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rocando as bolas 
de tanto 

comemorar. Foi 
assim que a moçada 
da redação entrou 
em 96. Muita alegria 
pelo trabalho, mas 
as feras também 
erram. Em D, o jogo 
para 3DO da pág. 24 
da edição passada, 
as legendas das 
pistas do mistério 
saíram trocadas. Vá 
sempre uma 

adiante, em sentido 
horário, para casar com a 
foto certa. No jogo da 
capa, Marvel Super 
Heroes (pág. 39) o golpe 
Ninjutsu, da Psylocke, saiu 
com um chute fora de 

AKIRA E. A.GORA 

LORD MATHIAS | 
do seu 

ao mun | Lord revelou é a . er com Re 

ado ser cordel 

E detonou que RUE | 
ja de Virtua op tin relaxar, 

pe pobres reféns) bo 
ao melhor dE acer. 
futiba em FIFA 

SOCC 

RECOMENDADOS 

aí, tudo pronto pro Carnaval? 
Aqui na redação já anda difícil 
segurar o pessoal. O Lord anda 

mostrando suas habilidades de 
passista e a Marjorie de porta- 
bandeira é o seguinte. Pra entrar 
de vez no clima tropical, fizemos 
um mês cheio de macaquinhos 
simpáticos pra você. Diddy, 

9 

lugar. O correto é 
24/Z€ + botão. Outra 
retificação foi pedida pelo 
pessoal da DGL Net. Na 
matéria do Computer Zone 
da SGP 21 sobre a 
Internet, os preços deles 
saíram desatualizados. A 
notícia é boa. Não há mais 
taxa de inscrição, há uma 
mensalidade para apenas 
6h mensais de uso 
(R$ 19,75) e 
o preço da 
hora extra 
calu de 
R$ 4,20 
para 
R$ 3,29. E 
Isso aí, até 
que a ressaca 
foi pouca! 

BABY BETINHO 
O Baby parece Criança quando vê UM super-herói na 

Es 
ta 

MARJORIE B 
Missão especial para Marjô

: 

ajudar Diddy e Di
xie à 

encontrar Donkey 
Kong, 

Dixie e 
Donkey 
são os 
destaques e 
mostram uma harmonia nota dez 
em seus 6 mundos. Mas no 
Computer Zone você também vai 
encontrar os segredos de outros 
macacos, além do jogo que marca o 
reencontro de Spielberg com George 
Lucas, The Dig. Tá faltando soco na 
parada? Então dá uma olhada no Golpe 
Final, com tudo de Virtua Fighter 2. Se o 
seu papo é cabeça, confira Breath of Fire 
Il, para SNes. A Pré-Estréia traz os novos 
jogos do Ultra 64. E já que o papo é 
tecnologia, não perca nenhum passo do 
robô Vectorman, detonado para Mega. É 
isso aí, eu vou indo senão não vejo o 

pm ==u desfile da SGP |! 

fr, Ff f 3 

Cr MA 
E dy 

sequestrado pel
os a 

Nossa heroína n
ão esper Ê 

nem informação do Disque 

Denúncia, foi à luta com à 
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CHEFINHO 
PAYAKAN: chefe 

à da tribo dos tupi- 
à guarani, ao norte 

de Roraima 

| 7 Es 

HEFINOSSAURO | | | 
REX: primeiro fóssil | | FARAÓ CHEFESTÔNIO | 
encontrado de um | ; O E aí cambada de gamemaníacos! IV: sua múmia foi | 

chefe. Viveu no | 5. | Primeiro, quero fazer um desafio achada em recentes | 
período Jurássico da | ao Chefe: acho que esse negócio de escavações no rio Nilo 
era Mesozóica (cerca mulher pilotando videogame é tudo 

ds 150 milhões de mentira, pra MIM Nao existe 

nenhuma Marjorie Bros. Deixando A 1 
isso de lado, queria parabenizar o na 
pessoal da revista, 
essencial para OS 
gamemaniacos. Minha CM 
nota val aí ao lado. Pra É 

teminar, vi os dossiês 
sobre o Chefe na edição 

15 e pesquisei mais fundo para a 
descobrir os seus antepassados. Acho que depois 

anos atrás) 

de todo esse trabalho mereço ser pelo menos a herói que tentou 
Carta do Mês, certo? acabar com o crime 

Breno Ponte de Brito em Nova York nos 
Parnaíba-PI 

MB: querido, se você acha que eu não existo, 
paciência! Pelo menos você não vai fazer nenhuma 
pesquisa dessas sobre mim, né amor! 

anos 60 

de 1000 Volts E 

| | 
| 

CHEFE AOS 5 MESES: 
foto inédita do Chefe, 
quando tinha 5 meses, 
mas já pintava o sete 

REI CHEFILIPE IX: 
foi o rei de 

EL CHEFÓN: o maior Portugal no * 
carrasco da família. Foi o | século XII 

maior traficante da *. 
N Colômbia nos anos 70 



ARTE NO ENVELOPE 
Craque no traço dos super-heróis, o Alexandre de Araújo Galvão, de São 
Miguel Paulista, São Paulo, faturou o prêmio do mês e teve direito a ver 
dois de seus desenhos publicados. Fala baixo, o Wolverine dele é demais! 

ALMA GS, 

Eta do A 4 

ad ” DP, * SS 

Teve gente aqui na redação que quis botar o Chefe 
no meio do desenho da Família Addams do 

“ La | 

Com a dupla Wolverine e Psylocke, o 
Alexandre de Araújo Galvão, de São Miguel 
Paulista, SP. mostrou que está com as garras e 
os poderes bem afiados 

Com Shang Tsung ardendo 
em fogo ao lado de outros 
heróis, o Rodolfo Eduardo ' 

Kawanaka, de São Paulo, SP É 
ganha seu espaço na área | 

Tá 
louco, mano! 

Só o José Carlos 
er sair na Arte no u 

', 
E + 
E. 

Oliveira 
Envelope? E todo mês! Nem o 

pessoal de Itaíba, PE, aguenta mais! 

Rae ERES Reto 

devem ser enviadas com nome 

completo, telefone, idade, 

NR A ET 
RR CESTA! ? 

Sai dessa, Igor! (Santos Sousa, 
do Guarujá, SP) Que papo é esse 
de desistir da seção e dos games 
se não receber o prêmio do mês? e 

o MEP RUA) me us NS 
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The Future Is Now 

SNK 
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Alô, galera da SGP! 
Escrevo pedindo que 
solucionem algumas 
dúvidas: se o Ultra 64 vai 
usar cartuchos, como se 
explica o texto do Bill 
Games sobre o fim da 
era dos cartuchos, da 
edição 19? Estaria a 
Nintendo dando uma 
mancada? 

Pelo amor de Deus 
respondam minha simpática 
pergunta: o que aconteceria 
se eu colocasse um CD de 
3DO no Sega CD? 

Glauco Genaro 

São Paulo, SP 

Saulo Antônio 

Itaú de Minas, MG 

BG: o Ultra 64 vai 

usar cartuchos e 

um disk drive. A 

Nintendo acha 

que o longo 

tempo de acesso 

mata um jogo que peça 

acesso instantâneo, como 

Killer Instinct, por exemplo. 

MK: Garanto que não 

explodiria nada. Ao 

contrário, o efeito 
seria o mesmo que 

se você colocasse um CD de 
música pra rolar, ou seja, 

nenhum, por que o aparelho 
não lê. 

e e 

Às meninas estão gostando 
mais de polêmica que 

jornalista esportivo. Cuidado, 
rapazes, aqui os argumentos 

Sosa 
Chefe bocó,não 
gostei do 

desenho que colocaram 
na Arte no Envelope da 
edição 18, que 
mostrava o Goro 

derrotado pelo Chefe bocó. Não 
gostei porque o Goro só precisaria dar 

um soprinho para o Chefe sair voando! E o chefe ainda 
ganhou Perfect? Nem em sonho! 

Márcia Moraes 

São Paulo, SP 

MB: Sabe como é, né Márcia? Os desenhos são 
escolhidos para a Arte no Envelope considerando a 
criatividade de quem os desenhou. E você tem de 
concordar comigo: haja imaginação para desenhar o 
Chefe dando uma surra no Goro! 

Oi, Marjorie, agora que você resolveu o problema da 
É Angela e da Mariana, que tal começarmos outro assunto? 
L. 

PD RESPONDE 

com a americana Game 

E aí pessoal, qual é a 
relação da brasileira SGP 

Pro? Por que algumas 
matérias publicadas na 
Game Pro aparecem Faça como 
idênticas em SGP? O todo cara 
Brasil quer saber! esperto. Escreva 

Rodrigo Bacelar sempre para 
Santos, SP 

a Supergamepower!! O 
chefe quer saber sua 

opinião sobre 
a melhor revista de 
games do Brasil. 

MB: Tudo bem, tudo bem, se 

o Brasil quer saber, Marjô 
quer responder. SGP 
comprou os direitos de 

reprodução da revista 
americana Game Pro. Nós 

temos direitos exclusivos P ERGAMEPOW 

para reproduzir no Brasil as Caixa Postal 9442 
matérias da Game Pro. São Paulo, Sp 

Assim, as notícias chegam 

aqui em em primeira mão 

para os leitores de SGP! 

CEP 01050-970 

são chocantes! 

À Vane SSa Crisr Santos, de Campina” SP Pediu e nós 

E 
Minha proposta é a seguinte: cada garota manda uma 
dica que tenha descoberto, depois veremos quem é a 
mais fera nos games. Certo? 

Zenedir da Silva 
Ibitinga, SP 

MB: Já vi que o negócio da meninada é polêmica. Desde 
que a briga Nintendo/Sega terminou chegaram duas 
sugestões, incluindo a sua. A outra, questionava a 
cabeleira do Chefe. Vamos fazer o seguinte: vence a 
sugestão que receber mais cartas, ok? Depois a gente faz 
uma retrospectiva das polêmicas mais divertidas e mais 
quentes do ano! Ri a e O a a O SS TT TS TT 

pe ma ii noi eo ni GAR in fa o an o ue o a O fi mio Ee ni ie e O Ji IS a E ST 
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| dúvida. 
| é possiíve 
| Versus 

| Simplesmen 
| nao existe. 

dica é . 
| à Segui, E lodos os im 

x 
«= 

Por Bill Games 

[= E) Tas LA RO) sonhado 

videogame da 

ind abandonar o reino ER r pro Tg riEls 

Fo a Ele: as Cl Go [oo na 
no 

dia 21 de abril. Isso 
Se à Toe Leo E a 

RR o Ri A UU vezes. pá e 

USS 250 o console 
e USS 100 cada jogo

- 

reco no Japão, 
Lu 

a 

indi REI: videogame. do o
 o 

RR PTE ER LU A ALA TT 
pisa 

deixou de ser O TIL(
AO a “ o psndR 

| tion, e ara 
NA A ia PlayStation, ; e 

pao gel 
ot. E jogo. lu e ERRA 

simpática de Mario E
lo ano pi nata 

à PERO RIA AL 
terá de mostrar qu

e Í 

ETR Ra ELLE LA númer
o 64 que 

Tri oe 
, sp 

E a mesmo caminho of E pi a à 

ns jogos. ve é cai 
PAIS O UI 

/ 

e faz diferença. Videogame foi 
E 

divertir. Ganha aque
le que reunir O Van 

de pessoas em frente da TV por mai
s | 

" E 
a pd 

OK? Sem dúvida, O Eae Lu 

| E com muito o FRTADU 
| SGPA Prazer que volto a e 
| legiões de so Poderoso Chefe, pinta Li 
Í Sinceros desejos Maniacos, os meus profa. 

| com a dedi - OSS Onipotência contin : Cação e qualidade. Sem f + E, 0 que faz a difere dlar 

y leitores. 

) CHEFE , 0 br, 7 
| 4 g a do z À 

amsés, Esclareç E a a dio elogios, 

Na verdade não 

Otsu-Shi, Japão | 

faraó Ê 

! jogar o E os: é modo | 
em Ridge Racer, | A 

te porque ele | 
Falha n | | ossa! 

9ora, para eu | 

nte: detone 

1905 no joguinho 
S OS ini 

Galaxian, certo? 

A E aa” 

do console. Isso se não quiser 

Ramsés dos Santos | 

Compro CD 

em bom 
estado. 
Compro 
também cartuchos 
compatíveis. Tratar 
com Marcelo, (062) 
261-9032, Goiânia, 
GO. 

Vendo um Neo CD 
com dois 
controles e o 
en Sa 1 rai é CLASSIFICADOS 

com ontrole e 
as fitas R.Type, Darius 
e Power Instinct. Preço a 
combinar. Tratar com 
Vanessa, (011) 821-9911, ou 
Janaina, (011) 946-2401, São 
Paulo, SP, 

Vendo ou troco um Sega 
CD com doi: 

Tratar com Fabio, 

(011) 956-4557, São 
Paulo, SP. 

Vendo 3DO com CD, na 
caixa. R$ 480,00. Tratar 
com Francisco, (011) 947- 
0478, São Paulo, SP. 

Vendo SNes com três 

controles (1 turbo) e 

. R$ 230,00. 
Tratar com Luiz, (048) 
248-8310, 
Florianópolis, SC. 

Vendo um Game Boy 
com sete fitas e 
adaptador para Super 
Game Boy. Tratar com 
Alexandre, (0132) 468-7801, 
São Vicente, SP. 

Vendo um SlNes com três 

| dores e nove 
fitas (Secret of Mana, Art 
of Fight, Street Fighter, 
Mario Kart, Pop Twin 
Bee, Batletoads in 
Batlemaniacs, King of 

f Md. “e 

Ke Neuza ou Miran, (011) 
cy 447-7973, S. André, SP. 

Dragons, Turtles in 
Time e Super 

fa quem E Scop 6). R$ 
o ay 400,00 ou troco 

> & por um 3D0 com 
7 dois controles 

(pago a diferença). Tratar 
com Diego, (051) 336-6886, 
Porto Alegre, RS. 

Vendo um Mega Drive com 
dois controles com seis 
botões, um controle 

o“, 

e 
quatro cartuchos. 
Vendo também um 
Sega CD com vários 

CDs. Tratar com Gilberto, 
(011) 565-1521, 

Americanópolis, SP. 

Vendo um 32X com 
garantia e 4 aci 

. R$ 250,00. Tratar 
com Eduardo (011) 294-2186, 

São Paulo, SP. 

Vendo 3DO com um 
” controle e quatro 
jogos (Twisted, FIFA 

Soccer, Road Rash e The 
Need for Speed). R$ 700,00 
Tratar com Aurimar, (011) 

963-0375, São Paulo, SP 

Vendo um s com três 
controles, um Mario Paint 

e 24 fitas. R$ 850,00 (só 
para São Paulo). Tratar com 

Flávio ou Renato, (011) 
e g=. 872-7089, São Paulo. 

Vendo um Mega 

" japonês, um Game 
30y com eo 

jogo Fórmula-1 para 
computador. Tratar com 
Anibal, (011) 278-4594, São 
Paulo, SP, 

Vendo um Dinavision 3 
com dois controles e nov 

s e dois controles de 
Master e dois cabos 
R.F de Mega. R$ 

250,00. Tratar com 

N 



ACESSÓRIOS 
DA NOVA 
GERAÇÃO 

hegou a hora de 
incrementar seu console 

velho de guerra. Velho? 
Nem tanto. As empresas 
estão investindo pesado em 
acessórios para a nova 
geração. Dê uma olhada em 
alguns deles. O Saturn 
ganha o STD's Eclipse Stick 
e o periférico Pro Action 
Replay, que expande a 
memória do console, entre 
outras coisas. O PStation 
não fica atrás e também 
ganha controle novo. Obs: 
preços em vigor nos States. 

P.STATION GANHA JOGOS DA SNK 

dia z ; om 

| Sistema: Saturn 

' Expande cinco vezes a 
' memória do seu Saturn, 
' além de permitir que 
| Você jogue games 
| japoneses e europeus. 
Ea importante: deixa 
Iv 

você usar cheat codes. 

| Preço: USS 79,99 | 

SNK agora faz parte das 
softhouses assossiadas 

a Sony, isto é, os jogos da 
SNK vão pintar no PStation, 
a exemplo do que acontece 
no Saturn, que terá seu The 
King of Fighters '95 em 
março. Os primeiros títulos 
para o console da Sony são 
The King of Fighters '95, 

Samurai Shodown III e 
Real Bout Fatal Fury, o 
mais novo e detonante jogo 
da série (no arcade eram 
346 Mega, um recorde). A 
SNK também quer fazer 
jogos originais usando a 
capacidade 3D do P.Station. 
À experiência com os 
polígonos vale para um 
futuro 64 bits da empresa. 

“Sistema: Saturn 

| Controle tipo arcade, 
“sob medida para quem 
| é fera nos flipers. 
“Pequeno e confortável. 
| Oferece tiro automático, 
“câmera lenta e tiro 
; “sincronizado. 
1 ni 
s Ee 

“Preço: USS 39,95 
ips Rea “q 

o a aah, 

» PlayStation 
atu A , EA 

“Boa opção para aqueles 
sa 

| que buscam um 
"controle parecido com o 
“original, mas com algo a 
| mais. Oferece: câmera 
“lenta, tiro automático e 

| Preço: US$ 24,95 

NOVO 64 BITS NO PEDAÇO 

uem andava 
desesperado atrás de 

notícias sobre o M2 pode 
ficar calmo. A tecnologia do 
M2 foi comprada pela 
Matsushita Electric Industrial 
Company (MEI). Só isso 
coloca o 3DO numa posição 
privilegiada na batalha 
contra os sistemas da nova 
geração. A empresa 
pretende desenvolver com a 
tecnologia, que custou só 

US$ 100 milhões, um 
upgrade para o 3DO ficar 
com poderosos 64 bits e um 
sistema independente, 
também 64 bits. A MEI já 
esta trabalhando em jogos 
compatíveis com o M2. 



BA AR ais Ultra 64! Dessa vez 
E WE quem entra em cena 
não é o console e sim o 
controle. E, tenham certeza, | 
o controle é um show à 
parte. Apesar de parecer um 
tanto quanto estranho, o 
joystick é supersuave. Como 
no SNes, o controle tem um 
botão R e um L, além do 
direcional. Tá bom, isso é o 
tradicional. Cadê o especial? 
A diferença começa no 
chamado thumbstick, que 
está no meio ao controle e é 
bem parecido com um 
direcional de arcade. Esse 
botão possibilita os 
movimentos de 360 graus. 
Além disso, através de 
quatro pequenos botões 
você pode se movimentar 
em quatro perspectivas 
diferentes. Mas a 
maior vantagem 
do controle fica 
por conta de 
um cartucho, 

que você coloca no próprio 
controle. Com ele, você 
salva O jogo e pode 
continuar em qualquer outro 
Ultra 64. Com um controle 
desses dá para enfrentar 
qualquer jogo, desde 
Cruis'n USA até 

Killer Instinct - já incluídos 
na primeira lista de títulos 
para o console - e ainda sair 
com um sorriso do tipo: 
detonei! 

river 
Comercial Import & Export Ltda. 

ms 
ss ENVIA 
e 

é!.. 
ligue para 
nós correndo! 

