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Saiba como chegar ao final de Thunder
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não é uma missão para iniciantes
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SGPnas

mãos,
arrase nos
novos
arcades
Ultimate

Mortal
Kombat 3
e Killer

Instinct 11,
duas

sequências
campeãs. Tem jogo pra

Saturn, Playstation, SNes, Mega, 300,

computador, enfim, o exagero de sempre.
Como o melhor endereço da informação

também é aqui, o especial sobre o
Nintendo 64 bits conta tudo sobre o

aparelho que vem causando a

maior sensação e expectativa no
planeta videogame. Veja os grandes

jogos que estão sendo preparados e
aguardem mais novidades. Por aqui, na

redação, tudo é festa. Viva SGP!!!

RECOMENDADOS

XTHUNDER STRIKE 2
RIVERRAID

TWIN BEE DELUXE PACK
HERNIE HOPPERHEAD

Nada melhor
para
comemorar

os dois primeiros
anos de sucesso

integalático de
SGP. Nossa

querida Marjorie
concordou em

posar (em trajes
de deixar um

cara subindo pelas paredes) para um
superpôster, que qualquer sujeito que possua
uma quantidade mínima de neurônios em

operação vai pendurar no quarto e admirar até
gastar. Mas não cometam excessos, rapazes!
Vamos premiar com um Playstation

também o desenho de capa mais legal
que pintar na redação. Como o negócio
aqui não pára, vai sobrar porrada pra
tudo quanto é lado. Só pra variar é
aqui que você encontra a maior

quantidade de golpes por cm
quadrado de revista. Com

Os preparativos para
a festa de dois anos

da SGP ocuparam

Marjorie por um bom

tempo. A mocinha

resolveu fazer um bolo que, é claro,

não deu certo. Resolvi, então, que

ela deveria fazer apenas o que
sabe: detonar Thunder Strike 2 e

posar para o pôster comemorativo

de SuperGamePower.

11I-
~

O

iBROI

4



Rodrigo Caires
Araraquara, SP

E aí, pessoal da SGP, vocêis vão ~
indo bem? Eu estou escrivinhando

nesta folha de papel feita a partir de

celulose pra dizer pra todos daí que
esta revista é demais! Só não é mió

que revista escandalosa, onde todo

mundo aparece peladão, mas

também aí é uma comparação

incomparável.

LM: Cara, se não fossem os elogios

que você escreveu - pelo menos a

gente achou que fossem elogios

sua carta ia direto para a seção
Maluco Beleza. Mas como o Chefe

este mês está com alegria pra dar e
vender por causa do aniversário da

revista, aqui estamos nós, eu e
você. Agora, se aqui não tem

nenhum peladão, saca só o pôster

da edição deste mês, meu chapa!

RECOMENDADOS

GUARDIAN HEROES
PHANTASY STAR 2

ROMANCING SAGA 3
MYSTARIA

MB: Michel, juro com os pés

juntos que nós temos feito

uma força danada para

publicar lançamentos para 16

bits. Acontece que nos

Estados Unidos e Japão tem

muito mais gente jogando
num Saturn ou PStation. Isso

significa mais lançamentos

para esses consoles.

.-
Fala aí, galera da SGP! Estou meio,

meio (não inteiro) chateado, pois

acho que vocês estão deixando os

consoles de 16 bits para trás, dando

aquela atenção para os
consoles de 32 e 64 bits.

Tenho certeza que os
consoles 16 bits ainda

dominam os lares brasileiros.

Como vocês explicam isso?
Michel Marcelo

Santo André, SP

RECOMENDADOS

THEXDER
BRAIN DEAD 13

CYBERIA
WANGAN DEAD HEAT

RECOMENDADOS

ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3
KILLER INSTINCT 2

GUARDIAN HEROES
MORTAL KOMBAT 2

Trabalho de sobra para

o Baby durante este

mês. O cara passou
dias e noites atrás dos

golpes de Ultimate Mortal Kombat

3 e ainda ralou muito para arranjar

as imagens dos novos personagens
de Killer Instinct 2.

