que se 
mantêm fiéis ao barco dos 

16 bits podem comemorar 
uma ótima notícia. A 
Playmates lançou 
Earthworm Jim 2, um 
jogo que promete levar o 
Mega Drive às alturas. 

FELIZMENTE, 
TUDO DE NOVO 

Esta sequência começa no 
ponto em que a primeira 
versão parou, Desta vez, O 
pássaro e vilão espacial 
PsyCrow sequestrou a 
namorada de Jim, a 
princesa “What's-Her- 
Name”, para se casar. Isto 
deixou Jim enfurecido. A 
jogabilidade varia e é bem 
divertida, mas é 

28 

familiar. São 10 mundos 
estranhos e extraterrestres O Mto par. 
que oferecem desafios Fazer mm. 
diversificados. A visão Monte da 
lateral não é original, mas é 
perfeita para o jogo. Jim 
acha um arsenal de armas 
de alta tecnologia, como 
plasma blasters, mísseis e 
armas de tiros triplos. As conhecidas metralhadora e e ada 
armas iniciais são as já chicote. Tudo isso para Ea 

ER enfrentar uma gangue de E 
DICA: em pulos longos, aperte gatos malvados, 

NA rs extraterrestres de circo e 
mais. Percebe-se que o 

ra + pessoalidalBiaymates 
DICA: na Hiyin' King, você pode demorou na elaboração dos 
RR E controles, pois Jim passa 

por uma grande variedade 

Ea e 1 
esta sa sra éas & Ee 

e ; ) 



de jogabilidade e cenários 
com estilo, graça é precisão. 
Com uma visão aérea de 
3/4, você ajuda o herói a 
destruir um balão cheio de 
bombas e armas anti-verme. 
Os visuais são fantásticos e 
o destaque é, sem dúvida, o 
próprio Jim. No começo ele 
pode parecer molenga, mas 
no decorrer do jogo você 
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e = STE TR Eça rep fer NA MAES 

4 PN Sra RT ERR] o É Sir Es 
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Eco AS MÚLTIPLAS 
te dO 

am Jim dando um je Jim 
o pulo S8 ? tempo 

vai sacar sua malícia e suas 
surpresas e mudar de idéia. 
Como em qualquer cart de 
Jim, há várias coisas 
estranhas, como avós 
caindo do céu, porcos 
voadores e chefes estranhos 
como vacas. À animação é 
tanta que parece se tratar de 
um desenho animado 
interativo. A música varia do 
rock ao clássic. Os efeitos 
são esquisitos, uma mistura 
de gritos e berros e 
explosões. Pela primeira 
vez, um verme cheio de 
simpatia irá 
conquistá-lo. 
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PLAYMATES 

24 Mega - 10 Fases 

1 Jogador 
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Da GamePro 

Se você estava 
com saudades de um bom 
jogo de Mega, Vectorman 
vai resolver seu problema. 
Assim que você começar a 
dominar os controles 
desse cara, vai perceber do 
que ele é capaz. O jogo é de 
plataforma, com vários 
tipos de armas e fases bem 
detalhadas. A história é 
simples: na Terra do Futuro, 
os humanos abandonaram 
suas casas por causa da 
poluição e deixaram orbots 
para limpar a sujeira. Um 
orbot chamado Raster, é 
exposto por 

DICA: 
cuidado ao E 
enfrentar 

essas 4 
libélulas. [8 

Elas 
aparecem 
em grupos 
de5ese 

escondem 
até serem 

acaso a uma arma nuclear deverá lutar em 15 fases, sempre aparecem para 
e torna-se poderoso. Ele incluindo uma fase polar e salvá-lo. Vectorman 
quer trazer os humanos de uma debaixo d'água, ambas também pode se 
volta, mas de uma maneira nota 10. Vectorman começa transformar em objetos, 
bem diferente da que eles com uma pistola laser, mas como um carro de corrida, 

“esperam. Um outro orbot, logo ele descobre outras uma bomba e outros. A 
chamado Vectorman, que armas, Incluindo um escolha das armas é 
acabou de voltar de uma supercanhão laser e uma automática e os controles 
jornada pelo sol, quer botar arma de tiro triplo. Vidas, são fáceis. Você atira e pula. 
as coisas no lugar. Para isso  power-ups e energia A dificuldade é o número 

DICA: deixe 
os inimigos 
se DICA: na fase 
acumularem 2, lembre de 
em volta de sempre pular 
você e atire para frente e 
com a arma atirar. Evite a 
que destrói mão pulando 
tudo com e atirando ao 

à um tiro mesmo 

tempo sem 
parar, até 
destruí-la | 
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de inimigos. Os gráficos são 
o destaque. O desenho 
beira a perfeição. Os sons 
acompanham os gráficos, 
com efeitos 
impressionantes. À música 
é tecno. Se houvesse um 
modo para 2 jogadores 
simultâneos, O Jogo seria 
imbatível. Mas, para quem DICA: o primeiro chefe 

é o mais fácil. Atire só 
quer muita ação, cenários 1 “as dO 

PR eis fantásticos e uma cão d iG ntocê: na parte que solta 
mabilidad Al a marinho “es aco ta bombas, mas apenas 

Ra Gaia E quando ! é uma fe quando estiver aberta 
F Vectorman f 

é O jogo. / / 
bo 1" q 

a 

DICA: o segundo chefe 
tem duas partes. 
Primeiro, atire no 
pelicano correndo para 
frente e para trás. Em 
seguida, quando ele se 
transformar em um 

mo e urso polar, só atire, 
DO evitando os projéteis 

namnaa. 

PEIXE BOMBA 

er 

DICA: o terceiro chefe 
fica fácil quando você 
pega a manha. Acerte- 
o na cabeça e corra 
quando ele começar a 
atirar. Você pode 
acertá-lo de fora da tela 

VECTORMAN 

MEGA 

SEGA 

16 Mega - Fases N/D 

1 Jogador 

Ação 

som RE 

conmois 
runsacror | | | | To 
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Ss DICA: se parar 
mma! | na cadeia, 

você fica 
apenas uma 
rodada de fora 

DICA: para 
comprar 

= imóveis, use ES 
peões não saem pulando e o botão A; 
bagunçando todo o jogo. Ou para ir a um | 
se você costuma jogar com leilão, use B 
seu irmãozinho mais novo, j 
aquele que odeia perder, ele 

SO Por Marjorie Bros não poderá simplesmente 
CONTO dar um soco no tabuleiro e 

Opa! Tem jogo fazer tudo voar. 
pulando do tabuleiro para a 
telinha! Depois da versão NEGÓCIOS SÃO 
para SNes, Monopoly, ou NEGÓCIOS 
Banco Imobiliário para os 

as assar AVENTIE 

TH 4 u PALA ri Seo | 

“|2O crrr | MINO iotiothnitod 

OT Mel Lola | 

A LX VMA mEzzz 

= Co 

brazucas, chega com tudo As regras são basicamente AR Ro 
para o Mega Drive. O game as mesmas. Jogam até oito DIA: botou o aque o foao rd ot, você 
não tem nada de diferente pessoas que ganham um seu nome € aperte Aparafazer casas ou hotéis. Prepare os 
do jogo com tabuleiro e dinheirinho inicial, para sair a sua oferta bolsos 
dadinhos reais. A vantagem fazendo compras. Nada de | 
é que se os dadinhos caem comprar bobagens: o negócio é Em, 
em cima do tabuleiro, as DICA: caso 9 comprar seu bairro, uma 
fichas e os À dado caia com avenida e até companhias de 

A números táxi e aviação. Quando você 
Rel TE iguais, você tiver todas as fichas da RR a 

= AD ma ds mesma cor pode DICA: di Ee 
es oportunida começar a construir! quando Es rea 

Se estiver sem grana estiver 
pode colocar seus nesse local, você pode trocar imóveis 

bens à venda num com outro jogador. Aprova e 
leilão. Não adianta movimente o mercado... 

querer levar vantagem no 
game: o computador sabe 
contar muito bem! 1" MONOPOLY 

MEGA 

SEGA 

16 Mega - Fases N/D 

8 Jogadores simultâneos 

Tabuleiro - Continue 

DICA: ao passar nele início, 
você ganha US$ 200. Não 
reclame, são quase dois 
salários mínimos 



Mano, vou logo 
avisando: esse game 
pode transformar 

| qualquer picadeiro de . 
tdo Mp RR 
ringue de ço [LCA e 
adivinhem EO 
AC] no centro a 
EU IG] uia 
o od 

DICA: para pegar itens, procure 
det vasos de flores ou 
estátuas 

Deris rea na arado Não 
os no meio dos dois, utilize 

voadoras - Re E 

“ec 

“Ec 

sad 3 » E. Fr 

E | 
ELO e 
morcegão EAR SE a 
jogo segue o enredo do. 
filme Batman Forever, 
que agitou as últimas 
dE SEREI DSO 
bat-colega tem de livrar 
CT dE 

COMANDOS* 

Soco Fraco- botão À 

Soco Forte- botão X 

Uppercut- y+ A 
Gancho- botão Y 

err o Chute Fraco- botão € 
Chute Forte- botão Z 

EA Es Rasteira- y + C 
E Ee Voadora- ? +Z 

| É ima Ba ENA A EN Defesa- botão B 

é e as * com controle de 6 botões 

você pode escolher 
entre jogar como o Batman ou DICA: aqui nesse ponto, O 

negócio é subir. Para isso, 
pressione ?* + X quando 
estiver na área 

Ss 

DI RE Do ESTE 
aa quais armas opcionais o 
Wa vai EO: E péracio Ro 

inimigo . 
de cima 

PERES ENE DE 

da matá-lo bem 

= bi ao ET 
1 gancho para 

subir para a 
fala: 

superior da 
tela 

de Duas Caras e Charada. 
AEREAS 
ajudinha, é claro. Para 
isso, você pode jogar nos 
modos treino ou normal. 
No modo treino o bat- 
computador cria inimigos 
falsos e você manda ver 
Tie ER ER EE Do 
modo normal você entra 

no filme e segue 
a historinha de 
EE AR 
Agora seja um 
bom bat-garoto e 
Lad TE 
EE 
Po FE TLN (ER 

DICA: procure jogar 
“| os inimigos bem 

| longe da plataforma 

BATMAN 
FOREVER 

MEGA 

ACCLAIM 

16 Mega - 8 Fases 

2 Jogadores simultâneos 

Ação 

CONTROLE 



sa 

"Não preciso nem 
dizer que Virtua Fighter foi 
o primeiro jogo de luta 
poligonal para os arcades. 
Você está tão careca de 
saber disso quanto eu. 
Também não preciso dizer 
que o game tem cenários e 
gráficos com mais detalhes 
que a camisa que a 
Marjorie comprou ali no 
camelô, achando que 
veio diretamente de Bali. 
Então, vamos ao que eu 
preciso dizer. 

DESLIGUE O SOM a 
E VÁ EM FRENTE 
Virtua Fighter para 32X 
traz uma opção 
superanimal, já vista em 
Street Fighter II'Special 
Champion 
Edition para 
Mega: pancadaria 
geral! Ou seja, você 

pode montar uma 
verdadeira gangue e Da 
enfrentar um amigo, ou a 
inimigo, ou o computador. e iiciçiníiii 

O som fica devendo, atrilha BR 
c sonora não agrada. Agora, E. 

manteve o nível: os c se para sentir o gostinho do E DA ueata AR 
o chão são idênticos aos do jogo, ou do sangue, eds FT ps 
arcade só Jogando, galera! 