Telefone 

011-452-2984 

5 = Lad AN 

PlayStation| “ 

é 
ENTERTAINMENTOSVSTEM 



Se o seu negócio é tiro, prepare os dedos: Galaxiam 3 (P.Station), 
007 Golden Eye (Ultra 64), Parodius (SNes) e Revolution X 

(6 consoles!) esquentam a parada. Mas também vai rolar muita ação e um 
basquetinho da hora para Saturn e P.Station: Slam 'N Jam '96 

CRYSTAL DYNAMICS 

P.STATION] SATURN | 
Enterrada em vários 
consoles! A Crystal 
Dynamics está melhorando 
seu bate-bola no basquete 
para o 3DO e levando o 
game para o Saturn e 
PlayStation. E, para isso, ela 
conta com a participação de 
dois grandes heróis, o 
superastro Magic Johnson e 
o não menos fera Kareem 
Abdul Jabbar. Slam “N 
Jam '96 Featuring Magic 
e Kareem tem como 
destaque as incríveis 
enterradas e outros 
movimentos. São 3 modos 
pra você mostrar que é bom 
de cesta: exhibition, season 
e playoff. Como na versão 
do 3DO, são várias câmeras 
em ângulos diferentes, tudo 
com zoom. Com esses 
recursos, você pode ver e 

RR RR: 

rever os lances de 
vários jeitos. Os 
personagens grandes 
são bem feitos, como 
os sons e efeitos 

5 » SA q Faé & 4273 
Ra A q - 4 Dj 

RAE 4a - 
RED Apae 

E ce. Ares 

E 24 

cr 

+ 

5 9 à 
+ 

1 er $a pit sd ma 

sonoros. Os comentários 
ficam por conta de Van 
Earl Wright, um fera 
quando o assunto é 
basquete. 

Disponível no 
1º trimestre de 96 



NAMCO 

Galaxian 3 é o que se pode 
chamar de um exagero. Só 
pra você ter uma vaga Idéia, 
no fliperama a tela era 
simplesmente gigante, como 
as telas de cinema, e a 
cabine tinha 25 metros 
quadrados! Provavelmente 
maior que o seu quarto! 
Infelizmente, o arcade não 
veio ao Brasil, mas podem 
ter certeza de que a versão 
caseira será mais popular. 

ERREI DO ARO 
f CM RS is ETA Sa mRa 

DMA DESIGN 

MALA Ds 

Mais uma vez os aliens 
estão invadindo o 
planeta. Adivinha quem 
vai ter de dar um jeito 
nos ETs? Pois é, você 
mesmo, mano. Mas não 
precisa ficar preocupado. 
Os caras não vão deixar 
você cara a cara com os 
alienigenas com um 38 e 
duas balas. Muito pelo 
contrário: em Body County 
você pilota uma série de 
veículos futuristas 
simplesmente incríveis! O 
design das naves lembra um 
pouco Shock Wave. Se 
você não esquecer nenhum 
dos alvos e detonar todos 
eles, vai ter uma surpresa: 
você ganha um novo 
veículo, melhor que o 
anterior, é claro! Ao todo 

são 80 veículos, que vão 
dos tanques às naves. O 
negócio é esperar pelo jogo 
completo para conferir as 
visões e os veículos. 

Sem previsão de lançamento 

PStation, você joga O 
episódio Project Dragoon e 
tem de destruir a arma 
biológica Cannon Seed 
usando a nave Dragoon. A 
jogabilidade é do mesmo 
tipo de Star Blade, isto é, 
uma batalha espacial em 3D 
com visão em primeira 
pessoa. Nada de egoismo: 

até quatro 
pessoas podem dar seus 
tiros em Galaxian 3 e você 
poderá usar uma televisão 
comum ou uma Wide 
Screen, maior. 

Sem previsão 
de lançamento 

RARE 

ULTRA 64 

O ator Pierce Brosnan, o 
novo 007, faz sua estréia no 
Ultra 64. O jogo foi 
produzido pela Rare e tem 
uma cara parecida com o 
Virtua Cop da Sega. A 
grande diferença é que você 
pode circular livremente 
pelas salas. Ou seja: você 
escolhe quem val matar 
primeiro. Quando o jogo 
estiver completo, terá níveis 
de dificuldade diferentes. 
Mesmo o nível mais fácil 

não parece ser 
nenhuma brincadeira de 
criança. Os bandidos são 
ágeis e rápidos no gatilho. 
Nesse caso, sua licença para 
matar não resolve muita 
coisa. 

Sem previsão de lançamento 



sta a me; 

SCAVENGER ADVENTURE STUDIO 3DO QUEBRA-CABEÇA 

lutador e um lutador meio 
duende, você passa por 
mais de 25 corredores 
subterrâneos e 8 andares 
cheios de armadilhas, 
quebra-cabeças e 
monstros para terminar 
com o mal criado por um 
necromante. Nesse jogo 
para um jogador de 
perspectiva em 
primeira pessoa, você 
tem a habilidade de 
voar e pular. 

Já disponível 

Usando técnicas de motion- 
capture e cenários com 
texturas 3D, esse jogo é 
uma verdadeira experência 
visual. Mistura de luta, de 
ação e de aventura, você 
incorpora Eric Lionheart e 
precisa salvar uma criança 
de um necromante (um cara 
que gosta de chamar os 
mortos). Sua jornada é por 
um castelo cheio de de Dungeons and 
sombras e inimigos 3D. É sm O E Dragons para um novo 
Você deve armar Lionheart level em um mundo 3D. 
com armas e special moves Como um duende, um anão 

para achar objetos e 
desvendar segredos. Esse 
val valer a pena esperar! 

Deathkeep 
leva o clima dos calabouços 

no estilo de uma 
competição de futebol. Simulador para apenas 
Isto porque você precisa um jogador que põe você 
desenvolver na cabine de um veículo 
estratégias, como aeroespacial. Você vai 
fingir que vai atirar, carregado de armas com 
para vencer. Você câmeras em ângulos de 360 
pode escolher graus, zooms e diversas 

tanques com armas únicas visões. Como um piloto da 
e defesas. No modo para 2 FedNet Space Force você terrestres e satélites. O jogo 

Em termos de jogos de jogadores, a tela se divide. deve aplicar as leis tem como destaque as 
tanques de guerra para O Game com um visual interplanetárias a bordo da animações e as vozes 
3DO, BattleSport é o realista e uma ótima trilha Starfighter. Suas armas são durante as ordens das 
precussor e já saiu diferente sonora. lasers, mísseis, bombas e missões. 
e original. Esse jogo desafia Já minas. Suas missões são Já 
você ao longo de 50 fases, disponível procurar e destruir alvos disponível 
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REVOLUTION X * 4 ETIENNE: E 
— TIRO SEGA — AÇÃO 

32X 
Quem tem um 32X deve 
estar louco por uma nova 
jogabilidade em 
ação/aventura para 
aumentar seu arsenal. Se 
esse é O Seu caso, seu jogo 
é esse! O Homem-Aranha 
deve proteger a cidade 
contra agulhas elétricas que 
ameaçam derreter a zona 
metropolitana. Os gráficos 
3D foram adaptados de 

uma tecnologia em 
animação de montion- 
capture dos computadores 
da Silicon Graphics para se 
obter um resultado de 
primeira linha. 

Disponível em março 

A banda Aerosmith lançou 
no ano passado o jogo para 
arcade Revolution X. 
Agora esse jogo de tiro em 
primeira pessoa chega para 
vários consoles caseiros. 
Você tem de enfrentar o 
New Order Nation, um 
grupo que quer tomar o 
mundo 
controlando a 

mente dos jovens. O tema 
musical é alucinante e os 
power-ups são pequenos 
CDs. Cinco fases não- 

lineares, da Califórnia 
Já disponível até a Inglaterra. 

Os jogadores verdadeiros 
dos 29 times da NBA estão 
nesse jogo para o 
PlayStation. Essa versão 
está bem melhor que a feita 
para o Arcade. Até 6 
jogadores podem jogar 
juntos com um adaptador 
multiplayer. Além disso, o 
jogo também mostra várias 

Mais um jogo no 
consagrado estilo corrida e 
pancada. A JVC aroveitou 
O vácuo e acelerou o 
passo dos jogos do gênero 
para chegar a uma nova 
geração em Impact 
Racing. Nesse game para 
um jogador, com 
movimentação 

estatísticas e possui uma bem rápida, mísseis e diversidade de movimentos você pode bombas. Os que inclui enterradas após escolher entre 6 gráficos rebotes, jogadas aéreas e carros equipados poligonais dribles desconcertantes. com lasers, minas, são bem Muito capricho também dispor feitos, na variedade dos E rodando ângulos de câmera e 30 quadros por na textura 3D, que dá a segundo e 
sensação de um visual 
realista. 

Já disponível 

proporcionando uma 
animação suave e de 
qualidade. Parece que esse 
jogo vai quebrar o recorde 
dos jogos de corrida! 



Você já imaginou porcos 
voadores ou polvos 
metendo bala no que 
aparece pela frente? Pois 
é, a Konami fez isso. Porcos 
voadores, polvos, gatos, 
uma garota em cima de um 
projétil e um boneco em 
cima de um avião de papel 
são Os personagens a sua 
disposição. Cada um deles 
possui seu próprio tiro, que 

melhorado 
pegando itens. Um jogo 
que se deve destacar, pois 
une uma jogabilidade 
simples com muita 
originalidade. 

Já disponível 

MEO = 
SCAVANGER o 

Você entra a bordo de um 
À veículo que alcança a 

relâmpago e viaja pelos 
túneis e esgotos de Nova 
lorque. Você corre numa 
perspectiva em terceira 

pessoa contra vários 
adversários ferozes em 
levels 3D, tudo temperado 
com cenários sombrios. 

Como o 
próprio nome diz, esse 
game de corrida para um 
jogador pode realmente 
deixar você meio tonto. Já disponível 

computador ou numa 
jornada simples e outro 
com duelos para um ou 
mais jogadores. Um 
cuidado especial foi 
tomado na elaboração das 

cartas para que 
elas tivessem 
a mesma 
autenticidade 
nos gráficos 
Super VGA. 

a 

Baseado no 
popular jogo de 
cartas Wisard of 
the Coast, esse 
game mistura fantasia e 
estratégia. As cartas E E apune 
diferentes dão forças We N sas 
especiais, como magias. CEE aa 
Para aprender a jogar, a 
MicroProse criou 2 modos: 
um para lidar com as cartas 
jogando contra o Já disponível 

anda embaixo de uma 
ponte, o outro pode ir por 
cima. À jogabilidade e a 
história ainda estão sendo 
desenvolvidas, mas aí vem 

um sucesso! 

A Id Softwares criou uma 
boa fama com jogos como 
Wolfenstein 3D, Doom e 
Doom II. Por isso, espere 
algo de muito bom para 
Quake. No estilo de Doom, 
esse ação/aventura tem 
como cenário um mundo 
sombrio de fantasia, com 
vários detalhes e muito 
realismo. O mundo 3D de 
Quake é mais variado que o 
de Doom, pois pode-se 
olhar para cima e para 
baixo. Enquanto um jogador Já disponível 



” Muito bem, 
amigos da porrada: Baby 
Betinho está aqui em mais 
uma supermatéria para 
apresentar X-Men Children 

E E | Os En estão Ho Dois 
PC ao quanto os do 

arcade na of the Atom. versão para 
ds co Saturn 
SEINI MELO LE DAR 
PORRADA aumentaria seu poder. a 

pena E Os fofoqueiros de plantão DICA: para dar Pois é, galera, os X-Men fizeram com que a notícia o Lightning 
resolveram entrar na briga chegasse rapido (é como Scream do 
pra valer, pararam com minha mãe sempre diz: | Samurai de 
aquele negócio de andar, notícia ruim voa) aos Prata, aperte 
andar e distribuir alguns ouvidos do professor VY2+0s 
socos de vez em quando. Xavier. E claro que os X- três botões de 
Como todos nós sabemos, Men não ficaram felizes e Don 
existem dois grupos de resolveram, então, tirar 0 
mutantes: os X-Men acham assunto a limpo. Entre os re 
que humanos e mutantes lutadores estão Wolverine, VILA: para jogar E 
devem conviver Psylocke, Magneto, Homem “Om Gouki (jogador 
pacificamente, enquanto o de Gelo, Fanático e aca al Je Sie Pedi sobre Spiral, passe grupo liderado por Magneto Sentinela. A primeira vista, pelos lutadores & 
acha que os humanos são tudo está igual ao arcade. conforme a seta e |; RM E A da ca E Ne 
maus e devem morrer. Por Agora, olhando melhore deixe 1 seg. sobre o 
isso, Magneto resolveu com calma,-o jogo para Samurai de Prata. |* 
construir uma estação Saturn perdeu pelo menos Depois aperte ao |/ Ms "Sê o RR Sa 
espacial, chamada Avalon, metade dos quadros de mesmo tempo soco [ap ASREiaDR ea PRO + 4 48 
que, depois de pronta, movimentação. Os gráficos forte, chute fraco, E e O RR (o 

chute forte pes 

estão Incríveis e a 
jogabilidade 
prova a todos dl 
que o jogo é a 
da Capcom. O 

Wolverine e 
Psylocke são P A som é igual ao do Cerri 
do grupo de Es e o A z fliper, só que em CD. E, se E O Ra 

mutantes que ING 5. N Es ET RR você quiser sabertodos os [Raid ARAL: 
N EE NR S;A.- Aa a | d X-Me 7 Ê 

quer conviver N golpes de n, compre 
pacificamente 0 especial 

com os Golpe Final dt 
humanos k& de SGP.----. | |& 

MANE, ROGU E THE READOUT j IR) ICA: ENMBTAND” DU Cone DAS | para dar 8 Super Opte THE OTHERS SAN Blast do Cyclops, aperte Vere 
e [11 / +sbto 

aciona o/ Eus 
Lightning &=% 
Storm'da |F. já 

Tempestade |. 
apertando 

RR A a 
socos ET 



MIM A 
' SH fl * o fa 

um golpe devastador é o A 
-Omega Destroier do Omega Red. Aperte 
y9>+3socos a ya 

a Fo dr 
à E/TlsfAs, 

E) para 

Fanático 
TS de jeito, dê um 

po 4 ataque aéreo quando ele 
A O É | vier para 

E Armour do 
à Colossus, 

| aperte Ve € + 

e p 

) ” 
TA4 y 

as nm sas 
4 HER 

A E , 
ATIVE EY 

SA eg | | sr ne aa SATURN 

am o mod CU — CD- 13 Lutadores — 
/2 A À Sen DU RD 1 ou 2 Jogadores 

Luta - Continue 

Es f E “5 5 4 Ped Sd 
ts MEO 2 4 ENC E abr Cat pr (ido ate o 

DICA: para dar o Berserker Bullege de Wolverine, a Shinku Hodouken de 
aperte V > + 3 botões de soco Gouki: | 2 N> + soco 



SteamGear Mash 
chega como primeiro 
RPG/adventure para Saturn. 
Nesse CD você é qualquer 
coisa parecida com um robô 
que usa desde armas 
normais até lança-chamas. 
O lance é encontrar itens e 
objetos para prosseguir no 
jogo. Não precisa se afobar 
ou ficar preocupado com o 
que fazer: antes de começar 
a luta (atenção, não estou 
entrando no território 
sagrado do poderoso Baby 
Betinho, é apenas meu 
jeitão de falar da pedreira 
que você tem pela frente!) 
você assiste a 

uma demo contando a 
origem e a história do nosso 
herói. No decorrer do game 
você tem de destruir pra 
valer todas, todas mesmo, 
as cápsulas e inimigos. 
Assim, você terá todos os 
itens necessários para 
continuar sua jornada. 

TIROS, POWER-UPS E 
MUITA CONFUSAO 

Você pode salvar seus 
progressos: e dê graças 
porque o jogo é longo pra 
caramba. Se tudo isso ainda 
não resolveu seus 
problemas, carregue o botão 
de tiro e incremente seus 
disparos. Ah! Você está 
notando certa semelhança 
com um game velho de 

cas 
«sPati 

ED SE 

gráficos do game merecem 
alguns elogios. Já o som... 

guerra, não? Graficamente, 
você vai lembrar muito de 
LandStalker para Mega 
Drive, principalmente por 
ver 0 persongem em 3D. 
Por aí você pode ver que os 

A música não decepciona, 
mas não causa o mesmo 
prazer que os gráficos. 
Palavra de Lord! 
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ADI EI) VESPA beat ” az 

Por Baby 
Betinho Eq 

Os super-heróis 
mais detonantes do 
Japão estréiam no 
Saturn. A turma de 
Dragon Ball Z não é 
de deixar barato e traz 
27 lutadores e um EA ç casca 
montão de modos de e 1 A esc 
jogo. EE tits UA a oi Ped 

DO GIBI PARA A 
MULTIMÍDIA 
Dragon Ball Z nasceu 
nos mangás (HQ 
japonês). Era uma E 
comédia pura. Deu tão Was 
certo que há 8 anos Akira 
Toriyama (série Dragon f 

” a 
A sa 

Cr 
LR 

Ps MR: / 

JÊ 
E 

quis 
ELAS poe Se a nf RS GA 5 Es Pap 

, na | ECA ERA: É ss Mr. 
A 

= dear Satan fica W 
sm devendo 20 Ma 

ri fon das milhões de Zenny (moeda em icmimi ic PSP 
- ve RA à e E a É o into a PRUIRI . A HO k é q RR em baixo Só DB Z) à andróide número 18, E n RR 027] MIGA. nl + IO DR E some cuidado em troca de sua vitória no 

| parao inimigo | campeonato. Mr. Satan tem 
não fazer o de apostar nos lutadores para 
mesmo conseguir grana. Em resumo, 

DB Z para Saturn é 
mais para os 
fãs da série. 

Quest e Chrono Trigger) 
faz capítulos semanais para a 
revista Jump. Depois virou 
desenho animado e partiu 
para os games. À versão 
para Saturn mantém suas 
características, como o vôo, 
divisão de tela e os raios 
demo. O elenco é composto 
pelos principais 
personagens, de Son Goku (o 
principal) e Super Saiya Jin DICA: quando o | 
nivel 3, até os vilões Freeza, inimigo usar os À 
Perfect Cell e Majin Boo. As Feu 
lutas corpo-a-corpo estão midia 
fracas, sem muita estratégia RE O R 
ou técnica. Os raios demo Miu a! 
deveriam ser a atração, mas nadas 
seu visual também não é lá —- Veess+cl 
essas coisas. O destaque fica devolução] 
para o Mr. Satan Mode, E +4C| 
baseado no episódio em que repetido(desviar) EM 

BALL Z 

SATURN 

BANDAI 

CD - Fases N/D 

2 Jogadores Simult. 

Luta - Bateria 



— E. 