PO
B

A • =11IIIl~::z:

g~1
O negáo largou um pouco o I
videogame e atacou de Thexder

para computador. O cara começava Ia jogar de manhã e só ia embora

arrastado (pelo Baby). Para poder

trabalhar, tive de esconder o CD, I
que só voltou a aparecer depois do Vamos corrigir as mancadinhas da última edição. AKI RA
fechamento desta edição. A pior é sobre o Neo Geo CD de dupla velocidade.I Esse aparelho teve seu preço dado em reais na última edição, mmas não deve ser lançado no Brasil. Aquele preço (US$ 450,) •

vale para fora do país, certo? Na página 42 na matéria sobre :a:::-

• o Real Bout Fatal
___ • Furyogolpe ~

~IEIINHO M.4.~Ç~LzC!;'~~~::~{~::yé~ia Bogard é I(-+ + A. O J>

Marcelo Kamikaze juntou sua I. shippuken de Geesesabedoria oriental à força bruta de Howárd é + 1(-+ + A no

Baby Betinho para detonar ar; e o Double são os
Guardian Heroes. O único mesmos

problema aconteceu na hora de comandos no

fazer o texto. Afinal, gosto direcional com o

se discute, e discutir com botão C. No jogo

o Baby não é o melhor Darius Gaiden, a

programa do mundo! legenda com
o nome do

Kamikaze

entrou

trocada. Por

enquanto é isso.



o prêmio desta vez são patins, que vão viajar até o Pará, cidade de
Barcarena, para os pés de José Antonio R. Fontenele, que mostrou força e

estilo com um desenho de Doom.

ARTE NO ENVELOPE

Sushi

com rapadura? Este é
o Samurai Shodown de José

Carlos S. Oliveira, de Itaíba, PE

Oetemo
minhoca

Earthworm
apronfll

tOda8iunto
com o

Cleverson
Correa, de P.

'lIranabuã, PR

Muito estilo para 
as ferinhas de

Chrono Trigger,
segundo a visão

da ligadíssima
DanieleA.

Balabenute, digna
representante de
São Caetano, SP

o José Antonio
está na casa dos

30 anos, mas
retrata o
futurista Doom

Ricardo

Francisco da Costa, de
Lagoa da Prata, MG, é ligadão no
Aranha. É isso aí garoto I

Desenho
felino de Swat Kats do

Antonio Marcos Braga, que
mora lá em Amargosa, BA
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Adquira somente
produtos originais

emetemos para todo
Brasil com seguran,.

e eficiência.

lemos também todas
as novidades em
games. ~..:JJJJ:1.1,;J"

Os X Men fazem

pose e o Máscara

gasta a dentadura

lá pros lados de

Paulista, PE, que é
a cidade onde

mora o Karlson

Gracie (algum

parentesco com
a família do jiu'

jitsu7J Nunes
de Oliveira

Será qUe o Ro •
ParanagUá pp'!Jérlo R. dos S.

, 11, conhece o C/ntos, de
A ko' 'Bvel'$on?

'1saanda .
complicada
emltaíba

PE,graÇ8;

ao LiUKang
de Manoel

. 8. de
~"veira fé
Irmão do

José

Carlos?)

O
Anderson V.

Guedes, de S. Paulo, Sp'
caprichou nas curvas da Orchid

Megaman em Santo André, SP7 É isso

aí, segundo o André Luiz S. Duarte



Danylo de Araújo Sá
Salgueiro, PE

MK: Procurei, procurei e só

encontrei 14 combinações
mágicas. Nem sequer imagino o
que pode ter acontecido,
Danylo. Se existe a décima
quinta combinação, não sei.
Mas eu vou morrer procurando!

10 nos meus desenhos. Gostaria que

vocês dessem um pôster a cada edição. Um beijão!
Ana Cristina dos Santos

Santa Maria, DF

Eu, Marjorie
Bros, em nome

~ "Ode todas as garotasfi do mundo• ,. do videogame,

d .1- quero brindar a~ .~ nossa vitória!
~ Finalmente

estamos

chegando às páginas centrais
das revistas ( e às paredes dos

garotos também!! Pra frente
meninas, nossa hora chegou!!