SEGA 

32 Mega - 7 Lutadores 

2 Jogadores 

Luta - Continue 
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ta 
Da Gamepro 

Da Gamepro A Atari não está 
usando seus bits com 

inteligência. Esta é uma 
acusação comprometedora, 

Mais uma vez, 

convém fazer a 

mesma pergunta: por que os 

jogos do Jaguar CD são tão  pigA; solte a napalm em na a E Ro pause o jogo para ver fracos se comparados a sua qualquer lugar aberto, sem Pout: e divertido eiem os lugares coloridos debaixo 
capacidade? A resposta nós árvores um bom desafio, anos das plaquetas. Formule sua parece que ele foi feito para estratégia usando essas 

um console de 8 bits. E até informações 

on e 

e ame 
cabine é melhor 

não temos, mas é 
certeza que Blue Lightning 
é mais um exemplo disso. 
Parecendo uma versão de 
After Burner, este 
simulador não consegue 
alcançar o modelo. Você é o 
piloto de um avião de 
primeira linha, que se 
arrisca em missões pagas a 
peso de ouro na Europa, 
América do Sul e outros 
continentes. Inicialmente, 
você está equipado com um 
número pequeno de 
mísseis. As balas são 
Ilimitadas e, no decorrer 
do jogo, você pode adquirir 
bombas, napalm e algo 
mais. As visões são 
simples: dentro da cabine e 
por trás da asa, nada além 
de gráficos no estilo de 16 
bits. A jogabilidade é mais 
lenta do que a de Star 
Blade ou mesmo a de After 
Burner. Alguns efeitos 
adicionais, como a fumaça 
saindo do avião, só ajudam 
a confundir e não melhoram 
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os gráficos. Os cenários são 
realmente simples. Os únicos 
itens são algumas árvores e 
armas anti-aéreas. No ar, 
algumas nuvens e aviões. O 
rock da trilha sonora tenta 
seguir a linha de Top Gun, 
mas não chega a 

impressionar. Os controles 
da aeronave são fáceis. Você 
pode usar a turbina para 
escapar e mirar nos inimigos. 
Para atirar mísseis, ela é 
mais simples e melhor do 
que a metralhadora. Nada de 
inédito em Blue Lightning. 
Se você está a fim de 
velocidade, tire o velho 16 
bits do armário e | 
alugue After Burner. 

BLUE LIGHTNING 
ATARI 

CD Tiro 

2 Jogadores Bateria 

| Gráfico 
Som 

Controle 

Fun Factor 

poderia ter sido feito para o 
Game Boy. 
O jogo é baseado em um 
campeonato realizado no 
planeta de queijo Phrohmaj, 
uma palavra difícil que se 
pronuncia "fromage”, queijo 
em francês. Este 
campeonato se chama Great 
Tile Flipping Festival e para DICA: na Sohorkde E Diner, fique 
mostrar a devoção dos virando uma plaqueta 
cidadãos desse planeta por continuamente até que os 

aliens caiam fora este campeonato, eles são 
os espectadores do evento. 
No jogo, você deve virar as 
plaquetas na posição 
correta sem deixar que 
duas delas figuem no 
quadrado da mesma 
cor. As plaquetas 
estão sempre virando 
em todos os lugares e o 
computador tenta confundir 
o jogador. interessantes e sempre 

variam. A música e os 
COISA DE ERANCÊS efeitos sonoros são 
COMENDO QUEIJO irritantes, com aqueles sons 

eletrônicos de aliens, muito 
repetitivos. Pode-se dizer 
que a Atari desperdiçou 
gráficos neste jogo bobo, 
que não é bem um quebra- 
cabeça nem um jogo no 
estilo de Tetris. Se você 
gostou de Klax, você 
provavelmente vai , 
gostar de FlipOut! 

Quebra-cabeça 
Bateria 

Esta explicação pode 
parecer confusa - e é 
mesmo, mas o jogo 
também. Você só vai 
entendê-lo quando começar 
a Jogar. As fases são 

FLIPOUT! 
ATARI 

2 Mega 

2 Jogadores 

copas om 
“reduzirá as chances de errar 



Com esse título tão 
pomposo espera-se um jogo 
e tanto, mas a jogabilidade 
é bem mais modesta que o 
nome. O jogo, baseado na 
antiga versão para o PC, é 
sobre um grupo de soldados 
da Imperial Space Marines, 
chamado Blood Angels. Os 
|.S.Marines abordaram uma 
nave perdida chamada 
Space Hulk, cheia de aliens 
assassinos 
chamados 

DICA: não atire || 
nestas esferas [imiiniia 

porque você vai [RMRILNLE 
morrer. Em vez ERRA. IS 

SPACE = Ow 
HULK ea 

3DO 

ELECTRONIC ARTS 

— CD-FasesN/D 
1 Jogador 

Ação 

orárico ND 
som LILTIIE 
CONTROLE RR | 

runracror [DO | a ms 

GeneStealers, e querem 
que você deixe esta nave 
em paz. À seu time 
Terminator Marines está 
equipado com um arsenal 
de armas, como rifles, 
lança-chamas e canhões. 
Não as desperdice, pois 
você não val achar outras 
durante o jogo. 

“"CARDUME” 
DE ALIENS 

As criaturas GeneStealers 
possuem uma inteligência 
incrível e querem que você 
deixe a nave sozinha. Mas a 

E a 

cia 

, Eae od PUTA 

estratégia de ataque 
desses aliens é simples e 
rápida. Eles atacam em 
conjunto e costumam pegar 
a vítima desprevenida. 
Quando ela percebe, já não 
é mais a mesma. O visual 
do jogo é ótimo. À 
perspectiva é em primeira 
pessoa e as criaturas são 
bem desenhadas. Quando 
levam um tiro, uma gosma 
espirra nas paredes. Todas 
as fases são parecidas, O 
que varia são Os inimigos. 
Os sons são limpos e 
efetivos. Existem vários 
tipos de vozes, algumas 

Terminators nas esquinas dos 
corredores, mas não em 
passagens livres... 

quando estiver face à 
face com um alien, aperte B 

para evitar um ataque e 
aperte À para dar um choque 

elétrico nele 

DICA: antes de |" "aum 
entrar em salas 
grandes, mande 

o incendiário |: 

e depois o 

examiná-la 

dE 

Ee. 
om 

Cr to, 
AMI Bm O 

quando um 
vindo em sua direção pelo 
corredor, mire no ponto certo 
para atirar e mantenha a mira 
para prosseguir. Recarregue 
sua arma toda vez que o 
Terminator mudar de posição 

assustadoras. O clima é 
pesado. Os encarregados 
das missões riem como 
malucos e gritam “This is 
for Ezekiel!” quando matam 
um alien. Se Space Hulk 
fosse um pouco mais rápido 
e menos complicado, seria 
um grande jogo de ação 
para o 3DO, mas missões 
técnicas com vários 
Terminators tornam o jogo 
exagerado. Não pense |. 
muito antes de atirar. 44 
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Por Marcelo 

Kamikaze 
” 
Chegando no 

PStation mais um filhote 
de arcade. Night Striker é 
um jogo de tiro que segue 
o estilo de After Burner, 
Galaxy Force e Out Run. 
E se você se liga nesse 
tipo de game, sabe que 
isso quer dizer muitos 
efeitos de zoom e rotação. 

ACABANDO 
COM O FINAL 

A grande sacada do game 
é o final. Nesse aspecto, 
esse título é o famoso 2 
em 1, aliás, 21 em 1. Isso 
mesmo: são 21 finais. Se 

BUU 
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7 alo 
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a não vai hai rá a nais 
E FIdU da BPNEEI, mel Ep EI 
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você é um 
daqueles caras 
loucos por 
terminar jogo, 
vai se deliciar. 

Em tese, são seis fases. Mas 
como você pode escolher 
entre vários caminhos, tudo 
muda de figura. Você 

Cu Spas 

ut ia CT ARRE 

HR nuda na 

dftin 

comanda o Intergray, um Roo 
carro com mil e uma aproveite E 
utilidades. Se der vontade, — para RR 
sua máquina pode virar um detonar HH 
robô, uma moto, um jato 
etc. O show fica por conta 
dos cenários e dos mestres, 
futurismo da pesada. E bala 

pra tudo 
quanto 
é lado! + 

Q 

STRIKER 

PSTATION 
VING 

CD - 21Fases 

1 Jogador 

a ja c Tiro 

PS 
ada 

CONTROLE 

ronca DR 
E 12 SAE] 

7 rr 
NE nam ne a a Mm i FIA s; 

Va hs Witt E WETDS 

"dá e pr ” 

ceara rundgamental! 
75 64 SOAPECICIS STR O LE 



Ê 
=) 

CIR Por Baby Betinho 

Depois de dar um 
passeio pelo Saturn, Street 
Fighter chega ao PStation. 
Street Fighter Real 
Battle on Film é baseado 
no filme Street Fighter, 
aquele estrelado pelo Jean 
Claude van Damme, que 
você assistiu no cinema 
agarrado ao pacote de 
pipoca. Mas vamos tratando 
de largar a pipoquinha que 
chegou a hora do que 
interessa: porrada! O game 
traz 14 lutadores, incluindo 
aquele pessoalzinho velho 
de guerra, gente que não 
cansa de arrumar confusão 
e sair no braço com todo 
mundo, como Ryu, Ken e 
Guile. Ah, desculpem, 

esqueci o melhor de todos 
os brigões: eu, Baby 
Betinho. Bem, voltando ao 
game: os caras podem se 
enfrentar em dois modos, 
versus ou movie. 