Senhores, 
senhoras, senhoritas, 
abaixem suas cabeças, 
vistam seus coletes à prova 
de bala, porque eu tenho a 
“arma! O jogo é Virtua Cop, 
um jogo de tiro produzido 
pela AM 2 (divisão da Sega) 
responsável por Virtua 
Racing, Daytona USA, 
entre outros sucessos. E o 
seguinte: eu fui chamada 
porque um coleguinha da 
polícia foi assassinado 
enquanto investigava um 
pessoal barra pesada. 
Agora, tenho que me 

acerte os inimigos que 
atacam com armas brancas, 
pois a mira não os focaliza 

a 

RIO 

DICA: acerte nos jaiis para 
matar os inimigos 

em volta 

virar em muitas 
para dar um jeito nos 

grandalhões. Como só o DICA: acerte o 
meu charme não resolveu 0 chefe da 
problema por completo, primeira fase 
resolvi lançar mão de uma sem parar e 
pistola. Uma não, quatro! À destrua os 
linda pistola cor de laranja mísseis do bazuca 
pode virar uma Machine 
Gun (30 tiros não 
recarregáveis), um Rifle (24 
tiros recarregáveis), uma 
Magnum (6 tiros 
recarregáveis) ou uma Shot 
Gun (6 tiros recarregáveis). 
Ótimo, porque assim eu 
posso enfrentar as três 
perigosíssimas ea 

missões 
no mercado negro de 

armas, no armazém 
subterrâneo e, por último, 
mas muito mais importante, 
o quartel general da 
gangue! Tudo pronto? 
Então venham comigo 
descarrager toda e 
essa munição! 

VIRTUA 
COP 

SATURN 

SEGA 

CD - 3 Fases 

1 ou 2 Jogadores 

Tiro - Continue 

Ro a DICA: na segunda fase, cuidado 
com o caminhão e com o trator. 
“Acerte rapidamente o motorista 

Ao q cortando 
latões ou 

inimigos escondidos, 
você pode ganhar 
armas ou uma vida 

| fase 3 vezes por 
Ea investida. 

Depois, acerte 
| OS capangas 
com colete à prova 
de balas 



BLA 
ERA 

GRC UG A 

pe 
Rep OCA 
que traz um novo “ae 
conceito para o gênero | 
de tiro. Os inimigos não 
TR: EEE 
desaparecem. Ao serem 
atingidos, explodem e 
AL ERRO - 
sangue. À não ser que | 
você jogue com Butch, 
que, em vez de sangue, 
RAP ER EO 
cinzas. Quando você 
pega a manha, vê que os 
po RE LIDE Elo TT 
mas tem diversão de | 
o ER YE e 

“SEIS TIPOS * cad 
EU E 

o 
A 

por? 

A DUE nn pe 
abandonada quando 

REA E SRT RT 

as pessoas; Cap 
E SEUL OLE 
espacial de 200 anos; 
Vox, um cara hi-fi que 
destrói os inimigos com 
RU Fwank, um 
pslóbtico TER 

DICA: se você se mexer 
devargar e mantiver a 
distância, pode eliminar os 
inimigos sem entrar na dg 
de fogo deles é 

$ 

“| DICA: as armas 
ii ER ETO 

“= 4) um bom P 
BABAR Elio io 
= RR EI 

| fique'circulando 

“atirando 

A 

fe ES UGT ARA OST 

Eai Pe [PR 

viajante das galáxias, que 
ER RR Eee rir AO) 
objetivo do jogo é 
JL UHE Te Ta RS 
cada fase. Isto pode 
[e TA oo to Ec 
ope Re Le) EAN 
pelo menos 2000 
inimigos. Para essa 
eb liore Rs po 
personagem é equipado 
com uma arma diferente. 
ESA RA 
4 E Ge CR ey 

ERR LEE 
7/41 A 
poderosas, 
não existe 

MEGTias 

pa A Ud 
No final das 

fases, as 
RT LAR: 

mostram sua 

matança 

tada! 
FROSPECTS 

UR: 

Aa A eo A 

uma grande variedade. 
Cada um também possui 
uma smart bomb que 
[ASS Re CI o [ERR EE RT 
lembre-se que o poder de 
destruição dessa bomba 
varia de inimigo para 
inimigo, As fases são 
bem grandes e possuem 
Eq MS e e RR Io 
podem ser descobertas 
atirando-se nas paredes. 

o 
EPA 

tidas 

ARE 
ERENZIED 

584 
a [aba 

(ALA 

Euro 



Agora dá pra saber o motivo 
de essa sala levar o nome de 
Mess Hall (sala da bagunça) 

DICA: para = 
“um poder de fogo com maior 
alcance, use Cap Nº Hands 

ENELACR ur 
munição, armas, power- 
ups ou ícones de vida,, 
por isso atire em tudo 
sem dó. Os gráficos de 
Loaded são ricos em 
fo CU: LITE A 
escorpiões, cachorros, 
pegadas de sangue e 
muitas outras coisinhas 
dão vida ao jogo. 

NILDO 
ESCURO 
Os jogos de luzes são 
diferentes a cada fase. O 
problema é que algumas 
ficaram escuras demais. 
SS AUT 
“explosões, barulhos de 
tiros, gritos desesperados 
CRIA ERIC RS ÇA 

e = 7 

a a ' nm, 2a 

ni + EEE Pi ALHO, 

DICA: continue atirando 
quando entrar no teleportador 
na fase 2. Você pode ser 
levado para uma sala cheia de 
inimigos 

BIO REG RIT 
paredes = 

FR: PELO EO pe 
descubra salas 
Ingote Ligo 

delas 

que mantêm a ação em 
LER CR EI: 
oferecem uma boa 
PE Lao E po MRE e RE 
são cantadas. Os 
controles também saíram 
bons. Sua maior virtude 
CER: Rj Lu elite o Fe ja [SA fe jo: 
usa basicamente o botão 

Bla 
engradados 
EK: 
possuem itens. 
Atire em todas 
as caixas que vir 

Eis ua OR e PR TO 

PES ERR OR rj: 

E IS A 

DICA; os zumbis vagarosos. Pd DAR tome um cuidado 

podem ser um perigo, por isso - - especial com os escorpiões, 
mantenha distância quando cachorros e ratos. Nunca entre 
enfrentá-los - | numa sala que tenha muitos 

deles, pois pode ser uma 
= Ojogo Re oleigle NPR 

RE ud 
o Rise PET É Tito Elfos a | ém ajuda a saber a 
a - Jocalizacão dos inimigos. 
FTA AU pm : 
Raro Loaded é um jogo 
PRE Ao JU CER Rd 

É. cinema exagerado, desde os 
RES RR ES Er 

matança. Provavelmente 
não vai agradar todo |. 
“mundo, mas, pra quem 
E o RA E o e 
jorrando, esse é 

f, 

BE prio cy 

to) loft: Reco FC 
| de Loaded 

PIRES LAS 
pode correr e atirar em 
qualquer direção ao 

o 

É % 

que em sentidos 

LOADED 

P.STATION 

INTERPLAY 

CD - 15 Fases 

2 Jogadores 

Ação/Tiro 

Sa A e» ; e O co À o 

Hs. dE ga Sa RR: 



O ano é 2010. O 
lugar é Los Angeles, com 
suas luzes, seu charme e, 
claro, seus tiroteios. Afinal, 
se não tivesse porrada, tiros 
ou qualquer tipo de 
violência (virtual, é claro!) o 
que eu, Baby Betinho, o rei 
das arenas, estaria fazendo 
aqui? A missão é a seguinte: 
você deve caçar ou ser 
caçado (de preferência 
caçar, certo?) por 12 

j a cd la E agr Eesr E as mf Ta 

DICA: UCILI ua Ç airo Of DE He tudi A 

de = 
es PAREI! rar rrAnRe narrAae 

para pi Uvurar ILCiS, CAITos, 
dá AA ain arae are 

4 94] ntei Hei Go Cils 

veiculos que podem, e 
tentarão, acabar com sua 
tranquila vida. Cuidado! Um 
desses caras é um psicótico, 
ou seja, um louco, que tenta 
atingir sua cabeça com 
sorvete de casquinha. 

a 

JÍIZA DG 
utilize as f rã Im 

m 
para Sa! fa p am el! 

É mole? Não bastasse essa 
melequeira toda, o controle 
do PStation é tão eficiente 
quanto uma tartaruga 
pilotando em Daytona 

UMA NAVE 
ARRASADORA 

Agora, se você quiser 
compensar esses pequenos 
probleminhas, escolha o 
Big Foot. Esse carro passa 

» 
, 

) necessário usar o turbo 
vv EE TENS Ta 4 ' ” 

as 

p nó: quei da 4 

Ff. Ze! Os | f Vo 

Es n4 Com hd m use os bec 
os Ea “ É 

Es 
1 

VOCê 
Aa pode aeratim Dra 

R 

A 4º; om ra a nt ae s” ves ee a am mia na £” | narfie tes d J elo de 
posa dr a pan > Go e) LUTTICA 

” 
à PAL om pz a 34 7 é 7, 

mor te, mas 0 melhor & 

ams E fes 

Han nmer Head 

as em Farma! a ACI ar. al nara 

Ceotl E 4 FRpa Ep PELIial CT a 
, * 

“ 
aa f her MAPA Ee a à era vici 1 ea é ] 
Citi per Cie aimer ) ” sua VICE 

DICA: o 
melh ; far to 

TOF | Joy 

as nar 
de ata: Cas É 

Fer pa na FIV sá ) j Fi E E! HO 1 y À , G EST 

de longe 0, 

prefteré ncia 
MP EP RRriea r 

“ 
nar é T [Pá 97 E 

NU tá o 

por cima de todos os outros, 
um verdadeiro massacre! 
Afinal de contas, só isso 
faria o Baby aqui largar os 
shouriukens por. 
alguns minutos. 

E W| > ST 
TILJA 
la 4 ia 

P.STATION 

SONY 

12 Guerreiros 

1 ou 2 Jogadores 

Ação - Continue 

Q G 



Erro 

E 

RS 

fra FERE VER 
RIAA E a 
um jogo muito rápido 
pr: grande 
PES [QuE THB E(o 
precisa se preocupar em | 
manter seu carro no 
chão, muito pelo 
contrário! Você pode 
escolher entre quatro 
ELLA 6 EE RT 
veículo e dois pilotos à 
EIS SD Bom, agora 
o TELA LHE EE] ETTA isso, 
pode entrar num 

ESR777 
E bu 

ONT Melao) ee 

ore Tua estojo MR o of ita 
em 12 provas por seis 
CAT Dio Ro [iii gs O 
uma vez em cada 
circuito. Assim que 
começar a prova fique 
com os olhos bem 
ENEM preto ei de 
power-ups que estão 
espalhados em cada 

AS II ÍNSiA 

a Ed Dm a Do, ess 
? Ng e E RO speed 

Doo EMO ERR UGRR lE 
“u LEE RAMAL ASI dA 
sete inimigos. Agora, 

RED DER CREL 
A ERR 

“amigo, então, tenho duas 
| notícias: Tip pera 
ERRAR RE AE 

| E fazer isso em 
Lidia RC 

* para isso você precisa de 
E ER e RR EE 
E ERA Sd 

| Eco Wipeout 

| E jogos SS CD 
(incluindo Cyber 
Speedway para Saturn). 
Além disso, meu sexto. 
sentido diz que você LEE EE 
adorar cada segundo , 
desse game! 

WIPEOUT 

PLAYSTATION 

PSYGNOSIS | 

2 Jogadores 

Corrida 



3SDO 

Da Gamepro 

O antecessor de Doom 
ainda é um bom jogo de tiro 
em primeira pessoa. Os 
veteranos talvez achem 
Wolfenstein um pouco 
simples. Perdido numa 
fortaleza nazista durante a 
Segunda Guerra Mundial, 
você só tem um jeito de 
escapar: destruir e matar 
tudo. Os soldados inimigos 
andam armados até os 
dentes, mas, eliminando-os 
você pode pegar suas 
armas, que variam de 
metralhadoras a lança- 
mísseis. Você também pode 
achar esses itens em salas 
secretas atrás das paredes 
da fortaleza. Apesar da ação pequenas, pois é fácil ser 
ser num único plano (não há ais! é pego nesses lugares. 
escadas), O jogo é um Do Amúsica é uma verdadeira 
exercício divertido de | i ES marcha militar. Os efeitos 
matança. sonoros são bons, desde o 

DRA anidro ari barulho da metralhadora até 
ER ST a explosão da bazuca. As 
cad ooMUSEZ vozes merecem destaque. 

RS! Quando você pega um item, 

EPI RR E 
ERIC AR TER 

NINA 

ES Os gráficos são 
RE, excelentes e a 

“” movimentação 
bem rápida. 

Cuidado com as salas 

del! 

el! 
RA RR Ra Rê da E e TCS 

º atica de MELO CETE dm 

você ouve claramente sia sã mat e a 

são os controles, um tanto E PR E 

sensíveis. Wolfenstein 3D 
é uma versão interessante 
do jogo do PC. Se você 
achou Doom muito intenso, 
dê uma jogada 
nesse game. 

WOLEENSTEIN RITITI T 
o ME Mto man 

a = 

nl 
Tm o 

3 DO 

INTERPLAY 

CD - 60 Fases 

1 Jogador 

Ação/Tiro arara 1E%S 
a É. N 
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EE EE Pesa 1 E ] E , + A Es ] / E | : q” 

W nY > | | , 
4 d ] | | : a ci as E as d - Vo “. Ep E 6 o ' À Vs “o. 

CEEE TUR; ai o» a dl ES e A mm dl 
re SONY PLAYSTATION 

; no sao K Hi&ga 7 Pê a” E O « e onso! le mais vendi O em ado 

Bea BE cre DR Da MR SUP 
o aro . | E) mundo col À UM pr ço moatil el 

DER A E 7 (a — a e (2 

É bia CRETA AR 4» (8 U 
eSrSre fera | ? Pa 

o 0 
k ACAC RICDAMN ÍVE S 2% Wo, AESA 

e JOGOS DISPONÍVEIS: &3 E, cada 

E al Tekken, Fifa Soccer 96 (R$ 99,90), Toshinden (R$ 99,90), 

RR E , CR a gm id Ridge Racer (R$ 84,90), Mortal Kombat 3 (R$ 99,90), St. Fighter 

Lo ATAC A PU lO : RT o! O The Movie, Destruction Derby, Wipeout, Goal Storm 3D Soccer, 

ESPN Extreme Games (R$ 8: 4,90), Doom, Twisted Metal, Warhawk, 

“= INTERNATIONAL SUPER- MORTAL KOA NF-e | Jumping Flash, Loaded e muitos outros. 
é IL)! “Es ml ME A JH [é see NA « LÁ! ARA no “MháN é , ) 

2 Ps DP YWoIsNI a" ma [ERVA É a CE 

SIAR IUÇCCER DELUAÃE o jogo Pe PARTE mais esperado . O Á ge e E ADA re 
ba À am Ce p o! / J U (a Vo o D1SP Q N v - E : 

aê CR Fe: g é A futebol E do ano, com todos os códigos | SATURN 4 — ns A 
a lançado para O ed BÊ A golpes do arcade. PC» Aq O 392 bits 4 | ga Rally (R$! 29,90), Sé Pete 

REA Sd AA d Elcio 14 MASI E gde, com maior A ge ua aa a 
“36 PAPER AMAR RETA eai ! “ARAR : Es ne pecer (R$ 84,90), FIFA Socce as 

RR RPI Te TETE 10HM4 RB totalmente novos. P DÁ ns Virtua Cop vith Gun (R$ 114,90, 
E . . " ) E y YR' irá Racing | (R$ 99,90), 

Virtua Fighter 2, Toshinden, 3 
É e ; j 5 mo q De a O Daytona USA (R$99,90), MA Of 

, E | | W ” " |O Já BRA E E pe” É Ce h y o P : 
= ciz , - | A 4 o | N Mortal Kombat HI, Myst, Va 

e - aê ; ] es, na -r e 7 J f 

NBA Jam TE e muitos outros. Cada 
, um 

Ds o 
" , 

N Pé 
=. 

> ao, e " | o EN E" Ce 

TARA INSIRA DUNN, M Ce o 
7 te E no L ea o = sadio RO E a a a are A 

N INCIUINGO SFatIs O jogo mais | RE a ) 
Dn A 697 O E a ms. EU | - 

vendido para 3DO: GEX. 
prai se fstcia: ee: x , y 

z «a A | f ( ira 
y ) 

E 
1 L = . 

E ONKEY KONG COUNTRY 2 EA TA ca PD E a A , fia 2 
ma + o “Ea - A e PER a a a a em e TE fas ao tu Rae | a ,, 

É : “4º BN - PA SAAS e 4 Ie JÍVEIE nã - 
Te pe bi Pe a pra PA AR J0G0OS DISPONIVEIS: Rs 

rea parte do game ed De VER) 73 Ea ão. IA: po? | The Need For Speed, Road Rash, Alone in the Dark 9, Wa 
mais vendido de todos “PP EP clássico do futebol.. p= PI FIFA Intemational Soccer, Slam & & Jam, Super Street Fighters pra] o: | 
os tempos, com A RAA 237 times, 12 ligas NÃ! 2 Turbo, Daedalus Encounter, Capitan Quazar, D, Primal Rage, ca qm, Sd Pg R E , “ - SA, [0 10Rº ge 
100 niveis e gráficos RYU internacionais. | Ê ' Wolfenstein 3D, Ballz, Killing Time, Shockwawe 2. Rº o Sb ade Reel 

E , [ E a Ba Ss ia VA NTE WS 

deslumbrantes. NA RE CICRE  P FW, 
e el "> fá 

pa” E TR «< = / e". 