Mande para
SGPo nome eo

endereço de seu
clube, com todas as

suas atividades. Nós

damos a canja e

vôces aproveitam

o espaço

o
Ultimate

Games 

Clube de

Videogame traz
as últimas

novidades em

games. Rua

Pirajá, 456, Vila
Nova. CEP 16025

330, Araçatuba, São Paulo. Telefone: (018)

622-8086, fax: (018) 623-9050.
E-mail:

102671.2702@compuserve.com. Em
breve a Ultimate Games vai ter um

home page na Internet (WWW)

com várias informações e

vários links para outros
sites.

SUPERG~MEPOWER

Caixa postal 9442
São Paulo, SP 

CEP 01050.910 :-

faça como
todo cara

rto Escre"a
espe· ra

sempre pa ''O
epower ..

supergam saber sua
c"efe quer bre

opinião so
me,,,or re"ista. d

a mes do Iras"

Estou escrevendo porque

acho que a revista é 10, a
melhor do Brasil! Só tem

algumas coisinhas que eu

não acho muito legais. Uma

delas é o espaço para as garotas,

meu Deus, é muito pequeno!
Jaqueline de Assis

Viamão, RS

MB: Não se preocupe, Jaque. No dia
8 de março, Dia da Mulher, eu fiz
uma passeata, em plena redação, pelos direitos das
mulheres e, de quebra, por pelo menos uma página de
Rosa Shock todos os meses!

Meu nome é Ana Cristina. Adoro todos vocês,

principalmente a Marjorie, que gosta dos mesmos

jogos que eu. Também gosto do Chefe e adoro colocá-

MB: Amei saber que você tem tanto bom gosto quanto
eu, Aninha! Quanto ao pôster, você deve estar muito
satisfeita com a o desta edição, não é mesmo?
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ei! não fique
aí parada!

EU?!•

.Telefone

011·452·2984

Comercial Import & Export Ltda.

•rlver

MK: O cartucho tem suas

vantagens. A velocidade de

acesso, por exemplo, é maior.
Além disso, se a memória do cart

não for suficiente para armazenar

o jogo, pode ser usado o Disk

Drive, que tem 64 megabytes de

capacidade de armazenamento.

Leonardo Schimidt

Passo Fundo, RS

Galera, tenho uma dúvida:

como o Ultra 64 poderá ser o

mais avançado dos

videogames usando cartuchos

no lugar de COs, que têm
memória maior?

Vendo um Jaguar com dois
controles e quatro fitas ou
troco por um Neo Geo CO

com controle. Tratar com

Maiko, (011) 816-1402, São Paulo.

Vendo um Mega Orive com sete
fitas (Mortal Kombat 3, Virtua Racing,

Double Dragon 3, Sonic 2, Super

Futebol, Golden Axe, Olímpiadas 92) e
três controles (um com seis botões).

Tratar com Thiago, (011) 7843-7261,

Bragança Paulista, SP.

Troco um 300 por um Neo Geo CO.
Tratar com Paulo, (011) 918-5004 ramal

28, São Paulo, SP.

Shodown 3 e World Heroes Perfect).

R$ 550,00. Tratar com Kleyton,
(011) 944-8791, SP.

Vendo um Mega Orive com
oito cartuchos, dois

controles de seis botões e um

Team Player. R$ 560,00. Ou troco por
um Neo Geo CO com dois
controles e um CO. Tratar com

Raphael ou Vera, (011) 834-2876, São
Paulo, SP.

"
SUPER

Troco um 300 com um
controle e três COs

por um Sega
Saturn ou um

P.Station. Tratar com

Ramatuel, (011) 953-8978,
São Paulo, SP.

Troco a fita Super
Metroid (SNes)

por outra de meu
interesse. Tratar com

Bruno, (011) 958-3065,

São Paulo, SP.

Felipe Waraya

São Bernardo do Campo, SP

LM: Cara, o Disk Drive

será usado quando o

jogo for em disquete.

Por enquanto, apenas

dois jogos estão sendo projetados

para o Disk Drive. Outra: não existe
mais Ultra 641 O nome do bicho

será Nintendo 64. Portanto, as fitas
serão as mesmas.

E aí, galera, escrevo pedindo

que solucionem algumas
dúvidas sobre o Ultra 64. Esse tal

de Oisk Orive funciona em um jogo
ou em vários? Os cartuchos do

Ultra 64 serão compatíveis com os
do Nintendo 64?