PANCADARIA 
DE CINEMA 

O modo versus é aquele já 
conhecido, tradicional nos 
jogos de luta. Jogando no 
modo movie você segue o 
enredo do filme. O game sai 
perdendo na jogabilidade. 
Imaginem o drama: 
supercombos, golpes 

especiais, fatalities, tudo com 
o controle do PStation. Tem 
de ser um superfera para 
arrasar no game de primeira. 
Se você perde nos controles, 
ganha, e muito, nas demos 
de abertura. Imagens 
digitalizadas, também 
baseadas no filme, que 
deixam qualquer um 
totalmente arrepiado. Do 
dedão do pé até o último fio 
de cabelo (que eu já perdi há 
algum tempo). 
Não espere : 
para conferir! 4 

CAPCOM 

CD - 14 Lutadores 

2 Jogadores simultâneos 

Luta - Bateria 

erro 
o O | 
como 
ronsacror | |] 
E 1 A 

39 



SATURN 

Por Marjorie Bros 

Bem, acabei de 
falar com o chefe. Já avisei 
que não adianta ele vir com 
essa história de terminar 
jogo porque eu já estou 
deveras (ou muito, se vocês 
preferirem) cansadinha. Só braços da 
hoje detonei dois televisão, eles são 

& 
A 4 a Fr 7 é 

supergames. Chega! o ponto fraco 

NO PARAÍSO DOS 
BRINQUEDOS 

Agora é hora de brincadeira. nesse game é 
E não tem lugar melhor para controlar 
brincar que um quarto de Peperouchau, 
brinquedos, não acham? o cavaleiro mecânico 
Então, Saturn na tomada e (um cara com um bigodão 
Clockwork Knight 2 no de português), enquanto o O q 
console, moçada. O lance mocinho cavalga pelo DD ERSANDIOS ads | 

castelo mágico ou pelo Ee: 3d bo A 
mundo dos brinquedos. tia 
Pena que a jogabilidade não 
corresponda à magia do 

jogo. Mas o visual é a E sra A rt eee 
fantástico e a DICA: empre de olho nas DICA: para matar a minhoca, " 4 

mapa RR 2 LUA per om Mm ea na A várias 743" as 0 
E d k É e e” FE É h VT, BY sÊ MELO OS Wai Um st 

brincadeira é pra P: E CS Rl É Vala JGVC d IlUVia Corta ace! tê varias vezes 5 seu 

e Ds ma Fo ne o o «a 
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Preços válidos para apenas 1 unidade por pessoa física, enquanto durar o estoque. Jogos compatíveis com consoles originais fabricados no Brasil ou EUA, Consoles Saturn, 3DO e Playstation fornecidos no sistema NTSC. 

ar BE E Ea 

[POTIZ E; a 

KILLER INSTINCT 
Todos os lutadores da versão para 
arcade, com seus golpes e 
fatalidades intactos. 

Ea Danhe CD musical. | 

MORTAL KOMBAT 3 
O jogo de luta mais esperado do ano, 
com todos os códigos e golpes do 

n é! A An arcade. São 14 lutadores, Pd 
DJ, JU 7 deles totalmente novos. Fly) O 

| SATURN 
Incluindo grátis o 
maior sucesso dos 

Virtua Fighter. 

JOGOS TAMBÉM DISPONÍVEIS: “ ES SA > 
Myst, Bug, Mortal 
Kombat 2, Street 
Fighter Movie, NBA o 
Jam TE, Rayman 
Shinobi e Sim a 
2.000. pá 

Hal 
E EWy 

Biker Mice From Mars 

Bonkers 

Bugs Bunny 2 

Demon's Crest 

Double Dragon V 

Fatal Fury 2 

Final Fight 2 

F-1 Roc 2 Built Win 

GP-1 Part ll 

Indiana Jones 

Legend of Zelda 

Power Instinct 

Return Of The Jedi 

Rise of The Robots 

Road Runner 

Speed Racer 

S. Fighter 2 Turbo 

Stunt Race FX 

Super Game Boy 

Super Mario All Stars 

Super Soccer 

Super Tennis 

Mega Man X Tiny Toon Adventures 

Mickey's Great Circus Turn 'N Burn 

Mickey Mania X-Men 

Operation Thunderbolt World Heroes 2 

AS EE TAM OS 

arcades no momento: 

SONY PLAYSTATION 
32 bits da Sony, 

em lançamento 
mundial. 

DONKEY KONG LAND 
A nova versão do Donkey 
Kong, só para Game Ao 
ou Super 

h y Game Boy. 

JOGOS TAMBÉM DISPONÍVEIS: 
e Ridge Racer (Corrida) 

e Toh Shin Den (Luta) 

e ESPN Extreme Games 

(Corrida) 

* NBA Jam TE (Esporte) 

e Kileak the Blood (Luta) 

e FIFA Soccer 96 (Futebol) 

e Tekken (Luta) 
º Street Fighter Movie (Luta) « Raymen ua 
* Mortal Kombat 3 (Luta) 

Batman Forever (SN/MD) 

Captain Commando (SN) 

Demolition Man (SN/MD) 

Dirt Trax FX (SN) 

Doom (SN) 

Dracula X (SN) 

Dragon Bruce Lee (SN/MD) 

Earthworm Jim 2 (SN/MD) 

FIFA Soccer 96 (SN/MD) 

Final Fight 3 (SN) 

Foreman Boxing (SN/MD) 

Game Boy Transparente 

Head On Soccer (SN/MD) 

do DBO SS - ES 

RR 
“ww 

Indiana Jones (MD) 

Kawasaki Superbike (SN) 

Mega Man 7 (SN) 

Phanthom 2040 (SN/MD) 

Pocahontas (SN/MD) 

Revolution X (SN/MD) 

Secret Evermore RPG (SN) 

Scooby Doo (SN/MD) 

Urban Strike (SN) 

Virtua Fighter (32X) 

Weaponlord (SN/MD) 

Wild Guns (SN) 

Yoshi's Island (SN) 

GAR TO ES 

«imo ain 

INT. SUPERSTAR SOCCER 2 
Lançamento em novembro. 
Reserve já a sua cópia, e seja 
um dos primeiros a 

| receber no país. 

PANASONIC 3DO 
Incluindo grátis 
o jogo mais 
vendido para o 
3DO: Gex. 

JOGOS TAMBEM 

DISPONÍVEIS: 
Road Rash, Fifa 
Soccer, Slam & Jam 
95, SS Fighter 2 
Turbo, Drug Wars e 

Flying Nightmares, 

1) Judge Dredd (SN/MD) 
2) Primal Ráge (SN/MD) 

3) Power Rangers (SN/MD) 

4) Donkey Kong Country 1 (SN) 

5) FIFA Soccer 95 (MD) e 94 (SN) 

6) NBA Jam TE (SN/MD/32X) 

7) S.S. Fighter 2 (SN/MD) 

8) Mortal Kombat 2 (SN/MD/32X) 

9) Justice League (SN/MD) . 

10) Mansell Indy Car Racing (SN) 

(SN) = Super NES (MD) = Genesis 

PELERED IE 



Por Baby 

Betinho 

Mano, pelo jeito a Capcom ! 
gostou dos personagens da 
Marvel e resolveu fazer os 
caras botarem pra quebrar 
em mais um jogo. Marvel 
Super Heroes segue o 
sistema básico de X-Men, 
só que mais incrementado. 
Os 10 lutadores podem 
arrasar com golpes normais, 
especiais e o super arrasa- 
quarteirão Infinity Specials. 
Para usá-los, você tem de 
encher a barra Infinity. 
Alguns podem enchê-la 
uma vez só, mas outros... A 
história gira em torno das 
Infinity Gems (pedras do 
infinito). São 6 tipos: time 
(tempo), soul (alma), power 
(poder), mind (mente), 

space (espaço) e reality 
(realidade). Durante a luta, 
elas podem cair do céu, mas 
você pode roubá-las dos 
inimigos. Basta arremessá- 
los. As pedras são usadas 
com comandos especiais e o 
efeito varia para cada uma 

delas. Alguns lutadores tem 
maior domínio. Magneto, 
por exemplo, usa melhor a 
space gem, pois ele vira um 
campo de força magnético e 
fica invulnerável. Nos outros 

lutadores, a pedra 

Black 

e 



só aumenta um pouco da 
defesa e permite que os 
golpes arranquem menos 
energia. Se liga no efeito de 
cada pedra: a time faz 
aumentar a velocidade; a 
soul faz recuperar sua 
energia; com a power, seus 
golpes ficarão mais fortes e 
alguns especiais vão mudar; 
a mind preenche a barra 
Infinity; a space aumenta a 
defesa; e a reality permite 
ao lutador usar projéteis. A 
briga pelas pedras deverá 
ser a chave para a vitória 
em Marvel 

Super Heroes. O super 
salto e o levantamento em 
movimento são uma 
herança de X-Men. As 
habilidades mutantes, 
agora, são automáticas. 
Psylocke e o Homen-Aranha 
podem usar o salto com 
auxílio da parede. Black 
Heart e o Homem-de-Ferro 
tem dash aéreo. Os fortões 
Hulk e Fanático podem 
arrancar energia, enquanto 
o adversário se defende, 

com 
qualquer 
golpe. Há 
habilidades 
mais 
específicas 
como o Healing 
Factor de 
Wolverine. Com 
Isso, ele recarrega 
a energia com o 
tempo. Os gráficos 
são maravilhosos. O 
mundo e o clima dos 
quadrinhos foi PA 
traduzido com perfeição. IR 

E isso é só a pontinha do 
iceberg, pois a Capcom já 
confirmou os up-grades 
(versão melhorada) de X- 
Men e Street Fighter 
ZERO. Pelo jeito, o Baby 
aqui vai distribuir porradas 
por um bom tempo. 
Aguardem umas manhas 
para bater legal nas 
próximas edições! 44 
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ARCADE 

CAPCOM 

300 Mega - 10 Lutadores 

2 Jogadores simultâneos 

Luta - Continue 
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GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO 
A Games For Us possui um 
acervo diferenciado e um 

atendimento personalizado, 
cabines com consoles de 
última geração e diversos 

tipos de promoções. 

LOCAÇÃO 
E VENDA 

SÃO PAULO 
Aclimação 
Av. Aclimação, 239 
Tel.: (011) 277-6670 
Alphaville 
Calçada das Magnólias, 57 
Tel.: (011) 725-0168 
Brooklin 
Av. Pe. Antonio José dos Santos, 1053 
Tel.: (011) 531-0990 
Campo Belo 
R. Pascal, 911 
Tel.: (011) 535-3655 
Higienópolis 
Av. Angélica, 1007/ Sobre Loja 
Tel.: (011) 826-8132 
aim Bibi 
R. Bandeira Paulista, 18] 
Tel.: (011) 64-8670 
Moema 
Av. Lavandisca, 239 
Tel.: (011) 543-9008 
Tatuapé 
R. Monte Serrat, 1449 
Tel.: (011) 293-3071 

INTERIOR E 
OUTROS ESTADOS 

Jundiaí - SP 
Av. Nove de Julho, alt. do nº 1155 
Tel.: (011) 436-0130 
Santos - SP 
Av. Epitácio Pessoa, 286 
Tel.: (013) 227-5710 
S. ). do Rio Preto - SP 
R. General Glicério, 4160 
Tel.: (017) 234-2191 
Curitiba - PR 
R. Gal, Aristides Athayde Jr., 673 
Tel.: (041) 224-0640 

Procure a loja 
maciis perto 
cle você ! 



Da Gamepro 

Um game para quem 
gosta de um bom e sério 
jogo de tênis. Quer dizer, 
nem tão sério assim. Pelo 
menos no que diz respeito 
aos jogadores. Mario 
conseguiu reunir em um 
campeonato, no melhor 
estilo Wimbledon, desde 

"Seu amigo Yoshi até Donkey 
Kong Jr. Só ficou faltando a 
rainha da Inglaterra... 

M s 

NOITE DE 
SONHOS 

Mario's Dream Tennis tem 
visão de jogo por trás do 
jogador que é 
impressionante, além de dar 

MARIO'S D. TENNIS 
NINTENDO 

8 Mega 
1 Jogador 

Tênis 
Multiscrolling 

Fun Factor 

dé 

ario's 
Tennis, 

needs ara 
a in, pg 

roca 

aquela forcinha. 
Os efeitos 3D do Virtual Boy 
fazem você se sentir 
comose estivesse na 
quadra. O visual em preto e 
vermelho força a vista, mas 
você acaba se acostumando. 
O game funciona como um 

sonho. As jogadas são bem 
variadas: backhands, 
forehands, deixadinhas, 
voleios etc. Como na 
maioria dos jogos de tênis, 
O serviço é um pouco 
frustrante, mas só até você 
encontrar o tempo certo de 
saque. E não importa se seu 

“nome não é André Agassi 
ou Pete Sampras, as feras 
do tênis mundial na 
atualidade. Segure firme a 
raquete e não deixe 
a peteca cair, ou M 
melhor, a bolinha. 