Ar. nºes ir eCLan todas E MES né |" | o 0: N Ni ER q 4) q RB. , | ] EA AN PRE Gl RODDINn VOCÊ ACHA O VILIMO: 
é E E A x 7 nc m E 

q É à & à a K 64 É R , à & “7 à: : Ge , 
+ N € “o CE s 4 | | “E w d GE N q a G | q e é 

- Na 

E: “me Es ne 

o q Gama Boy são fi 

ET T EA du RG DR 
Breath Of Fire 2 (SN): 
Chrono Trigger (SN) 
UCA E RED 

Garfield (MD) 
ET ESCALA DE 

ESET TESTA | 
Ninja Gaiden Trilogy (SN) 

RR EZRA D 
“The Mask (SN) 

Toy Story - Disney (SN/MD) 
WWF Luta Livre (SN/MD) 

IMPORTAÇÃO DIRETA EM NOME DO CLIENTE. FRETE E MEG TO A INCLUÍDOS. asdbeldihod tail Ea Os CARTÕES DE CRÉDITO. ne 

E [e =] 8 

EM Ea CASA 

1) - Yoshi's Island (SN) 

2) - Killer Instinct (SN) 

3)-Mega Man X3 (SN) 
4) - Final Fight 3 (SN) 

5)-Secret of Evermore (SN) 

6)- Game Boy Transparente (GB) 

7) - Earthworm Jim (SN/MD) 

8) -Doom (SN) | 
9). Scooby Doo Mystery (SN/MD) 

10) - Power Ranmgers Fighters (SN) 
SER AN RO Der ERR (67) = Game Boy 

Preços da acorda com a legislação em vigor, qualquer aleração nas aiquolas de imposlos será cobrada à parte, Preços válidos enquanto durar o estoque, Jogos 00 consoles originais labricados no Brasi ou EUA Consoles Salum, 8DO e Playstaton fonecidos no sistema NTSC. bin! ogtstrade 

HOPPI NG 



Por Marcelo 
Kamikaze a 

Apesar de não ser 
conhecida por seus RPGs, a 
Capcom fez um bom 
trabalho em Breath of Fire 
2. O jogo oferece 
personagens intrigantes, 
batalhas intensas e uma 
super-história. 

TUDO DE NOVO, 
CEM ANOS DEPOIS 

Maior e mais longa que a do 
primeiro, a ação de Breath 
2 acontece mais de 100 
anos depois da do primeiro 
jogo. Você joga com os 
descendentes dos antigos 
personagens e, apesar de 
ser de outra geração com 
novas idéias etc. e tal, você 
val sentir pouca diferença já 
que o game conserva as 
cenas de batalha e viagem. 
Ou seja, O 
terreno é 
bem 
conhecido. 
Os 
controles 
são muito 
bons e as 
armas 
fáceis d e 

a a 2d So 

g SD es z 

manejar. Só tome cuidado 
na hora de escolher sua 
arma: quando seus 
companheiros, por conta 
das forças maléficas, 
tornam-se zumbis, você tem 
de atacá-los. Os tradicionais 
menus foram 

acrescidos de duas novas 
opções. Uma delas é o 
Monster Meter, 
representado por um 
negocinho verde que está 
na parte superior do lado 
esquerdo da tela. Ele serve 

para avisar que 

algum ser monstruoso está 
se aproximando. À outra 
opção é o Dragon's Tear, uma 
insígnia que aparece quando 
você fala com alguém, e que 
serve, entre outras coisas, 
para dizer se o que a pessoa 
está falando é verdade ou 
não. À história é longa e bem 
complexa. Em alguns 
pedaços do game os 
personagens têm de 

enfrentar, além 
dos monstros 
costumeiros, OS 
demônios de 
seu passado. 
Você começa 
com dois 
personagens, 
mas no 

decorrer do jogo esse 
numero 
aumenta para 
nove. 
Entretanto, 
você só pode 
viajar com 

meme a 

EE Ra =P eo a E = 
told me why he was so 
jJittery. 



personagens de cada vez. 
Breath of Fire 2 é mais 
difícil que o original, 
especialmente no começo. 
Então, esteja certo de que 
você tem habilidades e 
pontos suficientes para uma 
longa viagem, 
principalmente se você for 
sozinho. Confira também 
esse mesmos itens na hora 
em que estiver chegando ao 
final do game, quando você 
não dá dois passos sem dar 
um soco ou mandar ver 
uma magia 
em alguém. dim 

D à 

DICA: nas áreas com barreiras, 
use Rand ou Katt para limpar a 
passagem 

DICA: use os 
s à shamans Fire 
Ra o Devil com 
É am Katt e os 
RSS shamans 

| Water e Holy 
com Jean 

te cs E Ls 
do ge MT dd j R E “o em = EE! DEE MR EM in, ço” a dr Piá a a de 2 REC ga DAS appeal ot! LARS so N E ode im TM qa * , RES 

ir Da E REQ UR ps E PCA ep DERA O 

DICA: procure por shamans nos 
calabouços e castelos. Se você GR 
conseguir achar o bastante, você EMMNNER 
pode dar um novo visual ao seu e | 
personagem e uma DICA: E aa Rc 
super-habilidade beba do PR AE 

ao todos os [ERR CU ps 
o aa) potesdo BRSNNR NM 

cast ao e água pars (RREEERRaNaR mms) DICA: use as habilidades 
| PR todos os pontos de mágica | nado de Jean para atravessar 

o energia serem restaurados | rios e escalar montanhas 

DICA: nos PsresEs 
castelos, deixe |Syiaieas 
Nina liderar. Se ES 

BREATH OF 
FIRE 2 

SNES 

CAPCOM 

24 Mega - Fases N/ D 

1 Jogador 

tea À, 



Por Gamepro 

Como no Mega 
Drive, Homem-Aranha 

está de volta em mais uma 
aventura. Desta vez ele vem 
com muita porrada e ação, 
além da participação 
especial de alguns amigos e 
inimigos. 

ASSOCIAÇÃO DE 
INIMIGOS 

Homem-Aranha e Venom 
são superinimigos, mas 
estão juntos para combater 
um novo mal: a diabólica 
Life Foundation, que está 
ameaçando a sociedade 
com soldados criados a 
partir de uma reprodução 
simbiótica feita por Venom. 
O problema é que Venom 
perdeu o controle sobre os 
soldados. Os dois percebem 
que só unidos podem salvar 
o mundo. Pode-se escolher 
ambos e, no modo dois 
jogadores, eles podem jogar 
ao mesmo tempo. 

de asse 

E É s 
atas AA ao ajas nary 

Os dois possuem golpes 
como tiros, escudos e 
outros, todos feitos de teia. 
Apesar de alguns destes 
golpes serem difíceis, o 
resto é feito com comandos 
simples. Um super power-up 
possibilita que você chame 
alguns amigos, como o 
Capitão América, Demolidor, 

Gavião 
Arqueiro e 

Ds d 

Motoqueiro Fantasma 
para ajudarem. 

À diversão de Separation 
Anxiety está na ação, na 
pancadaria e na variedade 
das fases. Os gráficos 
possuem cores vivas e 
brilhantes, com detalhes de 
desenho animado que 
combinam com o jogo. Os 
sons e as músicas 
acompanham a ação. Essa 
pode ser considerada uma 
das melhores aventuras do 
Homem-Aranha, mas alugue 
antes de comprar para ter 
certeza. Você vai acabar em 
um fim-de-semana e com 
certeza não val 
se arrepender. 

SNES 

ACCLAIM 

24 Mega - 13 Fases 

2 Jogadores 

Ação/Aventura 



e. 

Scooby-Doo 
Mystery para SNes é 
completamente diferente 
daquele do Mega Drive. No 
Mega você escolhia entre 
dois mistérios e seguia 
achando as pistas e jogando 
a partir de um menu. Aqui 
rola o seguinte, queridos: 
a turma toda aparece 
num lugar qualquer do 
jogo e sempre descobre 
um mistério. Quando isso 
acontece, não tem mais 
jeito, não adianta nem 
pensar em Tugir. Você só sai 
de lá se resolver o mistério 
ou... se for capturado. Se 
alguém for capturado, mistério. Mesmo 
Salsicha e Scooby têm de porque, sem seus 
achar o sumido para amigos, Scooby e 
continuar investigando o Salsicha não dão nem um barra no topo da 

passinho. Velma junta todas tela serve para dizer O 
| a as pistas e resolve o quanto Salsicha e 

pd a im mistério. Daí, é a vez de Scooby estão 
E Freddy entrar em ação e assustados. Quando a 

elaborar um superplano barra estiver cheia, dê 
para capturar o vilão. E um biscoito para Os 
Daphne? A mocinha dá uma - caras: é o único modo de ndracaubir cin latina 
ajuda fundamental, afinalé evitar que a dupla Toe se da 
ela quem encoraja Scooby e saia correndo e 
Salsicha, dando a eles os deixe você com 
famosos biscoitinhos um monte de 
(aqueles que fazem Scooby | problemas 

E Todopiar e enfrentar pra : 
SH qualquer monstro). A resolver. 

A * am: 
++€1=stars leadno up 

a ERA! 

SNES 

SUNSOFT/ACCLAIM 

16 Mega - N/D Fases 

1 Jogador 

Aventura - Passwords 



RC é 
RE RE 

" JYaça, já extinta. O jogo é 
Rice DIC ER 
"que os controles não são 

bons o bastante para 
tanta ação. Cuidado para 
ETR: EL TETE 
você faz uma sequência 
um pouco mais rápida, 
Goliath fica sem saber o | 
[ETR PART] ER RE E | 
EEB o no e: TE 
que Goliath não enfrenta 
só os vickings. Além 
deles, há mágicos, robôs 
e máquinas programadas | 
para acompanhar Goliath 
E CRS TE TO 
Olh 

TP esa 

cuidado 
7 FERRO E para “comas: 

Mega foi baseado em LHES 
Gargoyles Quest, para lançadas 
Game Boy, e Demon's UE R 

besta da Crest, para SNes, e já faz 
pe Leslie [RSI ESSO 
desenho animado nos 
EUA. Você é Goliath, o 
líder dos Gargovyles e 
único herói forte o 
bastante para proteger o 
er E [OR PATA DRE SF 
muitos anos, um chefe 
Vicking resolveu 

RR CELT ON ER d o: 
para conquistar o mundo | 
de uma vez por todas. | 
Mas eles encontraram 
SSL FR ES Co 
Wyvern. Claro, Goliath 
está lá, protegendo o 

old R= 

E 

fo Ta 
| nesses pesos, 
Ras cu 

” lug fo oie RR 
Cr 

BRA, 
rea Ro 



a e a 

Doi e teld oc: 
da 2º fase rapidamente, é só 
continuar batendo sem parar 

RIO To e FNAS 
Dive (pulo + 
arremesso) para 
quebrar o chao 

invada os 
apartamentos para ese 

1) 

faço 
a a! Fá 

pe 
DICA: na 3º fase, 

procure esses 
carros de gás, eles 
o levarão a locais 

Touiipo lit 
E a MEGA 

BUENA VISTA 

| 16 Mega - 6 Fases 

DICA: pense | 1 Jogador 

É Ei Ação/Aventura 
DICA: fique Suco 

E RR (rio 
jpoisem ET 

- | pendurado 
E TES 

q E UE LIto SN lo ig | CONTROLE E |: 

deh ADO orar TO 
Gm ME | 12345 
fechado A A aÃ ele fato fo 



Baia Por Baby Betinho 

Baseado no 
novo longa-metragem 

em desenho animado da 
Disney, Toy Story vai fazer 
você delirar com seus 
excelentes gráficos. Mas a 
beleza parece ser quase 
tudo, pois a jogabilidade só 
vai divertir quem for 

salvá-lo das DICA: no 4º 
level 2-1, solte | garras de 

a outros DICA 
gás antes de brinquedos. FAME E 

mover a direção | Equipado ia at : 
ou você vai ) apenas level 1-3, então perder o controls | com um gaste o tempo 

chicote e um pulo, você necessário 
muito fã do deve explorar quartos e uma para passar os 
desenho. Seguindo o enredo casa vizinha na perspectiva obstáculos 
do filme, ainda inédito no de um brinquedo. 
Brasil, 0 cowboy laçador Brinquedos renegados e 
Woody é desafiado pelo outros vilões vão ser seus 
recém-chegado Buzz. inimigos na sua jornada por 

estantes com livros e outros 
CHICOTINHO brinquedos. Usando uma 
MEIO DEVAGAR nova tecnologia em gráficos, 

a Disney faz seu Mega Drive 
Enquanto o enciumado parecer um Saturn. Os 
Woody planeja derrotar gráficos lembram os de x É 
Buzz, a história se invertee  Clockwork Knight. Tudo  2e/s tren e iam 
Woody de repente precisa foi feito com detalhes em “Om os av; 7S Day, O cold 

3D e movimentos realistas. 
Infelizmente, o jogo não tem 
uma jogabilidade que esteja 
a altura dos gráficos. Apesar 
de variar de corrida para tiro 
no estilo de Doom, a 

DICA: dê sempre 
uma chicotada 

nos helicópteros 
para conseguir 

estrelas e outros 
itens que eles 

+ 

k guardam jogabilidade é simples - 
demais. A falta de STORY 
passwords e de um jeito de 
salvar torna o jogo chato, MEGA 
pois você vai ter de repetir DISNEY INTERACTIVE 
as rotas e os cenários várias 
vezes. Além disso, os 
controles não vão além de a de 

dadas Ta) um pulo e um chicote. Ação/Aventura 
Mid dedo dis iái Muito visual e pouco 

Na desafio nessa aventura feita enárico Roi dele, desvie dos ai Ya dlaserseacerte- | Sob medida para os gamers na 
| E Em 

RE E EE 

16 Mega - 18 Fases DICA: para 
derrotar o 1º 

chefe, chicoteie 
1 Jogador 

Sa BE” o quando ele mais novinhos. 
ae 1a > aa = olhar para o Vale a pena pelos | 
DVP aa EA ES relógio gráficos lindos. 
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q pe Ea 
dy 

e ve Ee fede 
Ra sequência Ea [ETLR E 

RR CAE RC) de. 
a Re — volta Ele QuE CR 
RR ci re: 
RR Eca melhoraram — 
e “muito, apresentando | 

uai ER DOE 

ts RP Z 
Eng * 

Em 

o e a : pode ea DA TETO 

RR O UI ER RG 
Eee go ficou 
a E rp 

a RR E nd 
REALE enão dá 
“Chance de ficar curtindo 
“muito o visual. Diferente 
EA primeira versão, que 
RIAA a maior parte do 

E E RC RT A E 
Ra Ro AU 

RE A o a 

Err não E E Ea : 
É E o Load CLA ER | 

= ER um Ra Aa 
fora deles. No Pass 

“cart que você dirije entra 
numa fortaleza, mais 
tarde passa por uma 
ERR o, ls Om 

- congelado, El AR 
RR A Lee E a 

PR e K | 
RR ORE) SR Sa Re E 
RR 
do você gg DRA CUL os. 

er 

PR Ra 
RE pegar caixas AL 
RR CREU ma 
RT EE e 
LL ET CET 
TA FORÇA ER 
EEE eR eig teto) sobre. os 
- trilhos. Agora é CU 
E ver se cl id sai 
para algum É ne 
ED caseiro. « e ci RR 

RAIL CHASE e 

ARCADE A 

SEGA o 
Fases N/D 

2 Jogadores 

Tiro - Continue 



A Midway 
continua a arrepiar nos 

arcades com jogos de 
esporte. Em NHL Ice Open 
o destaque fica por conta 
das partidas de hóquei em 2 
contra 2, com os 26 times da 
NHL, Cada jogador tem 
habilidades verdadeiras. 
Uma opção possibilita 
descobrir jogadores e 
power-ups escondidos. 
Outra opção inclui o 
tournament mode. Os 
gráficos são detalhados e 
cada jogador 

a 
em ad , 

OPEN ICE 

ARCADE 

MIDWAY 

N/D Fases 

4 Jogadores 

"que a Midway ainda 

Fama 

Ê E =” 

S / 
a s é to a; Ee apt cia ; a 

DE EA as + | ES =. AM cs ad 
= — 

DICA: ao defender seu gol, 

mande um jogador para as 
laterais para roubar a bola e 

deixe o resto em frente ao gol 

DICA: para forçar a marcação e 
impedir seu oponente de ficar 

quente, use a defesa homem-a- 

homem e não dê espaço 

DICA: use o fogo para tirar o 
pessoal do caminho e roubar a 

bola. Deixe seu parceiro 
marcar o máximo de 
gols enquanto 

estiver pegando 

fogo 

a 

possui uma imagem 
digitalizada com 360 graus 
de movimentação. Os 
movimentos dos patins são 
bem realistas e cada gol 
marcado é emocionante 
como uma cesta em NBA 
Jam. Os controles são 
rápidos e precisos. Os 
jogadores podem rebater no 
gol, passar e usar o turbo 
speed. Um jogo que prova 

[o Rr sa 

2 s o 

DICA: fique rodando com a bola atrás do seu próprio gol 
para acumular seu turbo. Quando os oponentes vierem 

atrás de você, use o turbo e vá atrás de alguns 
companheiros para protegê-los 

domina o mercado 
dos esportes. 



7 | À nova era do videogame chegou e, com ela, y 
ZM) eu trago pra vocês nada mais nada menos j 
* que 335 golpes do campeão dos polígonos 

Soco alto -S GOLPES DE COSTAS 
Soco baixo - » +S Soco alto - S 

/ Chute alto - C Soco baixo - “2 ou '/ ou 
Rasteira- vw +C V45S 

Chute médio - “ + C Chute alto - C 
Arremesso - S + D (perto) Rasteira - 2 ou > ou 
Golpes de chão (quando “+C 

* o inimigo estiver caído) - 
N Pou?+S (CONTRA-GOLPE 

Deslocamento rápido - Alguns podem reverter 
q SC ou 22 o ataque inimigo. 