Vendo Neo Geo CO com 3 jogos
(King of Fighters 95, Samurai

Troco um 300 com 36 COs por um
Neo Geo CO. Tratar com Júnior, (047)

822-2871, Rio do Sul, Se.

cnO
Q
c:eU-
LI.-
cn
cn
::su Vendo 300 com dois
controles (um turbo) e três COs

(Super Street Fighter, Total Eclipse e
Samurai Shodown). R$ 460,00. Vendo
também um SNes com dois

controles por R$ 120,00, um Mega
Orive com dois controles de seis

botões e três fitas por R$ 240,00 e

um Sega CO com um CO por R$
260,00. Tratar com Rafael, (011) 437

8529, Jundiaí, SP.



VII mostra

Fil1al Fal1t~syio perfeit~
uma combll1~ tecl1010gla

de arte CO

A partir do fundo: 8a"et,

Claud e Ealis, prontos para a
batalha

Cena de Claud e sua turma

visitando uma cidade

industrial mecanizada

A Square, de Chrono Triggere Secret of Mana, lançará a

primeira versão de Final Fantasy
para um videogame sem a marca

Nintendo (só Final Fantasy I saiu

para computadores). A Sony

quebrou a exclusividade que a

Square tinha com a Nintendo.

Mas Final Fantasy VII
também será lançado para
o Nintendo 64. Final

Fantasy VII é uma obra
de arte só. As cenas de

batalha usam e abusam

dos polígonos. Três

personagens estão

definidos: Barret, Claud

e Ealis. Disponível em
dezembro.

FINAL FANTASV VII
PARA PLAVSTATION

A Square mostra que é animal

também nos polígonos. Os

gráficos são impressionantes/

10



FAX

(011) 298.3105

FONES

(011)290.7474(atacado)

290.7157(varejo)

Rua Voluntários da Pátria, 2195
Sobreloja -Santana- São Paulo

ATENDEMOS VIA SEDEX

PARA TODO O BRASIL.

SUPER NE5··········:

:·..···-MEGÂDRIV -

sleÃ·····················:
SÂTURNO ~

:·....NIO· CIO C

PLAYSTÂT O ...

...................) DO··
'MÂSTER .
SYSTEM

OUTROS ... :

MONTE
(ONQSCO
SUA GAME

LOCADORA

cada quatro
vitórias você

ganha um
cardo A

novidade

estava em teste no

Paraná e agora já está disponível
também em todo o Brasil.

os jogos de Nintendo 64custarão cerca de US$100.

Sendo assim, a empresa

estabeleceu um patamar de US$75

para os jogos de SNes, um atrativo

para os usuários do 16 bits Além

disso, a Sun Soft vai lançar um

adaptador para SNes. Os jogos

passarão a vir em cartuchos
menores, mais baratos. A dúvida

que fica é se o consumidor
brasileiro será beneficiado.

CARTUCHOS DE SNES
FICAM MAIS BARATOS

Foi lançadorecentemente no

Japão o Pippin, videogame baseado

em computadores Macintosh. O

novo videogame, uma criação

conjunta da Bandai e da Apple, tem

compatibilidade com os

computadores. O Pippin já vem

com CD-ROM e Modem para você

f1internetarfl no dia que comprar. E
também há' acessórios como o

teclado, o os hard disks e

aceleradores de gráficos. Preço:

US$ 650, no Japão.

As máquinas da Capcom virãocom novidades. Alguns dos

arcades terão um dispositivo para

liberar cards. Para ganhá-Io, basta

derrotar um número de oponentes

definidos pela

máquina, tipo a

CARDS NO ARCADE

NOVO CONSOLE

NA PRAÇA



Nintendô

ESPEÇIFICAÇÕES
TECNICAS

VíOEO E RESOLUÇÃO:

* 256 X 224 até 640 X 480 pixels
* Saída de cores 21 bits

* Cores 32 bits RGBA (Red, Green,

Blue, Alpha)

SOM:

* Estéreo de 16 bits

* 64 canais Wave (sampler)

* Frequência de sampler: M.1 MHz

(qualidade CD)

PROCESSAOORES:

* CPU de 64 bits (MIPS R4300 RISC

de 93.75 MHz)

* Co-processadoJ gráfico de 64 bits

(RCP - RISC "Reality Immersion"
Processo r de 62.5 MHz)