Da Gamepro 

Se você estava sentado aí, 
todo bodeado, achando que 
não existia mais nenhum 
game de pinball nesta 
terrinha, você estava certo. 
Mas, para você ficar mais 
animado e disposto, SGP 
traz um pinball de outras 
galáxias para você exercitar 
seu dedos. 

DICA: seas bolinhas em 
um lugar impossível de 
alcançar com o flipper, dê 
aquela famosa balançada na 
mesa para resolver o problema 

PERDIDO NO 
ESPAÇO 
Galactic Pinball tem 

quatro mesas que, com 
certeza, não são desse 
mundo. Alien, UFO, Colony 
e Cosmic têm tudo de 

melhor, dos bumpers aos 
pontos extras escondidos. 
Sem contar os jogos bônus. 
A jogabilidade 

não deixa nada a desejar. Os 
controles respondem na hora 
certa com potência e 
precisão, como se você 
estivesse jogando no flipper 
do seu bairro, se é que as 
coisas andam bem por aí. 
Cada mesa tem seu próprio 
desenho e os componentes 
parecem estar flutuando no 
espaço. Dá para imaginar a 
sensação? O Virtual Boy e 
seus efeitos 3D ajudam ainda 
mais nessa história de outro 
“mundo. Mas cuidado, as 

rampas, às vezes, saltam da 
mesa e provocam um 
superefeito. O som dá conta 
do recado direitinho, mas 
não tem nada de 
enlouquecedor. Se você é um 
apaixonado por pinball, não 
deixe de conferir 

essa galáxia da f. 
era vermelha. 

GALACTIC PINBALL 
NINTENDO 

8 Mega 
1 Jogador 

Pinball 
Mulktiscrolling 



Da GamePro 

Carts de 
corrida com visão 

superior eram divertidos 
na época em que Off Road 
chegou ao arcade. A idéia 
de insistir e fazer mais um 
jogo nesse 

estilo para o Game 
Gear não deu muito certo, 
pois é apenas mais um. 
Nesse jogo de corrida tipo 
rally, você corre em 8 pistas 
nada fáceis. Como sempre, 
você coleta power-ups e 
dinheiro para manter e 
melhorar sua máquina. Os 
carros e as pistas são bem 
definidos graficamente. Os 
circuitos têm boa 
movimentação e um visual 
acima da média do Game 
Gear. O som não é tão 
bom assim. As músicas 
são techno-static, estilo 
já conhecido em vários 
jogos para o console. 
O lance é aproveitar 
os efeitos sonoros, 
que são melhores. 
Os carros falham 
um pouco nos 
controles. O 
visual simples 

do jogo dá a impressão de 
ser fácil de se controlar, mas 
não é bem assim. Até pegar 
a manha, você val sofrer no 
joystick. Até 8 jogadores 
podem se revezar nas 
corridas. O clima também 
pode variar, opção pouco 
comum em jogos de Game 
Gear. Mesmo assim, Power 
Drive é para quem gosta de 
carros descontrolados e 
pistas escorregadias. 
Boasorte. /. 

POWER DRIVE 
U.S. GOLD 

4 Mega 
8 Jogadores (altern.) Passwords = 

mm 

Corrida 

“Gráfico 
Som 

PS Ta Factor 

CHICAGO SYND. 
SEGA 

4 Mega 

1 Jogador 
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duplo este mês! Primal Rage, mais 
E e demolidor do que nunca, com 

ah 

ARM IF ADO | ” 

Bed-0-Nails 
Segure (AF BR) e VA 
Gut Gouger 
De perto, segure (AR AF 
BR) e 2€ 
Iron Maiden 
Segure (AF BR) e €1> 
Flying Spikes 
Segure (AF BF) e €% 
Hornication Uppercut 
Segure (AR AF BR) e 
bNu>2 
Mega Charge 
Segure (AR BR) e €V> 

Baby Betinho 

OS CONTROLES 

Spinning Death 
Segure (AR BF) e €3y 
Eat Humans 
Segure (AR AF BR BF) e 

y 

Guít Fling 
Segure (AR AF BR) e 
sy 4 4? 
Meditation 
Segure (AR AF BR BF) e 
2,655 

Impaler (apenas no 
SNes) 
Segure (AR AF BR) e 
very 

Os golpes especiais de cada personagem, assim como os 
combos e os fatais, são realizados do mesmo jeito nas versões 
para SNes e Mega Drive. Os botões correspondentes a cada 

golpe estão indicados no quadro desta página (em baixo, à esq.). 

MOVIMENTOS BÁSICOS E POWER MOVES 

Em geral, cada personagem tem 4 golpes básicos (Alto 
Rápido, Alto Forte, Baixo Rápido e Baixo Forte) e 2 Power 

Moves que são realizados quando 2 botões de golpes altos ou 
2 de baixos são apertados ao mesmo tempo. 

Jumping Low Combo 
Pule em direção do 
oponente com AF 
Aperte (W AF) 
Em seguida, (VBR BF) 
Jumping In-Close 
Combo 
Pule com BF 
Pule de novo com (AR 
AF) 
Aperte (W BF) 
Aperte (AR AF) 
Segure (AR BR) e €V5 
Bed-0-Nails Combo 
Pule com AF 



Pule de novo com HP 
(High Power) 
Aperte (VBR) 
Segure (AF BRJe 4? 
Spinning Death 
Combo 
Pule com BR 
Pule de novo com (BR 
BF) 
Aperte (W BF) 
Segure (AR BF) e €3y 

BLIZZARD 
PECIAL MOVES 

Air Throw 
Enquanto estiver no ar, 
segure (AF BR) 
Ice Geyser 
De perto, segure (AR AF 
BF)e VM 
Long Mega Punch 
Segure (AF BF) e €> 
Punching Bag 
De perto, segure (AR 
BF) 24 yZeR? 
Short Mega Punch 
Segure (AR BR) e €> 
Freeze Breath 
Segure (AR AF BF) e 
e> E 
Fake Mega Punch 
Segure (AR BR) e VM 
Quick Mega Punch 
Segure (AR AF BR BF) e 
-> 
Throw 
De perto, segure (AF 
BR)eDuyZer? 

Eat Humans 
Segure (AR AF BR BF) e 
ERT7DIY 

fernsanc MOVES 

Brain Bash 
Segure (AR AF BF) e 
syet> 
To-Da-Moon 
Segure (AR AF BR BF) e 
444 

Redemption (apenas 
no SNes) 
Segure (AR AF BR BF) e 

Fist of Fury Combo 
Pule com BF 
Pule de novo com (BR 
BF) 
Chegue perto do 
oponente e aperte AF 
Aperte (AR AF) 
Big Bang Combo 
Pule com (AR AF) 
Chegue perto do 
inimigo e aperte (AR 
AF) 
Segure (AR AF BF) e 
4 A 
Pule com (BR BF) 
Chegue perto e aperte 
AR 
Aperte (AR AF) 
Segure (AR AF BR BF) 
e €5 

pa nas 

Porta 

O seu personagem fica 
furioso quando é atingido 
por um combo ou uma 
série de golpes. Neste 
estado, o personagem perde 
mais energia do que o normal. 

Ronco COMBOS 

Freeze Combo 
Chegue perto e aperte 
(BR BF) 
Segure (AR AF BF) e V? 
Pule com (BR BF) 
Chegue perto e aperte 
BF 
Aperte (BR BF) 
Down-Up Combo 
Pule com (BR BF) 
Chegue perto e aperte 
BF 
Aperte (BR BF) 

CHAOS 
ECIAL MOVES 

Battering Ram 
Segure (AR BR) e 2 
Flying Butt Slam 
Segure (AF BF) e 
4513 
Ground Shaker 
Segure (AF BR) e ER E 
Slow Power Puke 
Segure (AF BR) e ?> 

Fart of Fury 

Segure (AF BR) e 
93972 fRE 
Grab-N-Throw 
De perto, Segure (AF 
BF) e 2€ 
Fast Power Puke 
Segure (AR BF) e 1> 
Eat Humans 
Segure (AR AF BR BF) 
SU feeRA 

Persa MOVES. 

Cannonball 
Segure (AR AF BR BF) e 
$5?9 
Obs: Este golpe só é 
possível nos cenários da 
praia, ruinas e da pista 
Golden Shower 
Segure (AR BR) e V, 
continue segurando AR 
e BR e segure também 
AF e BF e aperte 
ES€S 
Churl (apenas no SNes) 
Segure (AR AF BR BF) e 
>55€€€ 

Promo ComBOS 

Battering Ram 
Combo 
Pule com (BR BF) 

Chegue perto e 
aperte AR 

Aperte AR 
de 

Ed 

a 

di 

”. 

Segure (AR BR) e 25 
Crossover Combo 
Pule por cima do 
oponente com (BR BF) 
Chegue perto e aperte 
AR 
Aperte AR 
Segure (AR BR) e 2> 
High-Low Combo 
De perto, aperte AR 
Aperte (VBR) 
Aperte (VBR BF) 
Cadelina Special 
Combo 
Pule com (BR BF) 
De perto, aperte AF 
Em seguida, (AR AF) 
Segure (AR BR) e 2> 
Aperte (V AF) 

DIABLO 
PECIAL MOVES: - 

Fast Fireball 
Segure (AR BR) e V> 
Hot Foot 
Segure (AF BF) e R3 
Mega Lunge 
Segure (AR BF) e 4? 
Torch 
Segure (AR BR) e 15 
Slow Fireball 
Segure (AF BF) e V> 
Inferno Flash 
Segure (AF BR BF) e 1 
Pulverizer 
Segure (AR BF) e 13 
Eat Humans 
Segure (AR AF BR BF) e 
ty 

Condisua-S 

47 
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Incinerator 
Segure (AR AF BR BF) e 
Rya 
Fireball 
Segure (AF BR BF) e 
55555 

Infernal (apenas no 
SNes) 
Segure (AR BR BF) e 
AA 

Fireball Combo 
Chegue perto e aperte 
AR 
Aperte BR 
Segure (AR BR) e 4> 
Hot Foot Combo 
Pule com (AR BF) 
Aperte AR 
Em seguida, (AR AF) 
segure (AF BFj)e RW 
Touch-of-Death 
Combo 
Pule com BF 
Pule de novo com (BR 
BF) 
De perto, aperte AF 
Em seguida, (AR AF) 
Segure (AF BF) e RW 
Mega-Lunge Combo 
Pule com BF 
Pule de novo com (BR 
BF) 
De perto, aperte AR 
Aperte AF 
Em seguida, (VBR BF) 
Segure (AR BF) e 4 