GOLPES ESPECIAIS 
Ramon Kaida: S, S 
Kensuitai: S, C 
Joho Tchoutchuu: > + S 
Joelhada: C + D, solte D 
imediatamente 
Renkentai: 22 +C(+C 
para mais um chute) 
Rimon Tchoutchuu: 
>» + S 
Yakuho Tchoutchuu: 
SSD +S 
Mouko Kouhazan: Y>+5S 
Tetsuzankou: “SS +S+C 
Youhou: 23+5 
Byakko Soushouda: 
VES+S 

GOLPES DE CHÃO 
Soukahou: “ + S (quando o 
inimigo cair) 

ARREMESSOS 
Toushinsoutai: S + D 
Shin'iha: 22 +85 
Youshi Senrin: €YU +5+C 
Daiden Housui: 
De» +S+C 

COMBO ESPECIAL 
Hougeki Unshin 
Soukoshou: S + C+D 
(perto), EV +S+CLE+S 

CONTRA-GOLPES 
High Counter: D, & +95 
(para golpes altos) 
Middle Counter: D, 2 +5S 
(para golpes médios) 
Low Counter: D, & +S 
(para golpes rasteiros) 

DESMORONAMENTO 
DE DEFESA 

Obs: esses golpes devem 
ser usados de perto. Eles 
desfazem a defesa 
adversária, deixando-a 
vulnerável. Depois, use seu 
ataque preferido. 
Kaiko:2 +5+D 
Honko: S&S +S+D 
Gekiho Honko: & +S+D 
Shinpo Riko: 2 +5+D 
Jumpo Honko: Ey +S+D 

GOLPES ESPECIAIS 
Double Knuckle: S, 5 
Knuckle Kick: S, C 
1, 2 Upper: 5S,5,5 
Smash Upper: “+5S(+5S 
para mais um Upper) 
Vertical Upper: agachado, 
Ni4-S 
Dash Elbow: 22 +8S (+58 
para mais um golpe) 
Toe Kick: '» + C 
Toe Kick Hammer: 
b +C,S 
Knee Attack: > +C 
Elbow Bat: 2 +5 
Elbow Hammer: 
D+S,€+S 
Elbow Stamp: “2 +5S 
Double Hammer Down: 
EU4+S 

Kenka Kick: 2> +C 
Heel Attack: >!» + C 
Head Attack: > +5S +C 
Stomach Crash: 
LD+S+C 
Hell Stab: > +S+C 
Hip Attack: S+C+D 

GOLPES DE CHAO 
Stomping: 
“ + C (quando o inimigo 
cair) 

ARREMESSOS 
Back Breaker: pelas 
costas, S + D 
Power Slam: > +5 
Body Lift: SC +5S+D 
Front Back Breaker: 
ED» +S+C+D 
Triple Head Butt: “> +95 
+0C,2+8+0C,9+8S+C 
Splash Mountain: 
U9B+S+C 
Toe Kick + Splash 
Mountain: & + C, YID + 
S+C+D 
Iron Claw: '> + S (como 
inimigo agachado) 
Power Bomb: 
9+S+C+D(como 
inimigo agachado) 
Machine Gun Knee Lift: 
&= + C (com o inimigo 
agachado) 

VOADORAS ESPECIAIS 
Rekka Koshoukyaku: 
aperte chute ao mesmo 
tempo em que pula baixo 
G. Koshoukayku: 2) +C 
Kuukokyaku: 2 +C+D 

GOLPES ESPECIAIS 
Renshou: 
So 
Raigekishou: 
,9,0 
Renkentai: 5, € 
Souken Semputai: S,5,C 
Renken Tenshinkyaku: 
Sd, 6 
Renken Tenshinkikyaku: 
S,8S,8S, 4 +C 
Renken Haitenkyaku: 
S,8S,8S, 8 +C 
Renken Sempuuga: acerte 
SouN+5S,C+D 
Renken Ensenshu: acerte 
SouN+S, 4 +C+D 
Shakashou: “ +5 
Renshou Sempuutai: 
Na S285€ 
Renshou Tenshinkyaku: 
NEH 919,9, E 
Renshou Tenshinkikyaku: 
V+8,8,S, w +C 
Renshou Haitenkyaku: 
MPS 5,6, 8 +€ 
Shajoushou: 3 +5 
Tchuugeki: > + 5 
Sokutchuukyaku: = 
+C 
Taitou Risenkyaku: 
ficando em pé, € 

Sempuuga: C + D 
Ensenshuu: y + C+D 
Kokyaku Haiten: 8 +C 
Disoutai: >» +C 
J. Tchuushou: “9 +S 
Honshin Tchuugeki: 
Z+S 

GOLPES DE CHÃO 
Toushuugeki: 3 + C 
(quando O Inimigo cair) 

ARREMESSOS 
Shoulder Toss: S + D 
T. Haiinshou: SS +5 
Ryuusha Senten: S +95 
R. Katou: &y +S+D 

VOADORAS ESPECIAIS 
Hienkyaku: 2 + C(+C para 
mais um chute) 

GOLPES ESPECIAIS 
Renshou: 5, 5 
Raigekishou: 5, 5,9 
Renkentai: 5, C 
Souken Semputai: S,5,C 
Renken Tenshinkyaku: 
99, 9,6 
Renken Tenshinkikyaku: 
9 9, PC 

Renken Haitenkyaku: 
SSSSaT 
Renken Sempuuga: acerte 

5,C+D 
Renken 
Ensenshu: acerte 
S,b+C+D 
Sentchuuken: 
Y+S 



Sokutchuukyaku: > + C 
Koutankyaku: >> +C 
Rikensui: SS + S 
Sempuuga: C+D 
Ensenshuu: » +C+D 
Enjin Sempukyaku: 
Ee+C+D 
Taitou Risenkyaku: 
ficando em pé, € 
Haitenkyaku: 8 + C 

GOLPES DE CHÃO 
Rai'inshouda: “ + P 

(quando o inimigo cair) 

ARREMESSOS 
Tenshin Soutou: S + D 
Sempuu Enjin: “9 +58 
Tenti Touraku: >! + S 
Sokushininshou: 
2 + 9 + E 
Seien Katou: 
Eb +S+D 
Enpuurinshou: 
> +S+C+D(como 
inimigo agachado) 

CONTRA-GOLPES 
Hi Counter: S +5S 
Mid Counter: 2 +S 

VOADORAS ESPECIAIS 
Round Kick: % + C 
Step Round Kick: 727 +C 
Tornado Kick: 2 +C+D 

GOLPES 180º 
B. Knuckle Turn: “&S +S 
B. Spin Kick Turn: “SS +C 

GOLPES DE COSTAS 
T. Back Spin Kick: E +C 
Turn Rising Kick: 2 +C 

GOLPES ESPECIAIS 
Punch Hi Kick: S,C 
Punch Side Kick: S, 4 + C 
Jab & Straight: S, S 
D. P. Snap Kick: S,S,C 
F. Piston Punch A: 5S,5,S 
Flash Piston Punch B: 
59,8 0uE+S 
Flash Piston Punch C: 
98,145 
C. Rising Knee:S,S,5,C 

Combo Summersalt A: 
99,9,58 OU +C 
Combo Summersalt B: 
9,9, NS OU SS ES, E 
Combo Rising Kick A: 
E Sr MAE 
Combo Rising Kick B: 
SS; 148,6 
Rising Elbow: 2 + S 
D. Joint Butt:2 +5,C 
Knee Kick: 2 +C 
D. Step Knee:>2 +(,% 
+C 
Rising Knee: Y> +C 
Dash Knee: 23 +C 
Jack Knife Kick: > + C (+ 
C para mais um golpe) 
Ilusion Kick: 
“+0C,C(+C para mais um 
golpe) 
Double Kick: S +C 
Spin Turn Kick: VS + C (+ 
C para mais um golpe) 
Spinning Kick: C + D 
Side Hook Kick: 
Z+C+D 
Leg Slicer: 
b ouYM+C+D 
Summersalt Kick: 8 + C 
S. Back Knuckle: “ + S 
Hi Kick & Straight: C,S 
Sway Smash: 2 +5S 

GOLPES DE CHÃO 
Soccer Ball Kick: “ + C 
(quando o inimigo cair) 

ARREMESSOS 
Back Drop: pelas costas, 
S+D 
Neck Breaker Drop: 
DD +S 

VOADORAS ESPECIAIS 
Hiten Hougeki: 2 +5S 
Senshi: 2 + C 

GOLPES 180º 
T. Haiten: “SS +5S 
Asen Kaikyaku: SS + C 

GOLPES ESPECIAIS 
Gekiten Sentai: S, C 
Rengeki: S, S 
Yashu Renkengeki: S, S,S 
Gyouinhaishu: 2 + S 
Getsuya Saigeki: Y> +5S 
Ousougeki: & + S 
Rensai Gakushu: > +5S 
Haisentchuu: 2 +5S 
Tchouwan Ryouken: 
bUD4S 
Gyoushin Toutai: 
e +C 
Ushiro Geri: ? +C 
Goshuu Katai: 2 + C(+D 
para deitar) 
Goshuu Rentai: 2 +C,C 
(+ D para deitar) 
Tchuubu Soutenkyaku: 
DD +( 
Haitou Rensenkyaku: 
Zig + 

Tenshin Soutchuushou: 
S+C 
Tanhi Tchougeki: C + D 
(+ S para mais um golpe) 
Sempuu Soutai: 
Z ouyouS+C+D 
Toukyakue: ') + C+D 
Honshin Rensenkayku: 
Ee +C+D 
Zabantetsu: >» (+ C para 
golpear) 
Tentouritsu: 
DWyZe (+C para golpear) 
Zensousentai: v + S+C 
(+ CouC,C para mais 
golpes. Só funciona depois 
de beber) 
K. Hifushu: S + D,S 
Kousokukouhifushu: 
Z+D,S 
Kousokukouhisoushu: 
Z +D,S+4C 

ARREMESSOS 
T. Ritchou: S + C+D 

ESQUIVAS 
Koushinhi: & + D 
Kousokukouhi: 2 + D 
Kousokuzenhi: “ + D 

GOLPES 180º 
Side Hook Turn: SS +5S 
Spin Kick Turn: “SS +C 

GOLPES DE COSTAS 
T. Rolling Hook: & + € 

GOLPES ESPECIAIS 
Jab & Straight: S, S 
F. Piston Punch: 5,5,S 
Punch Side Kick: S, C 

(perto) 
Punch Spin Kick: S, C 
P Low S. Kick: S, > + C 
Punch Hi Kick: > +8S,C 
Double Punch Snap Kick: 
OR O 
Jab Straight B. Knuckle: 
S,S,€ +58 
Combo Elbow: S,S,2+5S 
(+ C para mais um golpe) 
Rising Elbow: 2 +5S 
(+ € para mais um golpe) 
Knee Kick: 2 +C 
Smash Hook: 2 +S 
Spinning Back Knuckle: 
Ee +S 
Double Spin Knuckle: 
Ee +98, 
Spinning S. B. Knuckle: & 
+83,2 +85 
Spinning Arm Kick: 
e +8,C 
Spinning Low Spin Kick: 
E +S, 4 +C 
Slunt B. Knuckle: 2 + S 
Slunt Low Spin Kick: 
w+8,C 
Beat Knuckle: S + C 
Double Spin Kick: C, € 
Toe Kick: & + C 
Side Hook Kick: & + C 
D. Hammer kick: 22 +C 
Spinning Kicle: C. Di. (4 
ou y ou S+C+D para 
mais um golpe) 
Mid Spin Kick: “2 +C+D 
Lightning Kick: » + S+cC, 
CEEE 



Summersalt Kick: 'S + € 
Leg Slicer: 
Z oubouY+C+D 
Sway Hook: D, S 

GOLPES DE CHÃO 
Soccer Ball Kick: 9 +C 
(quando o inimigo cair) 

ARREMESSOS 
Face Crusher: pelas costas, 
S+D 
Neck Breaker Drop: 
DD +S 
Knee Strike: 2 +S+C 

VOADORAS ESPECIAIS 
Toukuugekishou: 
s+SouZ+S 
Sempuutai: ? +C 
(+ C para mais um golpe) 
Jisoukyaku: salte baixo e, 
antes de pousar, C 

GOLPES 180' 
Senshou Haiten: “SS +5 
Goshuutai: “CS +C 
K. Haiten: SS +C+D 

GOLPES ESPECIAIS 
Rensuitai: S,C 
Koushu Rensui: S, S 
Renken Senshou: 5,5,5S 
Sen'inshou: “9 +5S 
(+ S para mais um golpe) 
Soukoushu: 3 +S 
(+ S para mais um golpe) 
Bantchuu: 2 +5 
Juutchou Senshou: ?º +S 
Taizan Soukoushu: S +S 
Tougekisui: 2 +S 
(+ S para mais um golpe) 
Senshippo: 22 +59 
Touho Soushu: S + D 
T. Haishoushu: 3 +S+C 
Souji Sempuu: 2 +S+C 
Koushu Teishitsu: > +C 
Sentenkuukyaku: 2 +C 
Zensoutai: Z ou» +C,C 
Tosentai: 
2 oub+CC+D 
Kousoutai: 2 ou +C+D 
Shitsutisoutai: “ +C+D 
Tenshin Ryouinkyaku: 
2» + C+D 

Senkyuutai: » :» + C 
Mabanshu: D,>+5 
Shaho Shasousuli: 
D 9Y+S 

ARREMESSOS 
Renkoushu Haishuu: 
pelas costas, S + D 
Fushuu Shuutai: O + S + 
ig 
S. Houkou: >> +5S+D 
Tenshin Soukoushu: 

SubtesrS+D 

ESQUIVAS 
Shazenpo: “ + D 
Shakoupo: 2 + D 

VOADORAS ESPECIAIS 
R. Sempuudan: 2 +C 

GOLPES 180' 
Rakujin Gaeri: “SS +95 
Youjin Gaeri: “CS +5+D 
Risen Geri: SS +C 
Ryuubisen: SS +C+D 

GOLPES ESPECIAIS 
Hairyuusou: 
de costas, ? + C 
Hagasane: 5, € 
Resshou: 5, S 
Resshoukyaku: S,S,C 
Sandangeki: S, 5,5 
Sandanurageri: 5,5,9,C 
Sandanfuujinkyaku: 
SD, asp Ssegu NS + 0 
Hijiuti: > +5 
Fushin Hizageri: Y> +C 
Tsumiji Geri: 2 ou > ou “ 
+C+D 
Sempu Geri: 8 +C 
Suisha Geri: 8 +C+D 
Ryuueikyaku: 22 + C€ 
Rairyu Hishoukyaku: 
DD» +3+C+D 
Genyou:< +C+D 
Jibashiri: 2: +C 
Hagaryu: 22 +C+D 
Rakusenjin: y> +S+C 
(+2+S+C para mais um 
golpe) 
Risenjin:S2 +53 +C(+5S+ 
C para mais um golpe) 

Fuusenjin: y +S+C(+S 
+C para mais um golpe) 
Sokudan: 2 +5S 
Rolar: E2 y Y> 
(frente) ou 
SU iZe (trás) 
Jibashirikyaku: 
durante o rolo, € 
Rolar Mais: 
durante o rolo, 
ELbID4S 
(frente) ou É 
Dubre+sS (trás) WO 
Rolling Rairyu 
Hishoukayku: 
durante o rolo, 
eLbad+S+C+D 

GOLPES DE CHÃO 
Kakato Otoshi: 9 + € 
(quando o inimigo cair) 

ARREMESSOS 
Yourigasum!: 
pelas costas, S + D 
Koenraku: & + 5 
Katana Gasumi: S+C+D 
Kage Gasumi: “2 +95 

CONTRA-GOLPES 
Kotegaeshi: » +S 
Harisendan: 
rolando para frente, 
EMbIDAS 
Kaiten Jibashiri Kyaku: 
durante o rolo, E V + 

CouvSabtesC 

VOADORAS ESPECIAIS 
Drop Kick: 2 + C 
Heel Hammer: pule baixo 
e imediatamente C 

GOLPES ESPECIAIS 
Jab & Straight: S, 5 
1, 2 Upper: 5,5,9 
Hammer Kick: S, C 
Elbow Smash: 5,5,2 +95 
Sonic Upper: “ +5 
Vertical Upper: 1 +95 
Body Blow: > +5 
Knee Blast: > +C 
Level Back Chop: S& +95 
Elbow Butt: +5+C 

Reverse 
Sledge 
Hammer: $S> +S 
Neck Cut Kick: C+D 
Rolling Sobutt: 2 + C+D 
Flying Nail Kick: 
22 +C+D 

Front Roll Kick: 
Ee» +C4+D 
Low Drop kick: > + C 
Axe Lariat: 22 +5 
Shoulder Attack: “> +5S 

ARREMESSOS 
Brain Buster: S + D 
German Suplex: pelas 
costas, S + D 
Dragon Suplex: pelas 
costas, S + C+D 
Body Slam: 2 +9 
Frankensteiner: 2 +C+D 
Steiners Screw Driver: 
U9+S4+4C 
Giant Swing: 
Ebay +sS 

Double Arm Suplex: 2 +5 
+ C+D (com o inimigo 
agachado) 
Side Suplex: > +S+D 
(com o inimigo agachado) 
Tiger Driver: “+5S+C+D 
(com o inimigo agachado) 

GOLPES DE CHÃO 
Elbow Drop: “ +59 
(quando O inimigo cair) 

CONTRA-GOLPES 
Dragon Screw: 2 +95 
(contra chutes médios) Fá 



PF a 

DR é é ae, 

DESTRUCTION 
DERBY 

E hora de has 
sacanear o corredor / 
do carro ao lado [ 

DICA: ; 
€? e quando era apenas dor... “Que a 
a) uma criancinha você — girar 25/79 Ele giro, 
adorava ir ao parque de “TÃO TO don 
diversões só para 
passar o dia inteiro 
brincando no bate- 
bate, preste atenção 
em Destruction 
Derby. Chegou a 
hora de reviver os 
velhos- ou não tão 
velhos assim- mu E + A 

tempos. Esse ligao, CIMento Tim de po 
game apresenta mas, 234 elos > *S fique 
quatro tipos de ig “lamento o Tem 

«& VOcê 

corrida: Wreckin" Racing, 
Stock Car Racing, 
Destruction Derby e Time 
Trials. Escolheu? Ainda não 
terminou. Agora você tem 
de escolher o modo de jogo. 
Suas opções são Race 
Practice, Championship, 

Ponte dr ain 00 

DS 
a 

Pa À 

aDICA: no The Bowl, espere os 
caras baterem lá na frente e 
depois pegue-os por trás 

Multi Player e Duel. Bom, 
agora que está tudo 
escolhido, coloque sua 
roupa especial, seu 
capacete, entre no carro, 
esquente o motor. Tudo 
certo? Então pé na tábua e 
muita porrada! 

CD 
1 ou 2 Jogadores 

“ DESTRUCTION... 
PSYGNOSIS 

Corrida 

Continue 

EE Poucos estádios 
e muito visual para 
as suas tacadas 

| Forld Series Baseball 
chega ao Saturn com 

os maiores times e 
jogadores da liga de 
beisebol dos Estados 
Unidos. Você escolhe entre 
os modos Exhibition, 
Pennant Race e All Star. Em 
qualquer um dos modos 
você tem apenas quatro 
estádios a sua disposição: 
Fenway Park, Astrodome, 
Wrigley Field e Yankee 
Stadium. Achou pouco? Não 
fique assim, decepcionado 
com a pouca variedade, a 
qualidade gráfica compensa 
o número 

DICA: Comece a mover seu 

bastão assim que tiver noção 
do caminho da bola 

a] 

seus arremessos. Se você 
insistir no mesmo arremesso 
durante muito tempo, seu 
adversário pegará todas 

reduzido de estádios. 
Contudo, se você estava 
acostumado com a versão 
para Mega Drive, prepare- 
se. No Saturn a jogabilidade 
não é tão realista. 