* O processador de som e gráfico
(RSP) cuida de:

* Vídeo

* Som

* Vetores (polígonos)

* O processador de escrita

de pixels (RDP) cuida de:
* Texturas

* Anti-Aliasing

* Rasterizing

* Z-Buffering

MEMÓRIA:

* 4 Megabytes total de RAM

NINTENDO 64 ENSAIA
ATERRIZAGEM NA TERRA

Senhoras e senhores,

tomem seus lugares:
o Nintendo 64,

esperadíssimo

resultado da parceria entre uma

velha potência do videogame e a
estrela mais brilhante da atual

computação gráfica, Nintendo e

Silicom Graphics, está pronto

para o combate. Tremei,
consoles de 32 bits! Pela

amostra dada na Shoshinkai

. Exhibition, o 64 é páreo duro.

Quase não dá para acreditar

que o tão esperado aparelho

da Nintendo já está pronto e

logo estará nas lojas. O

lançamento já foi adiado
duas vezes. A última data

divulgada pela Nintendo foi 23 de

junho no Japão e 30 de setembro
nos Estados Unidos e, sorriam,

rapazes, no Brasil. A SGP preparou

um superespecial com tudo o que

você quer saber sobre o Nintendo

64: especificações técnicas,

informações atualizadas e a lista

oficial de jogos. Babem!



BONS GAMES:
A PRIORIDADE DA

NINTENDO

Mestre Miyamoto cumpre o
combinado: Zelda está no

Nintendo 64. O game está

parecido graficamente com
Alone in lhe Dark e

promete.

THE LEGEND OF ZELDA

Mais cedo ou mais tarde alguém

iria descobrir que os jogos são

tão ou mais importantes que o
console. Calhou de ser a

Nintendo. Os caras estão

pouco ligando para a

quantidade de jogos no

mercado. O que interessa é

a qualidade: para a

Nintendo cada jogo

lançado deve ultrapassar
em qualidade o anterior. É

só conferir!

você, com o toque,
controle o movimento.

Num jogo de corrida,

por exemplo, é

possível que você
vire seu carro

exatamente de

acordo com suas

necessidades. Além de

toda essa precisão, esse direcional

possibilita movimentos de 360

graus. O memory card do Nintendo

64 não deixa por menos: possui

128 KB de memória, 16 vezes mais

que o do PStation e 64 vezes mais

que o do Saturn. Ou seja, não vai

faltar espaço para salvar o seu

jogo!

do que a informação

contida no cartuc~o Donkey Kong
Country para SNes, por exemplo.

Além disso, os disquetes serão

graváveis.

(seek time): 150 milisegundos (0.15
segundos)

* Velocidade de transferência de dados:

1 Megabyte por segundo
SOFTWARE (DISCO):

* Capacidade de 64 Megabytes (20
Mega para espaço livre para gravação)

* Equipado com sistema de compressão
JPEG (o mesmo do console)

DISK DRIVE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA:

* Armazenamento magnético
* Capacidade de leitura/gravação
* Usa o console Nintendo 64 para

processamento de dados
* Discos de 3.75 polegadas
* RAM de 2 MB (não confirmado)

CAPACIDADE:

* Tempo médio de procura de trilha

o controle do

Nintendo 64 constituiu

um show à parte na

Shoshinkai Exhibition,

a feira japonesa da Nintendo. Um
botão R, um L e o direcional: mais

SNes impossível. Não pára por aí,
naturalmente. Conte mais seis

botões do lado direito - entre os

quais os já conhecidos A e B, que

se tornaram mais largos que o

normal. Até aí tudo bem, isso é o

tradicional. Onde é que fica o algo

mais? A novi,dade começa com um

direcional analógico. Ao contrário

dos direcionais digitais

empregados pelos demais

consoles, o analógico permite que

Todos aqueles que
estavam

preocupadíssimos

com a capacidade

de memória do cartucho, ou que

estavam derramando lágrimas

porque aquele super RPG imenso

nunca caberia com uma qualidade

decente num cartucho já pode

voltar a dormir tranquilo e sonhar

com a nova máquina. A Nintendo

anunciou que todo jogo que não

couber num cartucho poderá utilizar

o Disk Drive. Os disquetes terão

caopacidade para armazenar até 64

MB de informação, 16 vezes mais

ESPAÇO ABERTO PARA JOGOS GRANDES

DIRECIONAL: SHOW DE PRECISÃO DIGITAL



o lance em Kirby Bowl 64 é,

aproveitando a jogabilidade

variada para controlar Kirby,

jogar os outros Kirbys para

fora da arena, quanto mais

longe melhor!