SAURON 
Air Throw 
No ar, Segure (AF BF) 
Earthquake Stomp 
ae (AR AF BF) e 

Neck Throw 
Segure (AF BF) e 2€ 
Stun Roar 
segure (AR BR) e €> 

48 

Cranium Crusher 
Segure (AR BF) e 4? 
Leaping Bone Bash 
Segure (AF BR)e 4 Ty 
Primal Scream 
Segure (AR BR) e VA 
Eat Humans 
Segure (AR AF BR BF) e 

x 

Carnage 
Segure (AR AF BR BF) e 
ESCSE 
Flesh Eating 
Segure (AR BR) e V y, 
continue apertando AR 
e BR e segure também 
AF e BF e aperte 11 
Grape Crusher 
(apenas no SNes) 
Segure (AR AF BR BF) e 
ALAS) 

o 

sa 

Smack Attack 
Combo 
De perto, aperte AR 
Aperte (VAR) 
Em seguida, (BR BF) 
Honorable Combo 
Pule com BF 
Pule de novo (BR BF) 

Pule de novo com (BR 
BF) 
De perto, aperte BR 
Aperte (BR BF) 

TALON 
/ , A F/ 1 4 

rr f fo À FAR: 4 j e 
Ff fo Ro ET êm PERA VV ho 

Brain Basher 
Segure (AF BR) e €15 
Frantic Fury 
Segure (AR BF) e Y> 
Pounce and Flip 
Segure (AF BR) e 24 
Slasher 
Segure (AR AF BR) e 
y> 
Face Ripper 
De perto, segure (AF 
BF) e 45 
Jugular Bite 
Durante um combo, 
segure (AF BF) e €> 
Run Foward or 
Backward 
Segure (AR BR€) para 
correr para trás e 
segure (AR BR3) para 
correr para frente 
Eat Humans 
Segure (AR AF BR BF) e 
Ye 

De perto, aperte AR M a a 
Aperte AF 
Em seguida, (BR 
BF) 
Stun Roar 
Combo 
Pule com Pe. 
(BR BF) ads 
De perto, Ao. 
aperte AR 
Aperte (AR 
AF) 
Segure (AR 
BR) e €> 
Claw and Tail 
Combo 
Pule com BF 

a, ta A 

Heart Wrenching 
Segure (AR BR BF) e 
2Vety 
Shredding 
Segure (AR BF) e 
>2,€15 

Stampede (apenas no 
SNes) 
Segure (AR AF BR BF) e 
2€ PY 

Slasher Combo 
Pule com (BR BF) 
De perto, aperte BR 
Aperte (BR BF) 
Pounce and Flip 
Combo 
De perto, aperte AR 
Aperte BR 
Segure (AF BR) e 2WN 
Frantic Slasher 
Combo 
De perto, aperte AF 
Aperte BR 
Aperte AR 
Em seguida, (W BF) 
Aperte (VBR BF) 
Segure (AR BF) e 4> 
Super Pounce and 
Flip Combo 

De perto, aperte BR 
Aperte AR 
Em seguida, AF 
Segure (AF BR) e 
Va 

"AMADA f PP bi e 
CAVio 5 - 

"HUMANOS 
Durante a luta, oseu. 

Ele 
polos ef ec lE 

filo Io PTE fa 
ESTA TRE Aa CEL 
CHITA (OR 

ER DA 
AL MOVES 

SE 

Air Teleport 
Segure (AF BF) e 4 ? 
Scorpion Sting |. 
Segure (AF BR) e > 
Fast Venom Spit 
Segure (AR BR) e 2> 
Voodoo Spell 
Segure (AF BR) e €€ 
Come Slither 
Segure (AR BR) e €€ 
Teleport 
Segure (AF BF) e > 
Slow Venom Spit 
Segure (AR AF BR BF) e 
ya? 
Eat Humans 
Segure (AR AF BR BF) e 
VIA 



AR e BR. Aperte 2 
Strink and Eat mo Do 
Segure (AF BF) e €€€, | 
continue segurando AF | Essas táticas básicas ajudam os personagens a se 
a e oa vingarem depois de derrubados por um golpe, um combo 

La Vache Oui Rit ou um fatal. Quando seu personagem estiver levantando, 

(apenas no SNes) use esses golpes para uma vingança sangrenta. 
Segure (AR AF BRBF)e | | 
e€cel> 

Big Bite Combo Fed | 
De perto, aperte (WAR) Pedi No 
Aperte (V AF) BE SR Sa 
Aperte (VAR AF) PER 
Segure (AR BR) e €€ Poda Aperte (AR AF) | Ens (AR AF BR) e 

Segure (AR BR) e 2 
Venom Spit Combo 

Petrify Aperte (W BF) 
Segure (AF BF) e €€e€e, Aperte (VBR BF) 
continue segurando AF Segure (AR BR) e > 
e BF e segure também Scorpion Combo | e | 

De perto, aperte AR RESET 
Aperte AF (de longe) | (de perto, 

Aperte (VBR Segure (AFBF)e Segure (AR BF) e 
BF) aperte €? | A E A A a 
Segure (AF | 
BR) e 2 
Crouch Hit 
Combo 
De perto, aperte 

(VBR) 
Aperte (VBR) 
Aperte (V BF) 
Segure (AR BR) e 

€€ PA pe E 

e N sa “Seg | Segure (AF BF) e 

Aperte (VBR BF) ELAS 

2 ————— 

ERA Td: ER RR CND) Ras 



DRIVIN! 

EE Três pistas 
para quem é 
fera no volante 

ER e você está louco de 
89 vontade de enfrentar 
uma montanha russa, 
esqueça, tire isso 
definitivamente da sua 
cabeça e confira Race 
Drivin. Nesse game você 
tem três pistas alucinantes, 
todas aqui em chão seguro. 
Ou quase. Para escolher 
entre elas, só na base do 
“minha mãe mandou”. A 
primeira tem dois 
caminhos. Seguindo pela 
rota de velocidade, você 
tem de pisar fundo; 
seguindo pela rota de 
acrobacia, você tem de 
enfrentar curvas 

RACE DRIVIN! 
TIME WARNER 

16 Mega 
1 Jogador 

Corrida 

E 

Gráfico 
Som = Ea 

ea 

RE [77 
50 

acentuadas, pular 
sobre pontes que se elevam 
ou abaixam sem aviso 
prévio e entrar em loopings 
estonteantes. Tudo isso em 
cenários tridimensionais. É o 

melhor é que não precisa ter 
18 anos, muito menos 
passar no teste de direção 
do Detran. Aqui o negócio 
não é tirar carteira, é guiar 
bem mesmo! 

SERVE 3D 
ad x 

BE As feras do tênis 
jogando o fino em 
simples e duplas 

Ee Sc game é para quem 
acha que tênis é coisa 

para grã-fino. Power Serve 
3D Tennis é o primeiro jogo 
da Ocean para PStation. 
Você escolhe entre oito 
tenistas. Mas não é qualquer 
tenista, são os melhores do 
mundo. Cada um tem seu 
próprio arsenal de jogadas e 
é especializado em um tipo 
delas. O game tira proveito 
de tudo que o PStation 
tem de melhor, 
explorando os ângulos 
de câmera. Os gráficos 
são totalmente 

do jogo 

4 ES 

8h 
o) 

O jogo é bem veloz, fique 
atento na recepção do saque 

dO al TENNIS 44 SA 

Dependendo da escolha dos 
botões, você rebate 
normalmente ou dá um lob 

DICA: em 
duplas, um 
deve ficar 
na rede e 
o outro no 
fundo 

diferentes dos jogos de tênis 
anteriores, principalmente 
pelo tamanho dos 
personagens (cresceram um 
pouquinho) e por suas 
caracteristicas individuais 
(roupas, marcas registradas). 
Tudo sob medida para você 
arrepiar no tênis. 



ESPN'S EXTREME GAMES 
EE A fórmula corrida 
e porrada dá certo 
outra vez 

eguindo a trilha de Road 
Rash, ESPN's Extreme 

Games é mais um jogo no 
estilo corrida com combate. 
Baseado na competição 
transmitida pela rede de TV 
ESPN, o jogo não tem 
gráficos de 32 bits nem 
jogabilidade excelentes, mas 
vai agitar um bocado. Os 
modos exhibition ou season 
competition começam com a 
escolha de seu meio de 
locomoção e de um entre os 
16 personagens. Você pode 
escolher entre mountain bike, 

skate, patins e street luge. 
Sua trilha passa por lugares 
como São Francisco, América 
do Sul, Itália, Utah e Lake 
Tahoe. Os oponentes 
aparecem nos quatro meios 
de locomoção e distribuem 
porrada. Às pistas são cheias 
de obstáculos. As mais 
difíceis têm rampas para 
saltos e portões para coletar 
dinheiro e pontos. 

ESPN'S EXTREME G. 
SONY 

CD Corrida 
2 a 5 pistas 

| Gráfico | BB | 
“Som ESESFIRA 
Controle 

DICA: quando estiver devagar, 
fique chutando para os dois 
lados para evitar 
ultrapassagens 

DICA: aiii você batir em 
um portão azul que termina em 
uma fileira de barreiras azuis, 
prepare-se, para acertar, com 
certeza, as últimas barreiras 

ADA sã 

O dinheiro é importante para 
comprar equipamentos e 
ficar mais veloz. Depois que 
você pega a manha, os 
saltos ficam divertidos, pois 
os controles respondem 
melhor. Para alcançar o 
máximo em velocidade, é 
preciso combinar bem 
aerodinâmica e aceleração. 
Leva um tempo até você 
dominar o câmbio manual 
em alta velocidade. Apesar 
desses pequenos detalhes, o 
jogo é adrenalina pura. 
Extreme não é o melhor 
jogo de corrida que já 
fizeram, mas a mistura de 
luta com corrida deu certo 
de novo. Além disso, onde 
mais você pode sair 
debulhando no skate? 

DICA: em São EEsiicNEo; vá é por 
estas rampas grandes para 
pular os carros, senão você vai 

/ 

Fu 

+ Pong 
7 QUÊ AS 

1 OUTRAS 

DICAS 
QUE AS 
OUTRAS 

+ NÓJIDADES 
QUE AS 

guras 
+ GAMES 
/ QUE AS 
1 OUTRA 
A 

A 

Seja maisferç 
que os outros. 
Continue com 
a RIGOR 
revista de 

gumes do pais. 

comeca 

Al Pu 



prenda a controlar os mestres 

CRM E CLT RMS LIMI EP 

o hit de pancadaria da SNK. Conheça 

golpes de vingança em Eternal Champions 

e tenha uma vida mais maneira com 

nossas Incríveis dicas 

ETERNAL CHAMPIONS: CHALLENGE 
FROM THE DARK SIDE 

Os seguintes golpes, que servem para você se 
vingar de seu adversário, funcionam somente 
se o seu lutador estiver virado para a direita. 

Elas só podem ser realizadas no Deciding PR 
Round, quando o oponente estiver tonto e manto ET 

com menos de 33% de energia. 