A 4 

aproveite para 
ajustar sua posição enquanto 

a bola estiver vindo 

WORLD S. BASEBALL 
SEGA SPORTS 



SEGA RALLY 

EE Aqui é preciso 
algo além de 
velocidade 
A 

= igual ou não é?! Segundo 
os especialistas de 

plantão Sega Rally 
Championship para Saturn 
é 90% igual ao game do 
arcade. Vamos às diferenças. 
À primeira, e mais Óbvia, é a 
ausência da cadeira, do 
câmbio e do volante (essa 
última diferença pode ser 

Demos de |* 
primeira rolam pao 

na apresentação [ui 
e, se você |É 

terminar, depois E 
dos circuitos 

tranquilamente contornada 
se você comprar um 
volante). Outra diiferença é 
que você pode criar seu 
carro. O resto é tudo igual. 
São três pistas: Desert, 
Forest e Mountain. Para 
enfrentar os circuitos você 
tem a sua inteira disposição 
um Lancia Delta e um 
Toyota Celica. Como no 
arcade, se você 
chegar em primeiro 
lugar nas três pistas 
no modo 
Championship, 
surge uma quarta 

SEGA RALLY 
SEGA 

CD Rally 
2 Jogadores Continue 

ELO 
[Som 
Controle [Fun Factor | Es 
SR RE GEPI 

DICA: a última curva 

RES MET LM 

DICA: na fase secreta Lake 

Side, a pista é muito estreita. 
Procure tangenciar bem antes 

de entrar nas curvas 

pista, a Lake Side. Mas as 
emoções rolam soltas 
mesmo no 2 Player Battie, o 
modo para 2 jogadores. A 
tela se divide e você tem de 
mostrar pro seu amigo que 
você é tão fera quanto ficou 
falando antes. Também dá 
pra correr sem adversários 
no Time attack free run. Os 
gráficos continuam 
arrasadores e a jogabilidade 
resistiu ao joystick, quer 
dizer, ainda é incrível. Não 
vá reclamar do jogo, dizer 
que ele é lento, patati, 

ES PNI TA « 

curva em forma de U. Breque e 
desacelere para o carro sair de 
lado, você pode fazer a umas 
85 milhas por hora. patatá... Lembre que você 

está correndo num rally e 
eo não em Daytona USA. 

mi Cam Settinas eim 

PR RA E 
HANDLING 

a ae! a. a 
2>>Y :” 

DICA: o Handling regula o 
volante. Deixe no 3 para correr 
bem em todas as pistas 

da pista Desert é de 
areia, comprida e 
fechada. Breque 

pouco para o carro 
sair de lado e 

controle o direcional 

e o acelerador 



EE Quatro motos 
e uma bela 
derrapada 

Su pai vive dizendo 
que motocicleta é um 

veículo perigoso e sua mãe, 
então, quase tem um ataque 
cardíaco quando ouve você 
pronunciar a palavra moto? 
Não tem importância. Pelo 
menos em Dirt Trax FX o 
único perigo que você corre 
é levar uma surra de seus 
amigos. Você tem quatro 
motocicletas na sua 
garagem. Beleza, não? Cada 
uma representa um nível de 
dificuldade no jogo. Para 
pilotar as máquinas você 

DICA: 
Ee sia fuja da 

pf a 

coste ras 

espall hadas na p! ista, e elas 
bias aa elocida de 

tiram muita 1 VelocIi( d tão 

no d decorrer ap da 

val [ tudo 

& 7 AM Mara eshr a 
pista nasç 

po La , SUR ias ara rora da 

mi reta ga: É pa 
FES UI tdo Gitls 

Dica 
corrida 

ido 
empurrar o inimi U 

tem 
oito 
opções. Há um 
modo para 2 jogadores em 
que a tela se divide, 
exatamente como em Sega 
Rally. Mas as semelhanças 
não são muitas. Cada piloto 
tem uma personalidade e 
um jeito de guiar diferente. 
Infelizmente, nenhum deles 
é radical o suficiente para 
evitar que você tire uma 
soneca. 

ep 

DIRT TRAX EX 
ACCLAIM 

PRESS 
8 Jogadores 

Gráfico 

Motocross 

Passwords 

ESPORTE TOTAL 

DIRT TRAX FX 

SNES 

NBA GIVE'N GO 

mM Estrelas da NBA 
botam pra quebrar 
outra vez na quadra 

E 

ra Dt mim 

| BA Given Go é 
à W bem parecido 
com Slam'n Jam 
para 3DO. Pra 
começar, você 
escolhe entre 
quatro modos de 
jogo. O modo arcade 
é baseado no jogo da 
Konami para fliperama e 
não tem faltas. No modo 
Exhibition, você participa de 
apenas um jogo. No modo 

Playoffs 

para roubar a bola do 
adversário use o botão Y 

NBA GIVE'N GO 
KONAMI 

16 Mega Ta 
4 Jogadores 

Gráfico 
Som 

“Controle 

Fun Factor | 

" Basquete 
Passwords 

ga RMS e al 

E E coros sabem 
| enterrar, Isso 

am não poderia 
EB| ficar de fora 

do jogo 

io ii ii ii 

ED 

você joga 
as finais 
com 
qualquer 
time, 

inclusive 
com o All- 

Star Team. 
Agora, se você quer 
enfrentar o campeonato 
inteiro, escolha o modo 
Season e faça a temporada 
toda. Que foi? Está achando 

que seu time não 
aguenta os feras do 
campeonato? Então 
comece já a trocar seus 
jogadores com os outros 
times. Claro, se alguém os 
quiser! 

ia ” 
Era 

- 

lance livre, você precisa 
acertar as duas bolas no centro 



SOCCER '96 
E Mostre seu 
talento com 16 
times brasileiros 

IFA Soccer '96 chega 
para o PStation 

marcando muitos pontos. O 
jogo é parecido com a 
versão para 3DO, mas, além 
de a jogabilidade ser 
melhor, os bonecos estão 
mais definidos e a animação 
mais trabalhada. Mas o que 
mais interessa à magnética 
nacional é que, finalmente, 
os times brasileiros estão 
presentes no game. Você 
pode jogar com 16 times 

MES k 
[a ES a PEA ei Cass 

E ES a e 

FIFA SOCCER 96 
EA SPORTS 

cD Futebol | 
Até 8 Jogadores Bateria 

Gráfico Re ee es 

noto o 
| FunFactor RR | | 

“a ” 

“e na acrantfali DEPARO 
a BRT PENNE, ST NITRIS 

anianar à missa Cas ella 
Fil é bS 

tupiniquins, incluindo 
Flamengo, Corinthians, São 
Paulo, Palmeiras, Santos, 
Atlético Mineiro e Grêmio. 
Você só val estranhar os 
uniformes. Você joga nos 
modos League, Playoff, 
Tournament ou Exhibition. 
São mais de 3.000 jogadores 
de 12 seleções mundiais, 
incluindo Inglaterra, Itália e, 

é claro, Brasil, além 
de 59 times. Tudo 
muito bom, mas o 

melhor é que você 
realmente controla os 
jogadores. Ou seja, 
os controles facilitam 
o passe e o chute, 
assim qualquer jogo 

se transforma em uma 
superfinal. 



e o seu negócio é bater, você 

vai descobrir várias manhas 

DER DT CO ER ET RE TITE 

de Killer Instinct (SNes). Mas não é só 

Isso: você tem também um montão de 

códigos para jogos de PC e P.Station 

E 
IA a 
VA RCR A TERMINAL a AF) 

VELOCITY antes diga! &s Ses Códigos Vo Q 

mber Corwin nof cam Mpaign m 

CÓDIGOS GERAIS Os códigos MOMO Zplayors  CRUSHING ode 
joga dor is afe elam os OS do ps Para loss S & DE FEAT - Vai imã as t 

Digite os seguintes códigos 
a qualquer hora do jogo: 

É ORCX 

TRIGODS - invencibilidade 
TRISHLD - restorar o 
escudo 
3DREALM - melhora todas 
as armas 
TRINEXT - pula para a 
próxima fase 
TRIVARPX - pular de fase 
(X=fase., por exemplo: 
TRWARP4=pula para fase 4) 
TRIHORV - flutuar 

NEI 

. Esto rnTa EN 
V EP ia] - V E EYE E e 

enquanto atira Para acionar o cheat mode, TRUQUES E MANHAS RIDE - mísseis teleguiados 
TRIBURN - acelera as digite DIPSTICK e em seguida DI liga a luz 
turbinas qualquer um dos códigos: JTA486 - aciona as 
MANIACS - 1000 de de bala 7 texturas do teto e chão 
munição nas afterburners - invencibilidade e TOOSAD - Hand of God OTA386 - desliga as 
TRSCOPE - oscilloscope munição ilimitada Rode texturas do teto e chão 

TRERAME - FPS ticker GOTO - ativa o warp menu ê “= Mercury Flying LO Y - aciona a fumaça 
TRIEIRO - invencibilidade REEN - recomeça a fase mode NODNOI . - desliga a fumaça 
temporária BERS - recomeça o jogo  BADTRIP - Mushrooms SHINEON - liga a luz | 
TRIEIR4 - PAC ammo 3 - pula para a mode | SH INI OFF - desliga a luz | 

RR Nono a e do jogo JOHN pi da mosca si Rd a 
FRIFIRS - RTL ammo S| -todas as chavese  PLUGEM - metralhadora EC! - grava uma demo | 
REMRMER MAM ammo colhetes à prova de bala MP4o de faso 
TRIFIRS - SAD ammo ANIC - regarrega a energia VANILLA - Bazuca STOP - para de gravar a fase | 
TRIFIRS6 - SWT ammo NTPACK - todas as HOTTIMES - mísseis heat- PLAY - mostra a demo que | 

TRIFIR7 - DAM ammo chaves e armor seeking você gravou 
TRIFIRS - 200 afterburner IDUNG - máscara de OOZE - mísseis drunk WHACK - você se machuca 
ammo dê REBOMEB - bombas de fogo SPEED - aumente a 
TRIFIR9 - invisibilidade BURNMIE - asbestos suit BONES - firewall velocidade do jogo 
temporária TME - colheteà prova  SEEYA - Hand of God 86ME - suicídio 

| 

| 



P.STATION | 
NBA JAM TOURNAMENT EDITION 

PERSONAGENS SECRETOS E MANHAS 

Digite as seguintes iniciais e datas para ter acesso aos 
jogadores secretos e às manhas. Você deve segurar os 
botões L1 e R1 enquanto digita as iniciais. 

Adrock - ADR April 6 
Alex Delucia - DEL Ocotober 19 
Andy Catling - CAT January 2 
Asif Chaudri - CHD May 5 
Barry Hutchinson - Bar April 9 
Bill Clinton - BIL June 3 
Brett Gow - GOW July 17 
Carol Blazejowski - BLZ January 14 
Charlotte Hornet - HOR June 12 
Chicago Bull - BEN September 20 
Chris Kirby - CHR December 18 
Darren Falcus - DAZ August 6 
Darren Hodgeson - HOG December 31 
Darren Tunnicliff - SAT May 7 
Elizabeth Burgess - LIZ August / 
Eric Kuby - KUB April 14 
Eric Samulski - AIR January 21 
Frank Thomas - FNK January 8 
Fresh Prince - FRS February 2 
Hillary Clinton - HiL November 6 
Heavy D - HEA January 9 
Jamie Rivett - REV July 6 
Jason Falcus - JAS November 16 
Jason Whitaker - JAX March 1 

NS 

Jay Moon - JAY 
August 24 
Jazzy Jeff - 
JAZ October 9 
John Carlton - CAL March 25 
Kim Gordon - GOR July 3 
Larry Bird - LAR January 15 
Lee Renaldo - REN February 4 
Mark Thienvanich - THI November 1 
Mark Turmell - TUR January 31 
MIC Adam Yauch - MCA April 9 
Mike D -M D July 1 
Mike Muskett - MUS December 24 
Minnesota Timberwolf - WOL March 7 
Nat Gunter - GUN January 11 
Paul McHugh - BAA July 12 
Pete Wanat - WAN June 10 
Phoenix Gorilla - APEÉ April 2 
Prince Charles - CHA May 4 
Rob Gray - ROB February 24 e 
Sal Divita - DIV July 3 e 
Seth W. Rosenfeld - STH December 8 Read 
Shawn Liptak - LIP January 14 
Shawn Rosen - SAW April 10 
Snake - SNK June 15 
Steve Shelley - SHY June 8 
Thurston Moore - MOE June 8 
Tom Higgins - TOM February 19 
Tony Goskie - GOS January 6 

Ziggy Hill - ZIG April 7 
Para ir para o último jogo da temporada - 
END January 1 
Para vencer a temporada - FIN January 1 



ENDURANCE Bo Ds Cu E Qu” E TE Wu i q 

999 SHURIKENS MATCH ad 
Na tela Start/Options, NatelaStart MENU SECRETOS 
escolha Options. Nesse Game/Options, segure Na tela Start 
menu, mova o cursor simultaneamente A, Be C Game/Options aperte B A E 
para Shurikens. Segure pie e aperte Start. Você vai TM e E A E NE: 

simultaneamente os entrar no Endurance Mode, opção escondida vai 
botões Le R,e aperte C, em que 4 jogadores podem aparecer e agora você 

pode desligar o tempo, ver 
todos os personagens 
vencerem e escolher sua 
zona de combate. 

TRUQUES 
ESPECIAIS 

Na tela Start 
Game/Options, aperte A, C, 
?,B, 1,B,A, 4. Uma 
opção de truques vai 
aparecer possibilitando 
mais continues, um sound 
test e uma tela nova para 
cada personagem. 

Em o | "a cê Ê Eita E 

É MET à qm 
E á Ta 4 

Na tela Start 
Game/Options, aperte C, 
2 e A NC e 
A, **. Agora você vai poder 
jogar com Smoke, com os 
chefes e até descobrir um 
jogo escondido 

JOGUE COM 
SMOKE 

Na tela do logo MkK3, 
aperte A,B, BA, V,A,B, 
BA, 4, 1,1. Atela vai 
ficar vermelha e agora 
você vai poder escolher o 
personagem Smoke. 

A, e B. Pronto, shurikens lutar. 
à vontade! 

TN: 
rtmaaie RR 

PASSWORDS STEALTH SELECT 
Na tela Select Your Fighter, num jogo para 2 

jogadores, o jogador 1 deve girar o direcional no 

sentido anti-horário e o jogador 2 deve girar o 

direcional no sentido horário. Os dois vão 

desaparecer e as palavras “Stealth Select” vão 

pintar na tela. Agora os 2 jogadores podem 

escolher seus lutadores sem o adversário saber. 

O 
Ei 

KZDVT sol 

JROWNO 

am worcnru 



VIRTUA FIGHTER 
[o 

y Eq IR 
= f | E J N FO 1, Sa 

Na tela título, escolha Options e mova o cursor para “Camera” e aperte 2 várias 
vezes. Você vai descobrir 2 novos ângulos de câmera, Backside 1P e Backside 2P 

os DS raio om PP ELE mm 

DEE Na Ee 
PRP 

RAYMAN 
= y fa AAA 

[ 5 | & 4 À p= 
V HH IVIA 1] Pt 

Qu Em Do E= 

a a 3 FIT Epa 
DA VM AN h LER 
ATIVIAI V, UILLCN Tser 

DD N E 
Fr ASS SW/Ol JH PL j 

PNNITINI IES 
Cl (1 a W 5 pf tá Rum GY 

4 IU 

EARTHWORM JIM: SPECIAL EDITION 

PULAR DE FASE, RECARREGAR A 
ENERGIA, VER O FINAL E 
INVENCIBILIDADE 

E 

Digite os seguintes códigos enquanto o jogo 

TV image de Rayman: pause o estiver pausado: 
jogo e aperte 00€00. Uma 
janela vai se abrir no topo da 

. Pular de fase: aperte B, B, A, C e simultaneamente 

E tela. Para desligar, repita o Ae B quatro Neres 
truque. Recarregar a energia: aperte 

E dinultaneameiite Aq e c em seguida B, B, 
: Killer password: essa GE C, A, B 

password dá a Rayman 99 vidas Ver o final: simultaneamente A 
& outros aee e C três vezes, em 
ANB9FM:z2: seguida, A, B, C, B, A 
Dez continues: quando você Invencibilidade: 
tiver 2 continues ou menos, simultaneamente A 

aperte Start para continuar e e B, duas vezes, em 
1 4>€ para 10 continues. seguida C, À, 23€> 



ROUND SELECT 
THUNDER * 

Na tela título, mantenha 
pressionados os botões L1, L2, 
R1,R2,2 0 e € do controle 2. 
Sem soltá-los, aperte Start no 

controle 1 e escolha a fase 
desejada. 

Na tela título segure os 
botões L1,L2,R17,R2n 0€ 
€ do controle 2 e, sem soltá- 
los, aperte Start no controle 1. 
Agora escolha qualquer fase. 

E Cu AT o MAS 
ese 

Entre no Exhibition mode 
e na tela de seleção de 
time. Escolha o time do 
jogador 1. Coloque o | 
cursor do jogador 2 no 
mesmo time do jogador 1 
e pressione o O e, sem 
soltá-los, aperte 4 

Na 
tela de condições, 
aperte 21€V e 

quadrado para todos 
ficarem 100%. 

MOVIE MODE 

Na tela título, aperte os botões L1, 
L2, R1, R2 dos dois controles. Sem 
soltá-los, aperte Start no controle 
1. Com essa dica, você pode ver 
todas as cenas sem interrupção. 

controle 1, os botões 2 O e os 
botões R1, R2, 2 O no 

controle 2. Sem soltá-los, 
aperte Start no controle 1. 
Assim o jogo fica sem as 
orientações e mais difícil! 

— FB onocontrole 1 e os botões 
BM R1,R2, 3 Ono controle 2. 

Sem soltá-los, aperte Start no 
controle 1. As setinhas e os 
avisos que orientam o jogo 
vão desaparecer. Páreo duro! 

eq prrites | ! 

No modo Human Cup, 
quando as bandeiras 

estiverem girando, aperte 
22€> para retirar os 
cartões amarelos e livrar 
os jogadores 
pendurados. 

tela de 
seleção de modo, aperte 
> +L1+Ri+o e, sem 

soltá-los, aperte 2 ou X 
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MECIL 

pio A 

MAIS DE 1000 TÍTULOS 
ORIGINAIS LOCAÇÃO DE: 

TEMOS CDs PARA 3DO E LOCAÇÃO DE: 
SEGA CD . Super Nes 

EM BREVE, TAMBÉM 3DO 
LEITO Saturno 

UVLS 
e o + SINO 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
TUDO ISSO E MUITO MAIS 

CONFIRA! 