KIRBV BOWL 64

GOLOEN E'lE 001
toi produzido pela

Go\den EVe de Virtua Cop,
e tem cara

Rare diterença é que
da Sega. A , ular livremente

, node clrc ,
voce t' O se'\a' voceI alas u . ,
pe as s . atar primeIro.
decide quem m

o upgrade de MK 3 - com mais

lutadores, kódigos e truques - é a mais

nova sensação da Williams

Entertainment e, para a felicidade de

todos, está na famosa lista. É claro que

isso é apenas um aperitivo, já que MK

4 já está sendo produzido.

ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3

BUGGIE BOOGIE

Pouco se sabe sobre Buggie
Boogie para Nintendo 64.
Apesar de todo o mistério,

está claro que o jogo não será

um simples disputa de

buggies.

Em Body Harvest você tem

de deter um ataque alienígena
controlando uma série de

veículos diferentes. Babem:

são no total 80 veículos, de

tanques a aviões.

Em Pilot

Wings 64

você conhece algumas marcas

registradas dos EUA e pode até

dar um beijo na Estátua da

Liberdade, Claro que você vai

ter que mostrar que entende

de simulação ...

KILLER INSTlNCT 2

Novidade

no arcade K' 2 t

,garant~da ~o Nint~~d~r~~eÓa
jogo nao é o mai '
console à toa ~ esperado do
f I POIS as novas
errramentas de p. rogramaçã

permItem velocidad o
jogabilidade maior e ees.



STAR

FOX64

A raposa da
Nintendo ataca de

surpresa o Nintendo

64. O game é bem

realista (exceto por uma raposa dirigir a

nave). A jogabilidade é semelhante à do SNes.

Fax: (011) 954-2513

CARTUCHOS
CONSOLES

JOYSTICK·S
CD'S

ACESSÓRIOS

G A M E S

Tel.: (011) 955-7373

ATACADO E VAREJO

),
ATENDEMOS VIA SEDEX PARA TODO O BRASIL.

Rua Mere Amedea, 820· VI. Maria· 510 Paulo· 5p· CEP 02125-001

COM GARANTIAIIl

SoLICITE NOSSA TABELA DE PREÇOS

NÃo COMPRE ANTES DE CONFERIR NOSSOS PREÇOS E PRAZOS,

SUPER MARIO

KART R

SHADOWS

OF EMPIRE

Mario Kart 64

está previsto para

junho, quando o

Nintendo 64 já tiver deixado de ser mistério,

ao menos para os japoneses. O game contará com

um modo que permite até quatro jogadores

simultâneos e, quem sabe, um modo Batalha. Só

nos resta rezar e esperar.

O Império,

comandado por

nosso amigo Darth
Vader, ataca

novamente. A ação ganhou um toque de

Dark Forces usando a visão em primeira pessoa.

Os gráficos estão fantásticos e acrescentam

realidade às tradicionais explosões.



QUAKE

. O mais esperado
Jogo da id Software (Doom)
chega para Nintendo 64
arrebentando. Todos os

elementos da tela serão

poligonais. Dá pra imaginar?

WAVE RACER

Wave Racer é jogo de Game

Boy, mas está incrível no
Nintendo 64. Mais ou menos

con:o um F-Zero com ondas.
MUita velocidade em rios e

canais urbanos.

Imagine nosso querido Mario

Bros participando de uma

superaventura em um mundo

3D, com personagens cheios de

d.etalhes e efeitos gráficos
SI m plesmente incríveis.

~ NIN".NDO 64
~U SUPER MARIO 64I
WI

LISTA OFICIAL DE JOGOS PARA O NINTENDO 64

* KiIler Instinct 2, Nintendo/Rare

* Cruisin' USA, Nintendo/Williams

Entertainment

* BodV Harvest, Nintendo/DMA Design

* Turok: Dinosaur Hunter, Acclaim

* Doom lU,Williams Entertainment

* Pilot Wings 64, Nintendo/Paradigm

Simulation, Inc.