Ee ips 

po
 es 

GE y E 
| =. o É a 

“PRIZE oca Ea dE. (RL Mar Eae E . 
pp SS fere ma 



X-MEN 2: CLONE WARS - GEX 
99 VIDAS NOVOS LUTADORES — a Lana 

Comece o jogo e pause. INVENCIBILIDADE “Antes de começar o jogo, 
Aperte simultaneamente | - digite o código para pular 
e C. Em seguida, pressione O — defase (pause o jogo, 

Ro are aperte € e C juntos. Em 
“seguida aperte PEV 4 
e, para terminar, €e C 
juntos). Aí, para escolher o 
personagem pause o jogo 

de novo e aperte 9 e C. 
= Pause o jogo mais uma vez 

Pauseojogoeaperte? | eaperte>eCjuntos para 
e Bjuntos. Em seguida, | mudar de personagem 
19414 VTeB. E 
Recomece o jogo e “Bi no mese 
pause novamente. RLL VR = Comece o jogo e pause. 
Aperte simultaneamente a VENENO Segure o botão R e aperte 
TeBmaisumaveze | “AA EV EC yattto. 
vocêterásetornado ro || RA — Despause e você terá um 
invencível. Va si speed power 

OGUE PR ra 
en 

dl, os ) e o HOS + ACES SÓR 

The Future Is Now 

SEGA esto “8 
NEO-GEO CID 

CE 
DC E CESP 

, o ' ESSAS = EAN o o Es e 7 q a E e 6 CaNSTE a r E Ea = 1 E 7» 4 qe á se pe ; 07 if EETUCITECREETEA AMON ALAET ELA 



TIMES ESPECIAIS 
9: digite os códigos na tela Play NFL/Simulator 

Todos os times 

ajustados para a pré- 
temporada: A, B,C,B, 

ARCAB,C A 

Jaguars e Panthers 
ajustados para a pré- 
temporada: A, B,C,C, 
B,A,A,C PULAR DE EPISÓDIO 
NFC e AFC ajustados 
para a pré-temporada: 
CGEBACABBC 

Iguana e Acclaim 
ajustados para a pré- 
temporada: B,C,A,C, 
ABC CA 

Na tela de dificuldade e 

seleção digite B, A, €, C, 
C,A, Be A. Se você fez o 

truque corretamente, 

ouvirá um som 

confirmando. Agora é só 
apertar Start em 

qualquer episódio para 

pularde fase. 

SLAM" N JAM 95 

COMECE O JOGO JÁ RR 
TRANSFORMADO Para realizar os códigos você deve usar os 

botões superiores Le R. 

RISE OF THE 
TRIAD 

TRÊS DICAS 
Primeiro, digite no 

teclado a palavra 

DIPSTICK. Agora há 

duas opções: digite 
CHOJIN para ser 

invencível e ter todas 

as armas e RIDE 

para acionar a visão 
do missil. 

Jogadores cabeçudos: aperte rapidamente L 
Jogadores pequenos: aperte rapidamente R 
Jogadores pequenos e cabeçudos: aperte 
rapidamente Le R as 

RAR 

DEN Red, 
e Ro 

Na tela de apresentação, 
digite a sequência: 

PWI BNYCA 

Você irá ver um flash na 
tela confirmando. Agora 

dá para começar o jogo 
já transformado no seu 

Power Ranger favorito! 



MEGA 

PASSIVORDS 

Os passwords são somente para o One-Player Story: 

| Plucky Duck, Montana Max, Elmyra, 

Buster Bunny 
arcei Elmyra, Babbs Bunny, Hampton, 

Plucky Duck 
: Babbs Bunny, Buster Bunny, Montana 

a Fara 
: Buster Bunny, Hampton, Plucky Duck, 

Monta Max 
S€ a: Elmyra, Plucky Duck, Babbs Bunny, 

Hampton 
Sétim 3: Plucky Duck, Elmyra, Hampton, Babbs 
Bunny 

| '* Montana Max, Plucky Duck, Elmyra, 

Buster Bunny 

' Hampton, Babbs Bunny, Buster Bunny, 
Montana Max 

SEGA CD FLINK 
SUPER CÓDIGO 

De qualquer lugar do jogo, segure ?* e Start. Solte 
apenas ?º e continue segurando o botão Start. Aperte a 
seguinte sequência: 

3)9€€E€E39€€3€ 

Você vai ganhar todas as magias e 50 de energia para 
cada item do jogo. 
Além disso, você 
pode apertar C 
em qualquer 
fase para se 
tornar 
invencível! 

Agora, só não 
“termina quem 
não quer. 

À dica só funciona com o 

32x 
36 GREAT HOLES 

controle de 6 botões. O 
primeiro passo para 

acionar o modo zoom 

é entrar na tela de 
Options. Aperte o 
botão Mode no 

controle de 6 botões. Você val 
entrar na tela de Escala de Objetos. Para | 

brincar com as figuras, basta apertar À para aumentar, B | E 

para diminuir e C para movimentar. so 

| plata Pta A À 

o fi 
EXPERIENCE 

A pa RSS 
AMAS E] 

ELAS sp=ssiado] 
+ SLUCGER 
Le 

Pala leiSA Sola 
PAR pi 

FLAVER: STATISTICS POSITION 
RR MS ca fes RE O pr BATTINC STYLE 

SIGN: PLAVER CA pt [Efe 
RAR ria EE AEslzirlt o lcd nal DR ni cla | 
Rial Rai: e IA a AR Risis hi EM | 
Er sie bj AAA O A e | 

a e er ae 
E Sr = dia E TO 

LA Es ni Ela pe es PE PESckoR. 

RR ir: SA 
Rr fr] ra 

A A Re 
| 

IR EB 
o 
des 

lo He rir] 
E ras pon 

Te 
free Ro ; 

E: 
=] 
tag to 

Ki ap Rotincor 

| 
q 
| 
tá 
a 

uy 
cê - 

o QSSISINIRA CAS = | 

Salud APT Ac sito eo 
[ESA cria tire a A IO 

ic Eai so á 
E Eri) e 

Na tela Custom Players, digite qualquer um dos 
seguintes nomes para ter um Power Player. Após digitar 
o nome, você vai ouvir um som confirmando o truque. 

tank Baron Willie Mavs 
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ELUILT é 

e 
ROUNDS E MULTIBALLS À VONTADE a 

rounds e as multiballs. 
Para voltar ao modo 
normal, simplesmente 
faça 4 e X. Para pausar a 
tela, pressione 9º + Z, 

durante o modo 
normal. * + Y faz a 

tela se mexer novamente. 

CYBORG JUSTICE 
OPÇÕES SECRETAS 
Comece o jogo e monte o 
seu Cyborg na sala de 
reuniões. Pause e aperte 
rápido os botões nessa 
ordem: CBBCCACB. Uma 
nova tela de opções 
aparece. Você poderá 
mudar de arma, escolher 
a fase e aumentar a vida 
até 255 e outras coisas 
incríveis!! 

66 HU 

para fazer aparecer 
Na telatítulo, quatro algarismos no 

faça o comando: RP? | canto inferior direito. 
ABCVVXYZStart. Escolha um número e 
Comece uma partida em - pressione Z. 
qualquer mesa. Durante Dependendo do 
O jogo, pressione X e 1 número, você aciona os 

EA AR 

0 2) 
ES “7 s À dica dos sonhos de q: me 

milhares de fighters! Entre o neo 
no jogo e coloque no modo 

h-bB4 de edição de times. Quando 
PIRSEIRA, for escolher os lutadores, 

segure Start e, sem soltá- 
lo, 4 + B (significa: 
coloque para baixo, e | 
sem soltá-lo pressione B), | 

V33 +AouC 
Pronto! Detone com Omega pro IRN DEMO! 

3euy 42+A0U E Rugal e Saishu Kusanagi, 54 +Aou C 
pai de Kyo. 

E NVEES A ou C 
e qu um w 

À ! v ) ) o E | j , 
as a no aw , 

VLERsBouD. 

3NVZE + A ouC LOM Dido Wee YNS+C 
o E E o OBS: os fatal blows só podem ser 

acionados se a energia estiver 
=. vermelha e/ou a barra power 

estiver no MAXIMUM 3NJCESNSCEL BC 



ABA R Lei jD Jato]: 

SNES, 
EARTH BOUND 

GANHE A SWORD GANHE A GUTSY 
OF KINGS BAT 

Na fase Stonehenge Base, Na fase Magicant, mais 
encontre o inimigo precisamente no Sea of 
Starman Super. Ao Eden, você encontra um 
derrotá-lo, você poderá monstro chamado Kraken. 
ganhar a Sword of Kings Ao derrotá-lo, poderá 
(numa chance de 1/128). ganhar a Gutsy Bat (numa 
Ele é a única arma que chance de 1/128). Mas só 
Poo pode usar. “ existem três destes 

bichos. Boa sorte! 

RS 55, 

BITS & GAMES 
NA COMPRA DE CARTUCHOS. 

I 

dem É | 

ROCK CANDY INFINITO 

A Rock Candy é um item capaz de elevar uma de suas 
habilidades em 1 ponto. Mas se usá-lo da forma abaixo, 
ela não será gasta e ainda vai elevar as habilidades em 2 
pontos. Dá um pouco de trabalho, mas os seus 
personagens vai ficar bem fortes. 

«o 22.5422 
RUA JACI, 27 SANTANA 
* SICAMPOS SP Primeiro, compre q 

um monte de Jar ” 
of Delisauce, em - 
Dalaam, para o LOCAÇÃO E VENDAS 
usuário da Rock 

VIA SEDEX PARA 
TODO O BRASIL 

LOCADORA 
3DO - NEO CD - PLAYSTATION 

SATURNO - SUPER NES - MEGA DRIVE 

LIGUE E CONFIRA NOSSOS PREÇOS 

AR. Profº Francisco de Domênico nº 948 

Jd. Bom Retiro - Santos - Tel/Fax: (013) 230.4449 

TILT S tocar LOCADORA 
as TILT'S 1 Av. do Imigrante Japonês, 93 S.L. Tel. 
o (011) 843 9021 

e TILT'S 3 Av. Jabaquara, 1469 Loja 21 
Tel. (011) 583 3468 

TILT'S 4 Av. Heitor Penteado, 1928 
Tel. (011) 65 5393 

Master System 
PlayStation 
Neo Geo CD 
Game Gear 
Mega Drive 
Game Boy 
Super Nes 
PC Engine 

Plavdia 
Nintendo 
Neo Geo 
Jaguar 

Saturn 
32 X 
3DO 

Coloque a Rock 
Candy por último 

na lista itens. 
Use-a durante a 

batalha 

É e dE ia O? [e 

ma a RES 

e LL! fino 

ma! | A habilidade do 
BB)| cara que comeu a 

| Rock Candy vai | 
subir em 2 pontos 
mas o ítem 

continua aí.. 

RE. E 

VENDA VIA 
SEDEX PARA 
TODO BRASIL 

" 

Import SALÃO 
DE 

JOGOS 

Temos os melhores Games e pelo menor preço. 