Rua Cristiano Viana, 1182 

Fone: 864-5083 

Mega Drive 
Neo Geo CD 
PlayStation 

Jaguar 
Sega CD 

32X 
Master 

Nintendo 

x 

4 
ND o 

o 4 
ra, 
|| 

e OM O ng Game Boy 
Game Gear 

RUA JUVENTUS, 831 
MOOCA / SP - SP 

TEL (011) 591 0039 

- 

LOCAÇÃO A DOMICÍLIO 

E : 6820-8389 
SÃO PAULO/CAPITAL - Bairros: MOEMA, BROOKLIN, 

VILA NOVA CONCEIÇÃO, ITAIM, VILA OLIMPIA. 

4 
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Panzer VENDA via TIT TOC cave med SEDEX PARA PIN GAME 
ni TODO BRASIL A LAsA oh? LOCADORA 

3DO NEO CD - PLAYSTATION - SATURNO | | 
SUPER NESS - MEGA DRIVE - GAME BOY 
Temos também os melhores cartuchos e CD'S 

Monte sua Locadora Conosco 

X 

TILTS 1 Av. do Imigrante Japonês, 93 S.L. Tel. 
(011) 843 9021 

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

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

Esse sim é um robô do 
% | Por Marjorie Bros tipo Bom Bril! Mil e uma 

/ utilidades, sem falar nas 
inutilidades que todo o homem tem e os robôs 

imitam direitinho...Bem, vamos deixar esse assunto pra 
outra hora e local. Vectorman, o robô em questão, 
veio para levantar o astral do Mega Drive e, podem ter 
certeza, conseguiu: o jogo é absolutamente inovador! A 
história é assim: Vectorman é o único robô que pode 
salvar os humanos dos robôs malvados, liderados pelo 
vilão War Head. Não importa o que vem pela frente, 
Vectorman enfrenta tudo e todos. E não é porque ele 

E tem uma superarma. Na 
NR UN verdade, ele é uma 
amo sue superarma! O robô pode 

e Il adquirir até sete formas 
da tt ua diferentes. Versátil o 

homem de lata, não? 

VECTORMAN 

MEGA 

SEGA 

16 Mega - 16 Fases 

1 Jogador 

Ação - Continue 

Descendo 
com os foguetes nos 
pés você acha 2 passagens 

RR TESS Aa 1 

Suba por esses pisos 
escondidos para achar dois 
televisores 

Procure sempre o maior 
número possível de TVs. Elas 
têm itens dentro e contam 
bônus no final da fase 

e RG PT asi 
RAS IA 

=. E ASAS 2:ê Bo 

Estourando a TV você pega a 
bomba. Exploda aí mesmo 
para abrir a parede 

St 
Logo no começo da fase, 
abaixo da plataforma, há uma 
passagem secreta 

20-20-2014 4] 

—: No fim da fase, pule tudo para | BM sau a cap Ca Transforme-se em bomba na 
Na TV acima, transforme-se a direita e destrua uma O chefe War Head aparece pela  TVlogo acima e destrua essa 
em britadeira e destrua o chão televisão 1º vez, Derrube-o dos trilhos parede 

eee UM 47 
Eree Rear 7a | 



MEGA DETONADO 7 DETONADO 

ada A 

Dentro fiada é 

túnel você vai achar o item 

que vai transformá-lo em peixe 
pegue a britadeira e 

abra a entrada O gerador que está no chão 
desativa o escudo da antena 

- END So 515 SM 
Essa é a única aparição do 

? Vectorman míssil. Use-o para 
Sê A dio E encontrar os chefes E ça E | Rr 

Você vai acabar E E logo : à direita, você encontra 
outra dessas passagens... mais uma passagem secreta 

para a britadeira 

fase, utilize os latões 
para subir e descer nas cordas, 
fica mais fácil 

Esse é o Aurora. Ele passa 
voando e atira bombas. É fácil 

...e vai achar também o Super 
Shot que mata tudo o que está 
em volta 

Comunicação a jato: essa 
antena parabólica leva a um 
bonus round 

a britadeira e abra a 
passagem. Você vai encontrar 
algumas TVs 

O urso Borcalis. Acerte-o 
sempre e desvie dos seus tiros 

trsoeda a À PRO [7 1 

| Mas, antes disso, você tem de 
| Ir a direita para destruir esse 
bicho 

ENO EEE FEST E] 
PT DEE 

Aqui, a corrida é contra o Logo que você sair na fase, Vá seguindo sa sempre é em n frente destrui-lo, acerte a cabeça 
tempo. Transforme-se em caia e entre na caverna à até a hora de entrar na dele e esquive-se 
peixe e caia fora esquerda passagem secreta dos tiros Contépauca E 

a a Ega RR 
Es éo Clock Work. Ea 
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Como vocês podem , 

|) Por Marjorie Bros perceber, eu detonei | 
| dois jogos nesta 

edição. Não estou querendo dizer que sou a maior, 

ao contrário: quero fazer uma denúncia! Só porque 

eu tirei uma semaninha para descansar o tirano do 

Chefe me fez trabalhar como uma mula. Nesse 

caso, como um gorila! Coube a mim guiar o novato 

Diddy Kong e sua amiga (amizade prá lá de 

colorida, cá entre nós) Dixie. E, só pra variar um 

pouquinho, me dei bem. Passei por todos os 

lugares escondidos, todas as fases bônus e acabei 

com aqueles malvados Kremilings. Tudo para trazer 

Donkey Kong de volta ao mundo dos games. Mas 

não foi sacrifício nenhum. O visual do jogo é 

simplesmente incrível. Os gráficos são claros e os 

sons criam um clima de expectativa exuberante. 

Além disso, Donkey tem muitos amigos na 

floresta que vivem aparecendo para dar uma 

ajuda especial a Diddy e 

Ss Dixie. Sem contar a 

pc R | minha ajuda: 

absolutamente 

fundamental. 

RARE /NINTENDO 

32 Mega - + de 100 Fases 

1 ou 2 Jogadores 

Ação/Aventura 
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| OS AMIGOS DE-DIDDY E DIXIE 

Aqui, vá primeiro voando com 
Dixie por baixo e ache um 
barril de bônus 

No início, otro aqui, ola 1 
vida e uma carta do capitão 
Rool. Quatro cartas dão 1 vida 

Nos besouros, pule duas vezes 
para eliminá-los 

Para SD mais, SETE um em 
cima do outro com À e jogue 
com o botão Y 

Poua a bala do canhão 8 ando 
até achá-lo. Ponha a bala e vá 
a um Bonus Stage 

Dixie pode mandar um 
helicóptero com seu cabelo 
usando Y no alto 

No começo a as a Ea 
barris e ache outra fase Bônus. 
Jogue as caixas F 
na abelha Gem Ze BUU a 

Cala n nesse sse buraco, vá para a a 
direita e ache uma passagem 
para bônus 
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Nesse bônus rolam umas 
perguntinhas que valem mais 
uma vidas 

Dixie chega em alguns lugares 0 primeiro Súdaniê novo do 
graças ao seu cabelo. Diddy jogo é a cobra, que vai levá-lo 
usa o rabo pra se pendurar a lugares mais altos 

Esse barril com a exclamação 
dá invencibilidade a quem o avião barril, mas isso 
comandar custa alguma coisa 

No colégio, 0 professor dá 
instruções. Algumas são de 
graça e outras custam grana 

Nadando, use B e o direcional 
para cima e para baixo para Esse é o primeiro a a 
controlar a velocidade. Aqui há seus ovos e atire nele quatro 
uma passagem secreta vezes 

At 

A ee Y 7 

Ajudante nova. Não use a 
aranha para pular nos 
inimigos, atire a teia 

Não pule sobre o crocodilo 
quando ele ficar laranja. Ele vira 
uma fera e você não o acerta 

; oa A 
RS dE RENA MES 

E ira de E 

pen a a" 

Para passar por esse 
grandalhão, dê 15 moedas 
Kremlins para ele. Não lute 

Aqui, vá de barril em barril 
com muito cuidado 

DETONADO 

Pule na foca e ela transforma a 
lava em água para você poder 
sair nadando 

Tenha paciência e nade com 
cuidado e rápido até achar a 
outra foca 

Pule com Dixie, vá voando até 
a entrada da fase e pegue uma 
moeda 

Para e 0 balão, segure g 
vá direcionando para onde 
quiser. Para fazê-lo subir, fique 
sobre o vapor 

Os canhões só são acionados 
com o seu comando, fique 
esperto 
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Eos) meio: 

Suba no outro e pule para o Para acertar o caminho, siga Vá guiando essa arara com o 
botão B e subindo, sempre jogam inimigos, objetos e até alto. Tem um bônus secreto sempre o rastro das bananas 
desviando dos inimigos itens em você para você atirar teias com a 

sua amiga aranha E 

Passe flanando com Dixie e Nessa fase as bananas indicam | ne 
ache um barril que o levará o caminho. Um peixe o ajuda Com esse barril do jacaré, v 

para a saída com uma lanterna. O baiacu aciona os jacarés no pântano. 
explode e joga espinhos, se liga | Mas o tempo é limitado 

É E ES, dl 
k ” 5 a pera ea b. r 

Y é Nas 
Des Es né A» SD. gs; APR E Pero 4 ; ISLA ; ae e em 

a É * DO Sds Es 
a E p é. É E + FA. e ÇA E 6 é = AA Rad as 

a Y RE do E , a 

Terceiro chefe. Corra de um 

NEGRA lado para o outro por baixo 
qi dele. Quando ele cair, pule e 

pegue o barril que ele dá para 
detoná-lo 

Logo no início da fase, vá por | Aq
ui, só se joga com a ya. 

cima e ache um bônus secreto | Segure
 o botão À, espere um 

pouco e pule bem alto 

chefe é diferente. Acerte-o com 
a bola de canhão, desvie das 
chamas e vá de gancho em 

gancho. Acerte-o. Ele virá atrás 
de você. Pule no alto, à direita, 

e colha 2 moedas 

Vá à direita, pegue o barril DK, (ta de 
volte à esq. e jogue na abelha | Não deixe o nível da água E emo aa 
para abrir caminho. Jogue a atingi-lo, pois a piranha tentará Cuidado, no mel você não 

4 q ; 
Lo SMS | N k 

caixa na outra abelha e ganhe devorá-lo anda, só dá para pular 
uma vida 

++ aa 

: Sr > EQ DAE 1 | Espere os barris mudarem para Grude no mel das paredes e 
Esse barril mostra o tempo que Espere o cara cravar a espada a direção que você quer e escale-as para 
dá pra usá-lo. Escolha a direção no chão e pule em sua cabeça aperte o botão seguir adiante Contra 
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No começo da fase, suba no 
gancho para achar itens e duas 
fases bônus lá em cima 

Você está numa supermontanha 
russa, abra as passagens para 
se mandar 

desviando das abelhas 
vermelhas com o pássaro, elas 

são indestrutíveis 

Trilhos de novo. O ponto de 
exclamação é pra ficar esperto 
com os buracos no trilho 

DETONADO 

SNid x Ra má a 

[e 

4 

Mais mel. Você se Enio 
em no rinoceronte Rino. Uma 

superabelha vai segui-lo, 
atenção 
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masa nd dd 
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Para detonar essa abelha 
gigante, atire com o pássaro só | | 
no ferrão dela. Depois, ela se 
transforma em várias abelhas 
pequenas. Mate-as e depois 
destrua a abelhinha do meio 

PERDA BE EUA 
À ; y = VE , Re 

Depois de pagar as moedas 
Kremlins para esse grandalhão 
aí, você vai entrar em uma fase 
extra 

Esses barris somente podem 
ser usados quando a figura que 
está neles estiver comandando 
a dupla 
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O crocodilo 
amarelo rouba bananas, o 
cinza vidas e o verde nada. O 
laranja mata 

Pule para cima e entre num 
Bonus Stage 

dai 

E 

oa di en nene o de, 

Seja rápido, o fantasma só 
segue você até o próximo 
portão. Depois pintam outros 

Os fantasmas-corda dão uma 
força por um tempo 

Os barris com sinal verde 
aumentam seu tempo contra o 
pirata; os com sinal vermelho 
diminuem até ele conseguir 
atacá-lo 

Uma passagem secreta para 
tentar colher mais uma moeda 

Nessa fase o vento está contra 
você. Em alguns buracos ele 
pode até ajudá-lo 

Esses caras somem logo. Suba 
no 1º, pule e plane até o outro 
pintar. Suba e pule no bônus 

Noi início da Foas jogue o outro 
lá para cima e pegue itens e a 
cobra 

Você está nos trilhos de novo, 
agora com uma alma pirata 
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A foca marca , de novo o para 
ajudá-lo. Pule nela e congele a 
água para evitar a piranha 

Antes Ez pegar esse papagaio, 
desça voando com Dixie e colha 
moedas e o símbolo, à esq. 

e e a A a dd a 

Ernane aa É ro a A dam im a - PL CNES | eta agr. q 

E * Agorao lance é no 10 gelo. E 
pure am um Dormi SER Danois, ha água, heguáio polo bs parte so castelo, vá para 

Pogue-o jogando o outro e vá furando os inimigos A unia daero essa passagem macaco para cima antes de 9 para pegar 1 moeda 
subir no papagaio 

Cuidado com os espinhos. Não 
se engane com o caminho das 
bananas, só na corrida com o 

Você se encontra de novo com 
aquela ventania chata, só que 
agora vá para cima no começo, 
caia e pegue a letra 

oii E tlior o com a Sa 
crie caminhos. Com o botão A 
você aciona as teias que viram 
plataformas 

Depois das abelhas, o cenário 
sobe com você. Mate quantos | O líquido tóxico sobe e você 
inimigos conseguir tem de correr para não dançar. 

Você vai se transformar muito 

Esdoro 0 ii colorido para Hora de vencer o chefão. 
detoná-lo. Aí ele vai dar o barril Desvie de suas bombas e 
para você acertar o urubu pegue uma bala de cada vez. 
gigante. Depois suba e acerteo Para passar por lugares quase Sat BETE Jogue quando eletentar |. 
urubu gigante 3 vezes para impossíveis, use Y, Ele detona Não tem chefe do fase, ele ova sugá-lo. Acerte-o nove Pu 
detoná-lo os inimigos dando estrelas Donkey para a última vezes e fim! é 
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DA INFORMÁTICA 

MAIS MÔNICA EM CD-ROM jornal cheio de curiosidades chegar à interação completa 
sobre esportes e animais. personagem-criança”, diz. 

preco que a Mônica Super-Heróis. O novo CD Legal, né? E o melhor é que Mas isso não quer dizer que 
gostou de aparecer no vem com três desenhos são apenas os primeiros os gibis vão abandonar as 

computador. Depois de animados. À cada desenho passos da Mônica em CD- bancas. Pelo contrário! 
Mônica: A Dentuça chega você tem uma brincadeira ou Rom. Maurício de Souza, seu 
as lojas Turma da Mônica: um quebra-cabeça para criador, garante que virão 

resolver. Mônica e Cebolinha outros projetos interativos. 
mostram um “Temos de 

ape Aqui, 
uma mistura de dominó e 

jogo da memória 

Depois de assitir aos desenhos, Edi 
você pode conferir se entendeu | Cascão 
direitinho, respondendo a explica “os perigos” 
algumas perguntas 

CD, a vida de Marilyn está 
DE MARILYN dividida em cinco partes: 

Norma Jean (nome 
arilyn Monroe verdadeiro da atriz), O 

CINCO FACES história da famosa atriz. No C A SSETA É gia 

M conquista as telas dos Nascimento de Marilyn, A RP turma do Cate o computadores. O CD-Rom Deusa e Renascimento. E Planeta está a im 
Bernard's Hollywood Além da biogarafia, o CD Novas praias ipa 
Marilyn foi criado a partir apresenta 12 
do livro escrito pelo videoclipes, 
fotógrafo E um quadro , 
que ) cronológico 
descobriu da vida da 
Marilyn, atriz e uma ; 
Bruno relação de [a 
Bernard, e seus 29 Em a 
conta a filmes. | Ti o 100% brasileiro 

não só a ci Ee cado. É 100% Mesmo; também são e al ginal, os personager e Planeta Re aSileiríssimos. EO gens 

CD-Rom Sa e a mídia interatio Casseta vivendo uma Mmal. O CD + is E com o 

0 Mocinho? paro “E aventura PD 

Videoclipes, textos e muitas Na opção “Trivia”, você confere 
fotos para fã nenhum ficar triste curiosidades sobre a atriz 



MACACO DE 
TUDO QUANTO 
É JEITO 
É e o seu negócio é 
“9 macaco, além do Donkey 
Kong, você vai ter mais 200 
tipos deles em Os Segredos 
do Macaco, CD Rom lançado 
no final do ano pela Próxima 
Mídia. São 25 telas de 
animação com histórias 
contadas em verso (em 
português, inglês e 
espanhol). As histórias são 
extraídas de lendas 
brasileiras, a maioria 
indígenas, sobre os 
macacos. Há também 64 
textos científicos que 
explicam, por exemplo, o 
que é o fator RH (do macaco 
Rhesus). As crianças tem 8 
telas para colorir com 

Macaco 
colorido é mais 

legal. São 8 
telas que podem 

ser coloridas, 
com o mouse ou 
no papel, depois 

de impressas - SO ISBN 

| : NS Uy nt 4 k +ad f tt? ; 7 f t a b " as 

17-— o RS EE Es A Pote Ê 

Cada macaco que você clica tem um movimento 
diferente. No lado esquerdo da tela, você navega 

A MAIS COMPLETA 
LOCADORA DE GAMES 

a 
e d â o A Ê y dá 

ss dk bo 4 d 
q ii 4 o dá À, sá q A AM E 

mouse ou no papel. O 
CD foi ilustrado pelo 
cartunista da Folha de 
S.Paulo Spacca e tem 
texto da jornalista 
Mônica Costa, da 
Folhinha. Custa 
R$ 49,00 e pode ser 
encomendado pelo 
tel. (011) 820-7747. 