* Top Gun: A New Adventure, Spectrum

Holobyte

* Ultimate Mortal Kombat 3, Williams

Entertainment

* Red Baron, Sierra Online

* Creator, Nintendo/Software Creations

* Buggie Boogie, Nintendo/Ange\ Studios
* Robotech Academv, Gametek

* Monster Dunk, Mindscape

* Ken Griffev Jr. Baseball, Nintendo/Angel

Studios

* Shadows of the Empire, Lucas Arts

Entertainment

* FIFA Soccer, EA Sports

* Super Mario 64, Nintendo

* Super Mario Kart R, Nintendo

* Starfox 64, Nintendo

* Kirbv Bowl 64, Nintendo

* Wave Race 64, Nintendo

* Blastdozer, Nintendo

* Goldeneve 007, Nintendo/Rare

* The Legend of Zelda, Nintendo (disk drive)

* WaVneGretzkv Hockev, Time Warner

Interactive

* Frank Thomas Big Hurt Baseball, Acclaim

* Ace Driver, Namco

* Mission: Impossible, Ocean

* SoulStorm, Virtual Hollywood

* Alien Trilogv, Acclaim

* Quake, GT Interactive/id Software

* Stacker, Virgin Interactive

* Phear, Nintendo/H20 Entertainment

* Prev, Apogee/3D Realms

* Dragon Quest VII, Enix (disk drive)

* Donkev Kong Countrv 3, Nintendo/Rare

* Madden NFL Football, EA Sports



EXISTEM MIL
MANEIRAS

DE DETONAR
UM CAME.

INIIENTE UMA.
Neston é a melhor fase de qualquer gome.
A tótica é misturar com frutas, iogurte, sorvete,
mel, leite, o que você inventar. Detonar vai
ser a maior curtiçóo.

MIL MANEIRAS DE PREPARAR.

Flocos de Cereais
Trigo-Cevada-Aveia



Sonic compra a briga da Sega e parte pro pau,
lutadores do Virtua Fighters voltam à infância,
Zico dá um show de bola pra japonês ver e,

tremei, galera: vem aí Street Fighter Zero 2

Sem previsão de lançamento

'IGHTING
SEGA SONIC
SfGAjAM2
luta

ARCADE

Já viu o Sonic brigando
com o Tails? E com o Knuckles?

Mas vai ver: a Sega resolveu

colocar bons amigos na arena.
Baseado nas aventuras do Sonic o

jogo traz os personagens que

aparecem em seus jogos. Não
se sabe ao certo se o Sonic vai

mandar hadouke-n no Tails, ou se

vai rolar shouriuken. O lance é que

logo, logo, o cara mais rápido dos

games vai pintar descendo a mão

em seus amigos.

18



-~_. ~ --~------ ------------~------Sem previsão de lançamento
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ISTO É %ICO
M'ZUK'
livro interativo

SAJ'URN

Já disponível

Essa é a sua grande chance de

realmente aprender como tocar

uma bola e largar essa vida de

perna de pau. E, amigo, se não for

dessa vez, você está perdido! A

novata Mizuki lança Isfo é Zico

para Saturn, documentário que,

entre outras coisas, traz o galinha
Zico em aulas ilustradas de bom

'. futebol. Se você não pode ir até a

escolinha do craque, aqui está um

CD que é a sua salvação,

!'lI I 1

GUNDAM VER. 2.0
BANDA'

ação
. P.SI'AI'ION

VIRTUA
FIGHTER KIDS
SfGAjAM2
luta

ARCADe

Já disponível

A Sega eSlá mesmo afim de

conquislar um público mais jovem,
Como se não bastasse Sonic entrar

na briya, a empresa lança uma

versào kids de Vinua Fighter 2.

Não se sabe se Virtua Fighter Kid

terá todos os lutadores que estão

em Virtua Fighter 2. Afinal,

alguma escolinha pur aí pode

querer contribuir para u projeto e

indicar o seu lutador mirim.