3DO NEO CD - PLAYSTATION - SATURNO 
SUPER NESS - MEGA DRIVE - GAME BOY 

Temos também os melhores cartuchos e CD'S 

Monte sua Locadora Conosco 

LIGUE E CONFIRA NOSSOS PREÇOS 

(011) 511-7642 

Locações 

CA LR RA 
Assist. Fécnicc 

PROGAMES 

LOCAÇÃO DE: 
Super Nes 
3DO 

Saturno 
Mega Drive 
Neo Geo 

Neo Geo CD 
Playstation 

Jaguar 
Sega CD 

32X 
Master 

Nintendo 
Game Boy 
Game Gear 

MOOCA 

RUA JUVENTUS, 831 
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 536.0529 

V. Formosa 918.9117 

Tremenbé 953.6743 

Guarulhos 209.0971 

S.B. Campo 452.2612 

Osasco 705.2701 

Diadema 746.1986 

R. Preto (016) 625.8094 

Ourinhos (0143) 222.424 

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

BA - Salvador (071) 248.8609 

BA - Sr. Bonfim (075) 841.1776 
DF - Asa Norte (061) 274.3311 

DF - Cruzeiro Novo (061) 234.8822 

MG - Betim (031) 531.3036 

PB - João Pessoa (083) 226.2369 

PE - Recife (081) 465.4029 

RJ - Meier (021) 596.2111 



NEO GEO 

av = = 
ES D 

Finalmente o Baby tirou as mãos do Neo Geo. 
Também com tanta luta... Mas, agora, entra em cena 

um jogo de tiro maravilhoso para o console. Com 
gráficos alucinantes, som divino e um grau de s 

| 

unidade opcional (Voyager) pode ser acoplada LA DN TE EE ENT RR ETA 
. E Be co SSD Jestrutivel. Assim, sua vida fica ma armanta cl | frontalmente. Ela é indestrutível e apaga alguns tiros. EE Ro e Assim, Sua Vida ficã que aumenta a velocidade do 

ici EIlHI nr ea fala di Alan a Po ad] 

Apertando A + B a Voyager explode e detona tudo pelos TUA CU Too oiço: | 

“Quesestiver em volta. Os IOs são unidades de apoio 
Pa SS OA 

PESE O 

ao ataque e até dois podem ser conectados. Também 
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due a Es AX o 
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é | o LR [0 = T/c (o NE Rotas: 
RAE IE h ESP a] 7 im superior da tela. Ele solta 

NEO GE À SA ' ue O = lasers no meio da confusão 
8] » “ Acom | ER E FSP FE 

232 Mega - 8 Fases Ciao 

2 Jogadores alternados 

Tiro - Continue 

a a CT 

PR Fei e 
ES. CS AR 175 7] AO 

| 
Ed rc 

| 
* “Ml | carregados no tentácul 

4 hd Entrei a 

Depois é a vez do núcleo 
mu o carregado pela metade | Cuidado com oslasersazule ser em açã 
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NEO GEO DETONADO  NEO GEO DETONADO | é 

Área o E pra um 
carregado e passe. O ideal é o 
Spread Laser - 

ponto são os polvos que saem 
de certos pontos. Eles têm 
muita velocidade e perseguem 
sua nave. Decore os pontos 

E PTE 
E Ee 

VA E 
detone no ponto da foto 1. 
Quando vir um monte de 
inimigos, fique no ponto da ; 
foto 2, soltando míssil azul laser Sem ele iii Ê 

coisa fica mais difícil 
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q ido A) TATA 

— 4 E, 

ed SO a 

pane 
fique no canto superior 
esquerdo quando o dragão 

«aparecer. Na foto 2, o negócio é 
ficar embaixo'se defendendo 

ARES. —— com o lo. Na foto 3 é só prestar URU ço 
[a TERA Po ER atenção. A foto é a hora de Terceira fotima: evite ERIC PEC tomando 
por essa frota. Dê um tiro atacar; fique bem rcuado, cuidado com os inimigos. O ataque de lasers é puro reflexo. ) 
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dao ditodo DETONADO SATURN DETONADO 

Moçada, durante este mês voou shuriken para tudo 

quanto é lado aqui na redação. Shinobi Legions (nome do 
novo batismo nos Estados Unidos) entra para a galeria dos 
melhores. Garantido por Lord Mathias, o expert. 

o 
BRIAA FAITREFIRRAARA 
RA Re E Aa ao Da pm Ez fit À 4 : ANA RR tas N TR! EE q H E h 
Br o“. a ARAL Ea ue a 

O enredo a galera até decorou de tanto que o jogo ficou na 

tela. Lider de audiência no horário nobre da redação. Dois 
irmãos que saem da escolinha para ninja, como disse 

Marjorie na última edição, e seguem caminhos diferentes. 
Kazuma resolve dar uma de bad boy e sequestra Aya. Shou, 

advinhem só, tem de salvar a dama que, como toda dama 

que se preze, sempre está em perigo. Ou a perigo. Se você 
quer detonar, o negócio é 
muita persistência. A fórmula 
é decorar algumas partes do 

game: onde estão os inimigos 
e os itens e qual é o caminho 

certo. É só encarnar o japa 
que o resto é manha. 
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SATURN did a SATURN DETONADO 
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CONEXÃO PERMANENTE COM O MELHOR AE 
ERR a RT PED 

SEGA CHEGA JOGANDO PESADO 
NA AREA DO CD-ROM 

BB Sega lança em 
E novembro nos 

B Estados Unidos seus 
primeiros títulos para CD- 
Rom. E os caras não 
deixaram por menos na 
estréia da empresa: trataram 
de dar uma ajeitada nos 
games. E não pense que foi 
apenas o penteado dos 
personagens que mudou! 
Os jogos passaram por uma 
reforminha geral. E isso 
significa mais cores, opções 
e muito mais resolução. Tem 
mais. Se você acha que 0 
jogo em si não muda nada, 

66 

está completamente 
enganado. As fases também 
mudaram um pouquinho e 
estão mais difíceis. 

FERAS NO SEU 
COMPUTADOR 

Entre os jogos previstos 
para novembro estão os três 
títulos de maior sucesso do 
Mega Drive e do Sega CD: 
Ecco the Dolphin, Tomcat 
Alley e Comix Zone. Se a 
primeira pergunta que 
passou pela sua cabeça foi: 
"E o Sonic?” A resposta é: 

só em 96. Mas 
fique calmo. 
Apesar do 
atraso, 
Sonic chega 
mais rápido 
do que 
nunca, já 
que os 
games são 
compatíveis 

IMATA 

, E Y os =. e = 
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as aaa 
qa 

=. . fon 
aa 

nn “DA INFORMÁTICA 
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? aaa 
sá 

7 FA 
Pis) 

- 

RC esa 

com computadores 
Pentium rodando Windows 
95. A Tec Toy pretende 
lançar os games 
simultaneamente, mas tudo 
depende das negociações 
com os caras da Sega, que 
estavam emperradas 
até o fechamento desta 
edição. O lance é ficar 
de joelhos, torcendo 
para tudo dar certo! 



Em 96, você vai poder navegar na 
Internet usando o seu Saturn. 
Prepare-se para jogos intercontinentais 

Internet via Saturn. É isso 
mesmo que vocês leram: a 
partir do ano que vem, 
quem tiver um Sega 
Saturn val poder acessar a 
famosa rede de 
comunicação mundial. Para 
isso, a Sega está 
desenvolvendo um modem 
e um programa que deverão 
ser acoplados ao próprio 
console. Chega de ter um 
aparelho só para games! 

qualquer parte do mundo, 
pedir todas as dicas e, de 
quebra, trocar uma idéia 
com os caras. Mas não pára 
por aí! Além de trazer 
alguns de seus jogos para o 
computador (veja matéria na 
página ao lado), a Sega 
iniciou testes com um canal 
de TV a cabo. Para quê? Para 
que você compre 
Os jogos com muito 
mais facilidade. 
Com o Saturn, 

JOGOS SEM 
FRONTEIRAS 

Para a Sega, no futuro será 
possível oferecer jogos 
através da rede e muito 
mais: você poderá ligar 
para outro jogador de 

As aventuras de 
Geninho no 
mundo da 
informática 

Quanto antes, melhor. Essa 
é a hora certa para as 
crianças começarem a 
mexer com computadores. 
Seguindo essa visão, a 
educadora carioca Heloisa 
Stiebler assina os 3 
primeiros livros da “Série 
Colorida para Crianças”, 
editados pela Axcel Books. 
Os livrinhos funcionam 
como guias introdutórios 
para os pentelhinhos que 
estão aprendendo a mexer 
com computador. Usando 
um personagem, o 
Genius Net Boy, 
ou Geninho, 
um garoto 
cheio de 
curiosidade, 
os livros 
contam um 
pouco da 

história da informática e dão 
noções básicas. Já foram 
lançados os exemplares 
Windows (R$ 24,00) 
Sistemas Operacionais e 
Computadores (R$ 23,00 
cada). 

o o 

s Y . q 
MA 

e A A a: Ny; 
A “ 

| turma: uma 

| Gibi eletrônico novo na 

| Misteriosa traz uma turma 
| da pesada para investigar 

| CD-Rom, lançado pela MD 
| Software, de Brasília, tem 
| versões em português, 

| vendido para países da 

| barulho. Gráficos e desenhos 

| personagens 

você dispensa o computador 
para acessar a Internet e 
pode se ligar em dicas e 

novidades quentissimas 
no endereço da 

empresa na 
rede. 

October 02, 1995 
Welcome to to Sogn Onbnel 

Sogn proudhy presents Vectorman! 

Introducmg SegaPC: Sega Brngs Arondo Chanung Achon to the PO 

Cyber Speedweny inte Sega Satum! 

Sega Sports Predicts! Find out wlnt happened before it lmppene! 

Bois 
mms 
Bent 

cega Produros | Sega Lee | Seca Sorte | Inicie Sema 

Além das últimas novidades, 
você pode conferir dicas e 
trocar mensagens com outras 

pessoas do mundo. E bom 
anotar o endereço desde já: 
http://www .segaoa.com 

Batata e sua 

galera bem legal 
no seu PC 

Aqui, 
o jovem leitor 

comanda a história. Mas veja 
lá, não vale pular página, hein!! 

praça! À Máquina 

um misterioso sumiço. O 
Europa. As estrelas do 
game são Nina, Batata e 
Zé. Os três vão ajudar um 
cientista louco a encontrar 
o seu mais novo e mais 
importante invento, uma 
máquina que conserta 
máquinas. Sem ela, 
nenhum dos outros 
inventos funciona. Você 
pode escolher apenas 
assistir e ouvir a história. 
Mas se você não consegue 
ficar de fora e tem de meter 
o bedelho em tudo, 
também pode participar. 
Tudo sem a menor 
dificuldade e muito bem 
explicadinho. 

inglês e espanhol. Na última 
Fenasoft, foi apresentado e 

PAi 

PE: 

[edi 

Essa é a nossa turma do 

são bem coloridos, mas a parte 
mais gostosa é o diálogo dos 
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SIM TOWER: 
UMA GRANDE 
OBRA NO PC 
6 im City, Sim Earth, 
“Um Sim Aint, Sim Farm 
Bo? etc. etc. Será que falta 
algum simulador na lista de 
jogos da Maxis? SIM, é 
claro. Sim Tower é o novo 
jogo que promete fundir o 
seu cérebro. Sob medida 
para aqueles que sempre 
sonharam ser engenheiros, 
mas acabaram fazendo 
medicina porque o pai 
obrigou. Desenvolvido para 
o Windows 3.0 (funciona 
também no Windows 95), 
Sim Tower tem comandos 
e menus bem simples. O 
objetivo é dar uma de 
síndico e administrar a 
espelunca que você mesmo 
coloca em pé. 