= 

ujou! Diz e Ferido 
lenda indígena da, Gonna 

o macaco 99 ficar 

AGORA EM 2 
ENDEREÇOS 

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

TEL/FAX 941 9957 

RUA CONSELHEIRO MOREIRA 
DE BARROS, 540 

SANTANA - CEP 02018-011 
TEL/FAX 959 0530 



AOS REBELDES 

f ) ) Uem pensou que Darth 
Wu Vader iria aposentar a 
máscara e levar o filhinho 
Lucky para passear no 
parque estava 
absolutamente enganado! O 
lado negro da força resolveu 
testar sua nova arma. Quem 
adivinha o alvo? Difícil, né? 
Isso mesmo, os rebeldes. Ao 
que tudo indica, a arma 
pode destruir, de uma vez 
por todas, os revoltados. A 
menos que você salve 0 
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dia... Pouca coisa mudou em 
Star Wars Rebel Assault 
2. Você não joga com o filho 
do homem e sim com um 
piloto chamado pelos outros 
de novato. Você vai entender 
porque...Os gráficos estão 
mais caprichados, não 
precisa ser nenhum 
Spielberg pra notar que as 
tomadas de câmera são É 
requintadas. À ação continua ç 
a mesma, ou seja: você E | É 
segue a mira e dispara ao ver  Sgumas fases foram claré 
os inimigos. Tudo sob percent ços 
medida para os eternos q ESPE 

fãs da série. 44 

Pentium (para SVGA) 
8 Mb de memória RAM 

dg [on ROM dedupla: ME RE Dm AO e 

TS O ELG nove) “=. PR E ão E 

onitor SVGA 
Placa de Som 
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a S gamemaníacos. 
DeSde as novas versões ' À 
cl EREITS E TELTS E 
lançamentos de última Ao. 
Sangue, socos, rasteiras, 

voadoras, raios fatais, chutes 

e outros metodos nada | 

cordiais vão invadir suakelinha 

para começar 96 do jet o Pe 
< | 

que voce gosta: N | O 
À , | 

vendo a cobra fumar. , ] | 
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Garanta a Supergamepower Special Golpe Final 
e confira as outras surpresas que ela reservou nesta edição. 

Nas bancas. 



MAIS E MELHORES HERESIAS 

4 uem terminou Heretic 
We ficou com gostinho 
de quero mais, já pode 
abrir comemorar: chegou 
Hexen- Beyond Heretic! 
O game segue a mesma 
linha do original. Você 
joga como o guerreiro 
Baratus, o mago 
Daedolon ou o clérigo 
Parias. Sua missão é 
acabar com Korax. Mas o 
caminho não é tão fácil 
assim. Em Heretic 
você progredia | 
linearmente, ww É 
aqui você 

Nos 
vitrais você confere 
a imagem dos três heróis de 
Hexen: o mago, o guerreiro e o 
clérico 

“CONFIGURAÇÃO 
VN: 

DRE 
8 Mb de memória RAM 

45 Mb de disgo rigido (versão em 
disquetes) 
Mouse 

Monitor SVGA 
Placa de Som 

DICA: cada arma 
possui um tipo de 

característica e de força. A 
arma ao lado suga energia 

dos inimigos 

Na foto, os 
dois tipos de 

levam para outro ponto da fase portais que « 

| DICA: junte os três pedaço 
; arma e ganhe aliados poderosos. 

A “Wraithverge” solta fantasmas 

m Q D 

ex 

e elimina tudo que está na tela 

DICA: para 
concluir a primeira 

o portal. Para isso, 

No decorrer do jogo, 

bloqueadas com árvores 
mortas e vitrais. Mande bala e A 

4 

tear siga em frente 

tem locais chamados 
Hubs, que levam a vários 
sub-níveis. Você não pode 
trocar de personagem no 
meio do jogo e os 
labirintos também estão 
mais complicados. Quer 
dizer mesmo para quem 
conhece Heretic, 
Hexen reserva : 
muitas surpresas. 

fase, é preciso abrir E 

toque o sino | 

Koran tenta º 
desencorajá-lo, como se ' 

sso fosse adiantar ER 
alguma coisa * 

DICA: antes de enfrentar Death 

Wyvern, mate os inimigos que 
estão em volta 

personagem tem o seu 

erih z congela e estilhaca os 
ua 5 

inimigos 



pois tempo atrás, um 
gênio das câmeras 

juntou dois clássicos do 
cinema numa só história: 
O Tesouro de Serra Madre 
e O Planeta Proibido. 
Depois de muito matutar, 

achou que 0 enredo Cdifid Essa é a turma que vai lhe tirar 
mel hor nu IS muitas horas de sono. Boston 
multimídia. Para isso, Low (astronauta), Dr. Ludger 
procurou seu velho amigo Brink (geólogo) e Maggie 
George Lucas. O nome do Robbins (repórter) 
cineasta? Steven 
Spielberg. O que acontece 
em The Dig é uma 
mistura de filme e jogo. 
Você é o comandante 
Boston Low e deve 
impedir que o asteróide 
Áttila se choque com a 
Terra. Para evitar a 
colisão, a NASA calculou 
até onde deveriam ser 
colocados os explosivos. 
Só que ninguém calculou, 
nem se quer imaginou, o, 
que viria depois disso... E 
melhor parar por aqui, 
para não estragar a 
história. Imperdível!! 

ICA: os 

explosivos 
nucleares devem 
ser colocados nos 

quadrantes 2 e 3 

A: logo no início, dê 
um alô a Cora na 
Terra. Agora é só 
acompanhar o “Pig” 
até o asteroíde 

CPU: 486 ou maior 
8 Mb de memória RAM 

CD-ROM de dupla velocidade 
q E Mouse 

Vídeo SVGA 
Placa de Som 



GUERRA ENTRE 
MUTANTES 

k “ ” e 3 ai na io 

Cable vai estrelar a minissérie 
dg Aa alan Sangue e Metal, que chega às 

à á p , de à ” as a bancas este mês; o brasil 
h larralo CFampnons eurocen há Viarceio LAMPos, Sucesso na 

muito tempo nos EUA, agora 

” A | 

BOTO 

refugia na Suíça para bolar 
um plano para detonar 
Conflyto e a Força de 
Libertação Mutante, os 
responsáveis por todo esse 
estrago. Mas como herói 
que se preza nunca tem 
descanso, logo aparece 
uma baita encrenca pro 
cara resolver. Uns ex- 
companheiros de Cable, de 
um grupo chamado A 0 
Matilha, resolvem vir atrás Missil, da X-Force. Só 
dele porque acham que ele esqueceu de uma coisa: de 

|, Cara, Se prepara que 0 
bicho vai pegar! Este 

mês val chegar às bancas de 
todo país a minissérie 
Sangue e Metal (formato 
americano, papel de luxom 
duas edições quinzenais), 
estrelada por Cable, o 
misterioso líder da X-Force 
(os antigos Novos 
Mutantes). é um traidor. Na verdade, avisar seus colegas de Fabian Nicieza e desenhada 

trata-se de mais uma equipe. Então, um de seus por John Romita Jr. A 
CORRIDA CONTRA daquelas pirações de ex-parceiros, um maluco história revela um 
O CONELYTO viagens no tempo, chamado Arma X, vem do pouguinho do mistério 

sobre Cable, um 
personagem 
superenigmático cuja 

envolvendo passado e 
presente. Cable resolve dar 
um “salto” de dez anos 

passado para caçá-lo. O 
resultado é o melhor 
possivel, ou seja, muita 

O babado é o seguinte: 
depois da destruição da 

Exa 

base de operações da X- 
Force ( isso aconteceu nas 
revistas de linha dos X-Men, 
da Abril Jovem), Cable se 

MADE IN BRAZIL 

para frente para proteger o 
garoto que viria a se 
transformar no Mestre 
Supremo dos Imortais - 

O. UI l O 
he ! , II it 

E E ol ds | E) R , j j 

sr : FF 

ação e pancadaria, bem no 
estilo dos heróis mutantes! 
Vale a pena conferir Sangue 
e Metal, história escrita por 

MO pomar wi adiado nn ema cn meme 

edição n 37 de 
Super Powers, da 

Abril Jovem, estrelada 
pela Liga da Justiça 
América, tem duas 

último número da 
revista (em 1996 vai 
haver uma 
reestruturação dos 
títulos da DC Comics) e 
traz a primeira aventura 
desenhada pelo 
“brazuca” Marcelo 

Campos fez para a DC Comics 
| nos Estados Unidos 

coisas de especial: é O 

origem ainda não é 
conhecida pelos leitores. O 
cara é sinistro, muito 
sinistro! 

meinen » mm sara a aut nu 

Campos. A história mostra a 
volta de Pesadelo, da equipe 
dos Extremistas, para 
atazanar a vida dos heróis. 
O cara é superpoderoso. Se 
liga no time “escalado” para 
enfrentar o figura: Mulher 
Maravilha, Capitão Atomo, 
Maxima, Besouro Azul, 
Gladiador Dourado, Fogo, 
Gelo, Ray, Ajax e 
Bloodwind. Além disso, tem 
uma entrevista exclusiva 
com o Marcelo Campos, em 
que ele conta como 
conseguiu plubicar seus 
trabalhos na terra do tio 
Sam. E adrenalina pura! 



DRAGON BALL Z NA TV 

"a osta de Dragon Ball Z? 
3 Se a resposta é sim, 

pode sentar em frente à TV Os heróis de 
(não muito perto pra sua Dragon Ball Z 
mãe não reclamar!). O SBT vão estar na 
conseguiu, depois de longas sua telinha 
negociações, comprar 60 todos os dias 
episódios de meia hora da 
série. Se tudo der certo, a 
emissora pretende comprar 
mais episódios. E não 
pense que será como 
Street Fighter, que você 
tem de esperar a semana 
inteira. Dragon Ball Z vai 
rolar todo dia! A estréia é 
em abril. E só esperar 
pelos mais de 500 episódios. 
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e pan É O a DE = vacilou: já fez O esa 
: e cce EE) E doi “do de compra Sony sai na frente e marmore ET meme — pedido 

torna a compra de CDs EEE ESA RENRTOT 
do seu acervo mais fácil, e a E qua 
apesar de não muito mais qa == — Cidade Negra, entre outros. 
barata. Está rolando desde A maioria dos discos tem 
dezembro o CD Express, internacionais, heavy metal, trechos das músicas mais 
uma loja virtual com o Bossa Nova, música conhecidas. Você pode 
catálogo da Sony lançados instrumental, jazz, new age, encomendar de 3 maneiras: 
no Brasil. São mais de 800 blues, soul, reggae, rap e via correio, telefone ou fax. 
titulos, entre CDs e CD-Rom. Alguns nomes da Os preços variam de R$ 8,84 
multimídias, nos seguintes lista são Alice in Chains, . a R$ 49,00. A taxa de entrega 
gêneros: trilha sonora, 0z2y Osborne, Michael é de R$ 4,50. Compras acima 
cantores nacionais e Jackson, Sade, Skank e de R$ 100,00 não têm taxa. 

SBT acertou a compra de 60 episódios da 
série de desenhos japoneses, que deverá ir 

ao ar a partir do mês de abril 

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 
Itaim Bibi 
R. Bandeira Paulista, 181 
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 
8. 3. do Rio Preto - SP 
R. General Glicério, 4160 
Tel.: (017) 234-2191 
Curitiba - PR 
R. Gal. Aristides Athayde Jr., 673 
Tel.: (041) 224-0640 



Em 89, na Europa, a diversão era dar marretada no 
Muro de Berlim. Aqui no Brasil a onda 

era o Master System. Mega e SNes nem 
haviam sido lançado nos States. Saturn, o 
Playstation e Ultra 64? Isso nem em 

sonho. Alguns felizardos agitavam com 
o Nintendinho importado de Miami. 

à legal, que levante a 
mão quem não se 
lembra pelo menos da 

musiquinha! Jogos de 
Verão foi lançado em 
novembro de 1989 e fez 
tanto sucesso que mereceu 
uma nova versão em 94, 
também para Master. E um 
daqueles jogos tipo vinho: 
quanto mais velho, melhor 
fica.O game traz seis 
modalidades: skate, 
embaixada, surfe, patins, 
BMX e disco. Só lances 
radicais. Você escolhe entre 
nove patrocinadores (Casio, 
Ocean Pacific, Kawasaki etc.) 
e joga contra sete 
adversários. Em algumas 
modalidades, as manobras 
são variadas e em outras 
elas são limitadas. Se você 
usar a Imaginação, 

du bd DICA: 

FSM no topo; 
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ressione de um skate de 
Datê os | verdade pode se 

dar bem na hora 
a | lados 

to TT «ii ES judo mala So == 2>"5 a» 

À 

e fa + à. 
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DICA: os toques de calcanhar 
dão mais pontos, além serem 
bem mais bonitos 

RP a CS e Mp 

mandar ver nas manobras e 
conseguir o recorde, poderá 
arrumar uma prancha, bola 
ou bike melhor. Apesar de 
os cenários serem meio 
repetitivos, não foi 
descoberto nenhum cara 
que tivesse enjoado do 
game. Muito pelo contrário, 
a briga pelo joystick rola 

solta, ainda hoje! Até 
aquela galera que 
nunca chegou perto 

ra trás vale 
muitos pontos e pode ainda 
dar entrada no tubo DICA: pressione o botão de 

pulo um pouco antes dos 
obstáculos 

ara fazer . que encarar O 
à manobr desafio no ) 

game! 

ms DICA: para 
entrar na 
onda, 

| posicione a 
prancha 
com o 
mesmo 

E ângulo que 
ER usou para 

EP «. 
DE + 1 

Miqniiil 
DICA: certifique-se de que o 
pulo foi alto o suficiente para 
fazer as manobras 

DICA: acompanhe a trajetória 
do disco por baixo dele, é a 
melhor forma de pegá-lo 
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E as últimas pelo telefone: (011) 810-6800 ou escreva para (x. Postal 2505-Dinap S/A. 
Se preferir, reserve com o seu jornaleiro. 

Super Mario 64 (Ultra 64), Virtua Fighter 2 (Saturn) Doom Special 
Playstation Edition (PStation), D (3D0), Marvel Super Heroes(Arcade), 
Samurai Shodown 3 (Neo CD), F-1 Live Information (Saturn), Virtua 

Rocing (Saturn), Porky Pig's Haunted Holiday (SNes), Kolibri (32X), 
irtua Fighter Remix (PC), The Need for Speed (PC), Pitfall 95 (PC), 
am 75 (Neo Geo), Chrono Trigger (Snes), Mega Man X3 (SNes) e 
argoyles (Mega). 

Mortal Kombat 3 (Mega, Snes e P. Station); Chrono Trigger (Snes); 
Golden Axe (Saturn); Lemmings 3D (PC CD); Scooby Doo (Mega 
Drive); Donkey Kong Country 2 (Snes); Samurai Shodown 3 (Neo 
CD); Fifa Soccer 96 (Mega e Snes); Garfield (Mega); The Legend of 
Zelda (Snes); Lunar Etemal Blue (Sega CD); Blazing Tornado 
(Saturn); NBA Jam TE (PStation); Full Throttle (PC CD). 

Yoshi's Island (Snes); Mask (Snes); Demolition Man (Snes); Swat 

Cats (Snes); Farthworm Jim 2 (Mega); Vectorman (Mega); Batman 

Forever (Mega); Virtua Fighters(32X); Space Hulk (3D0); Night 
Striker (P Station); Street Fighter Real Batile on Film (P Station); 
ESPN Extreme Games (PStotion); Shinobi Le gions (Saturn); Marvel 
Super Heroes (Arcade); Pulstar (Neo Geo); Sim Tower (PC). 

Castlevania X (Snes) Dragon-The Bruce Lee Story (Mega); Chrono 
Trigger (Snes); Sega Rally (Arcade); Keio (Sega CD); Doom (Snes); 
Demolition Man (Mega); BlackThorme (32 X); Wing Commander 3 

(3D0); Rayman (Jaguar); Arc The Lod (P Station); Bug! (Saturn); 
Killer Instinct (Snes); Panzer Dragoon (Saturn) e Ace Combat 

(P Sation). 

Mortal Kombat 3 (Arcade); Primal Rage (Snes/Mega); Killer 
Instinct (Snes); Wonder Project (Snes); Weapon Lord 
(Snes/Mega); Boogerman (Mega); Power Drive Rally (Jaguar) 
Sydicate (3D0); Mobile Suit Gundam (P. Station): Last Gladiators 
(Saturn); Street Fighter Zero (Arcade); Road Rash (Master); The 
King of Fighters 95 (Neo Geo); Comix Zone (Mego). 

Front Mission (Snes); Super Bombliss (Snes); The Adventures of 

Batman & Robin (Snes/Mega); Comix Zone (Mega); Desert 
Demolition (Mega); Fatal Fury Special (Sega CD); Hell (300); Gran 
Choser (Saturn); Jumping Flash (P. Station); World Heroes Perfect 
(Neo Geo). 
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PISOR CIVITA (1907-1990) 

Diretoria: deals Krell, 

Plácido Nicoletto, Shozi Ikeda 
e Sônia R Carvalho 
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você acha “Ca cc Uaol a </  RO SA RE MAna 
que os rebeldes 
são O máximo e appeal 
quer mais é que DICA: 
Darth Vader suma oi 
do espaço sideral. 
Então, se a força 
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PATINS EXCLUSIVOS DA LKG SPORTS 

Foi dada a largada para a temporada 95/96 | 
E Os acessórios para praticar seu esporte favorito 

estão na LKC SPORTS. 

Lá você encontra os patins mais legais, os bonés mais transados e os 
artigos esportivos que todo americano 

(e brasileiro) sonha ter... 

E tudo isto em qualquer uma das lojas da LKC SPORTS 

de todo o Brasil. 

TÉNIS PREMORE - OUTRA EXCLUSIVIDADE DA LKC SPORTS 

Sds 
FRANCHISING E ABERTURA DE NOVAS LOJAS 

aa Rua Mateus José, 1233 - Vila Maria - SP 
IS Fone: (011) 954-9418 Fax: (011) 954-8392 

LKC SÃO PAULO - MOOCA LKC POUSO ALEGRE - MG 
R. Oratório, 1240 - F: (011) 264-6734 P. A. Shopping, 4º piso - F: (035) 421-4198 

LKC SÃO PAULO - BROOKLYN LKC BRASÍLIA - DF 
R. Guararapes, 204 - F: (011) 535-4981 SCLN 210 - Bloco C - loja 33 - F: (061) 273-9083 

LKC SÃO CAETANO DO SUL - SP LKC BELÉM - PA 
R. Amazonas, 898, - F: (011) 441-4192 Av. Gov. José Malcher, 1677 - F: (091) 222-4190/1414 FAX 

LKC MOGI DAS CRUZES - SP LKC SALVADOR - BA 
R. Capitão Manoel Caetano, 453 - F: (011) 469-9125 R. Bernardo M. Catharino, 171 - F: (071) 235-5171 

LKC TIJUCA - RJ LKC FORTALEZA - CE 
R. Cde. de Bonfim, 346 sl 204 - F: (021) 204-0033/0044 Av. Eng. Santana Jr., 2828 - F: (085) 234-6763/2545 

LKC SÃO CONRADO - RJ LKC CAXIAS DO SUL - RS 
FASHION MALL - 1º PISO - F: (021) 322-3816 R. Pinheiro Machado, 1407 - F: (054) 223-1793 

LKC PETRÓPOLIS - RJ 
Estrada União e Indústria, 10035 - F: (021) 222-3390 



| Hon Fu Blue Mary Franco 

INEO GEO DO BRASIL LTDA. . 
Av Euclides, 56- Jabaquara CEP;04326-080-Sao Paulo-SP BRASIL TEL:(011)588-2300 FAX:(011)588-2790 