INFERNO NA 
TORRE 

Não pense que é pouca 
coisa não. O lance é fogo. A 
torre pode chegar até 100 

Tum 
GN op een 1540 ias e 

q De es NEC q cid 4 a 

plaf co AMY ainsi É ano Ra sea 
som 

e render 

arana é curta PES andares, com direito a 
começar 01 um cinemas, shopping centers, 

Então, cons fast foods, lojas de 
lobby n rd departamento, hospitais, 
inferio” “ enheiro centros de reciclagem, 

e dobre 0 **” apartamentos e, pasmem, 
até estação de metrô. 
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| primeira Fo 
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rasado na redação 

Obviamente, cabe a você 
manter todos os elementos 
em harmonia para que os 
moradores fiquem 
satisfeitos. O ranking, que 

vai de uma a cinco estrelas, 
varia conforme o número de 
moradores. O ponto chave 
está na administração dos 
elevadores. Ajustar todos os 

carros, sem deixar filas 

Su oe, 
(O Nil A ces podem se 

SHIFT + ES IR! e 

TRE istwDrQrIst year 
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CONTROL faz pers pisa Sae renda. M Vias 
um lobby de LEE CCEE não exagere, 

he E n. ts “usa 

Seo três andares senão você terá um monte de quartos vazios 
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EE próximo possível do lobby. Os 
frequentadores agradecem 

nt Are 
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DICA: o elevador expresso é a 
solução definitiva para as 
filas, mas há dois pequenos 
problemas: custam uma nota 
preta e só aparecem depois 
da terceira estrela 

fique atento às 
promoções. Elas sempre 
trazem novas opções e alguns 

em frente aos elevadores é problemas, pois os moradores 

um quebra-cabeça de fundir começam a ser mais exigentes 
a cuca. Filas deixam a 
galera vermelha de raiva e 
aí já viu, né? Vai todo 

CARTUCHOS 

CONSOLES 

JOYSTICK'S 

CD'S 
mundo embora E EE mo 
do seu prédio. 44 a hitatisiictos ACESSÓRIOS 

ea = Las DeA. Rs SS di MA DE po Dir qu 

DICA: salões de festa também 
são uma boa fonte de renda. 
Além disso, você pode fugir do 
expediente e cair nas baladas 

"CPU 386/33 
Windows 3.0 
8 Mega de 

Disco Rígido 
Placa de Som | 
Vídeo SVGA 

ATACADO E VAREJO 

ATENDEMOS VIA SEDEX PARA TODO O BRASIL. 

ie 

TUDO COM GARANTIA!!! —— 

SOLICITE NOSSA TABELA DE PREÇOS .—=— 

NÃo COMPRE ANTES DE CONFERIR NOSSOS PREÇOS E PRAZOS. 

Rua Mere Amedea, 820 - VI. Maria - São Paulo - SP - CEP 02125-001 

Tel.: (011) 955-7373 , Fax: (011) 954-2513 

de todo trabalhador: 

uma estação de metrô dentro do local 
de trabalho. Essa mordomia só aparece com 4 estrelas 
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TANIA 

LANTERNA tg 
PIROU 

eu a louca na DC 
Comics. Em Crepúsculo 

Esmeralda, a editora 
transforma um dos seus 
heróis mais tradicionais 
em assassino. A 
“vítima” escolhida foi 
Hal Jordan, o 
primeiro Lanterna Es 
Verde da Terra. A 
história começa logo 
após a minissérie “O 
Retorno do Super-Homem”, 
quando os heróis se reúnem 
para recolher o que sobrou 
de Coast City, a cidade natal 
de Hal Jordan, destruída 
durante a saga. Depois que 
todo mundo vai embora, o 
Lanterna Verde fica doidão e 
vai para Oa, o planeta 
natal dos Guardiões do 
Universo, uns anões 
cabeçudos que criaram 
todos os Lanternas 
Verdes do Universo. 
Como os Guardiões o 
impedem de usar o E 
seu anel em benefício 
próprio (ele queria 
reconquistar sua cidade), 
Hal pira de vez. Mata vários 
de seus antigos chefes, 
destrói a fonte de energia do 
planeta - a bateria central, e 
aniquila os ex-parceiros 
Lanternas Verdes. Com a 
pouca energia que lhes 
restou, os Lanternas Verdes 
criam seu último 
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representante, chamado 
Kayle Raymer, sem 
nenhuma experiência no 
ramo. O gibi 132 páginas, 
formato pequeno) foi escrito 
por Ron Marz e desenhado 
por Darryl Banks. O 
resultado dessa história 
poderá ser acompanhado 
mensalmente nas revistas 
Super-Homem e Superboy, 
da Abril Jovem. 

VIROU VILÃO 
O lance rolou com o Lanterna Verde, 

que virou adepto do mal. O Justiceiro e o 
Batman viram estrelas do mesmo gibi 

ssa Hal Jordan é o Lanterna 
REM A: Verde que passa para o 

ver sua cidade 

destruída 

última foi X-Men e os Novos 
Titãs). O Justiceiro vai atrás 
do criminoso Retalho, que 
está refugiado em Gotham 
City e quer dar um golpe, 
envenenando os 2 
reservatórios de água da 
cidade para que sua 
empresa os reconstrua. 

E O HERÓI 

A SAGA 
CONTINUA EM 96 

Para Isso, tem a ajuda de 
um aliado misterioso, que 
quase não aparece, mas 
será o personagem central 
do segundo encontro entre 
o Batman e o Justiceiro 
(previsto para o início de 
96). Dica: ele tem cabelos 
verdes, pele branca e vive 
dando gargalhadas. A 
história (escrita por Denny 
O'Neil e desenhada por 
Barry Kitson, esquenta no 
momento em que o novo 
Batman salva o Justiceiro e 
o ajuda a caçar o Retalho. 
Mas os dois heróis também 
têm seus atritos e chegam a 
trocar umas porradas - 0 
Justiceiro dá um tiro no 
Batman, que é protegido por 
sua armadura. Agora é 
esperar pelo segundo round 

dessa luta, que 
reserva outra 
grande 
surpresa! 

A lado do crime depois de 

A união de Batman e do 
Justiceiro marca o reencontro 

da Marvel e da DC Comics, 
“depois de quase 20 

7 am anos 
bo Te A — 

A JUSTIÇA DE 
BATMAN 
tenção, galera dos E 
gibis: está chegando às WE 

bancas um dos encontros 
mais esperados dos 
últimos tempos. O Novo 
Batman e O Justiceiro 
(Abril Jovem, formato 
americano, papel de 
luxo, 52 ADA : 

Havia Cs e REC | A seem a 

quase 20 fi 
anos a DC QN 
Comicsea * 
Marvel não 
produziam uma história 
conjunta com seus 
personagens ( a 



protagonista de dezenas 
de aventuras nos 

videogames resolveu sair do 
seu veículo preferido e dar 
um passeio por outras 
mídias. Megaman em 
desenho é uma produção 
conjunta EUA-Japão. Pelo 
menos na abertura, o lance 
deu certo: excelente 
qualidade. Já os capítulos 
não acompanham o ritmo e 
ficam com a língua de fora 
em comparação com a 
abertura. A história começa 
quando Dr. Light e seu 
assistente, Dr. Wily, 
inventam Proto Man. O tal 

Os robôs de Dr. Wily 
esquentam a parada na tela da 
TV. Segura essa Mega Man! 

MEGAMAN PÕE COR NA TV 

Guts Man tenta atacar, mas o 
fiel cão mecânico Rush chega 
em boa hora para dar uma pata 

do Dr. Wily, que não é bobo 
nem nada, rouba o projeto e 
o Protoman e cria um 
exército de robôs 
assassinos. Assim, nascem 
os famosos inimigos como 
Pharaoh Man, Guts Man e 
Cutter Man. Dr. Light, por 
sua vez, cria Mega Man e 
sua companheira, Roll. O 

Mega Man: “Posso | 
piratear sua arma?” EM 

Mega Man em fase de 
construção. A apresentação do 
desenho é fantástica! 

cão cibernético Rush velo 
junto no pacote que você 
vai poder conferir até o final 
do ano pelo SBT. 
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alera, vamos usar a 
memória. O jogo 
começou nos arcades, 

mas não demorou muito 
para Final Fight bater na 
casa dos gamemaníacos. 
Primeiro no SNes, depois no 
Sega CD. A luta rola na 
capital mundial do crime, 
Metro City. Um mano velho 
de guerra assume a 
prefeitura e resolve acabar 
com a zoeira. E claro que os 
maus não gostaram nada 
dessa história e resolveram 
pisar no calo do cara, ou 
seja, raptaram sua filha. Daí, 
já viu: o namorado da moça 
e um mestre em artes 
marciais (que não tinha 
nada a ver com o lance) 
resolveram ajudar Haggar. 
Agora está todo mundo 
procurando a donzela. Pode 
começar a ajudar 
que não tem o 
moleza não! 

Com Final 
Fight, a 
Capcom 

inaugurou a era dos 
jogos multissistema. 
Enquanto isso, Star Fox 
estourava no SNes com o 
chip FX e Flashback 
brilhava no Mega Drive. 

DICA: destrua as 
caixas. Nelas, você poderá já ys 

encontrar armas e itens 54% 

Três 
lutadores 
dividem a 
tela no Sega 
CD: Guy, 
Cody e 
Haggar 
(nada a ver 
com aquele 
viking das 
histórias em 
quadrinhos) 

5 20 Ro cá ES RR 
& DERA 

DICA: fig 

não ser atingido 
pelas bombas 

Ei AS GEE DICA: destrua: 
Abigail sem dó. [Sã 

Só tome 
DICA: para cuidado quando 

| evitar ele ficar BR 

M surpresas vermelho. Aí, [BR 
saia de sua 4 desagradáveis 

| e não ser 
atingido pelas 
costas, fique 
na posição 

E que a foto 
] mostra 

aca EO RO e co 
frente ip E DRE Sopa gp RR 

o mm mp Premio agua reed os A O ami vm oia) 

; E - Mime O a Pa RO a RS E 
is - Ê : o + : ) 4 

> q : = a $* 

6 dp BS, 



' 4 q E EM || eMega Drive, leia tudo na Supergamepower de dezembro. 
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Ei E UE IG TT ERG: 
um jogo bastante difícil, mas 
a-satisfação de terminá-lo 
compensa. São dois finais: o 
que mostramos é o feliz, 

com as prisioneiras 
salvas. Richter Belmont, 
herdeiro de Simon 
Belmont, põe um ponto 

final no senhor das trevas 
[será?). E, de quebra, resgata 
Annet, namorada de Richter, 
e Maria, sua irmã. Se você 
quiser uma mãozinha extra 
para ver esse final, veja as ro 
passwords em SGP 
Dicas, na edição 19. 44 
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Mais 100 anos de sono Cro 

para o Conde...nado, A próxima 
aventura será no 32 bits 
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INVENTE UMA. 
Neston é a melhor fase de qualquer game. 
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