Gundam versão 2.0

é baseado na prifl18ira série

du desenho japonês Mubile Suit

GUlldalll. Seu robô é o Gundanl RX

78. Nele você vai provar uma das

maiores sensações de

incei atividade e ayão ,da ::sua IIlda: é ..'
COlllO se você realmente estivesse

pilOlalldo um Gundam (muito mais

fácil nessa versão),



Dispomvel em maio

quanto na vida real. A visão é de

mapa, como na maioria dos RPGs e

cada componente do exército tem

características próprias. Ganhando

experiência

você pode
mudar de

classe e obter

mais poderes,

que são
fundamentais

FIRE
EMBLEM 2
N'NfENDO

simulação
SNES

Gradius 1 e 2. São dois objetivos.

O primeiro é derrotar a

organização Bacterian. A outra
missão é acabar com a

organização Gopher. Muito

trabalho pela frente, não? Você

conta com uma nave, Vic Viper,

que usa tiro, míssil, laser, option

(sombra) e escudo. A visão é

lateral e os itens aparecem

como cápsulas (sistema

original da Konamil. Depois de

pegar a cápsula é só escolher

o power-up mais indicado.

Fique atento, pois o jogo,

além das surpresas comuns,

está cheio de fases escondidas. Já disponível

Pouca coisa mudou nessa segunda

versão de Fire Emblem. O jogo,

que já teve duas versões para

Nintendinho, mistura simulação e

RPG e é conhecido pelo nível de
dificuldade: em Fire Emblem 2

não tem essa de cinco vidas ou

continue, aqui a morte é tão
definitiva

GRADIUS
DELUIE PACK
KONAM'
tiro

P.SI'AI'ION
SAI'URN

DRAGON
BALL %
BANDA'

hq interativo
P.SI'AI'ION
SAI'URN

Disponível no segundo semestre de 96

A Bandai

traz os poderes de Dragon Ball Z

para P.Station e Saturn. O enredo é

o mesmo do desenho, a diferença é

que você participa da ação. Todos

os personagens estão nesse HO

interativo com cenários poligonais.

Mais uma mi$são "salva mundo".

Uma não, duas! Gradius Deluxe

Paek chega ao P.Station e ao

Saturn pelas mãos da Konami e

promete roubar o sono de muita

gente. Ao contrário de Twin Bee e

Parodius Deluxe Paek, que
contam com as duas últimas

versões da série, em Gradius
Deluxe Paek foram incluídos
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LKC MATRIZ
R. Marselhesa, 61 - F: (011) 889-0101
VILA MARIANA - SÃO PAULO - SP

LKC SÃO PAULO - LIBERDADE
R. Tomaz Gonzaga, 90 - F: (011) 270-0780

MATRIZ EM
ENDERE

LKC BRASíLlA - DF
SCLN 210 - Bloco C - loja 33 - F: (061) 273-9083
LKC BELÉM - PA
Av. Gov. José Malcher, 1677 - F: (091) 222-4190/1414 FAX
LKC SALVADOR - BA
R. Bernardo M. Catharino, 171 - F: (071) 235-5171
LKC FORTALEZA - CE
Av. Eng. Santana Jr., 2828 - F: (085) 234-6763/2545
LKC CAXIAS DO SUL - RS
R. Pinheiro Machado, 1407 - F: (054) 223-1793

LOJA NOVA
EVAR

ATACAO~~A ENTEMPR

LKC SÃO PAULO - CENTRO
R. 25 de Março, 1026 - F: (011) 228-1951
LKC SÃO PAULO - MOOCA
R. Oratório, 1240 - F: (011) 264-6734
LKC SÃO PAULO - BROOKLYN
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R. Amazonas, 898, - F: (011) 441-4192
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FASHION MALL - 1º PISO - F: (021) 322-3816
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LKC POUSO ALEGRE - MG
P.A. Shopping, 4º piso - F: (035) 421-4198
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Sem previsão de lançamento

Continuação do jogo de
corrida mais maluco do

PlayStation. Motortoon

GP 2 inaugura as novas
ferramentas de

programação do console.

Sendo assim, a

velocidade, o controle,

enfim, tudo vai melhorar. Animal!

Mais estágios para Puzzle Bobble
(Bust a Move nos EUA). O lance

no jogo é juntar mais de três

bolinhas da mesma cor para
estourá-Ias. Viciante!!!

Sem

previsão de
lançamento

MOTORTOON
GP2

SONY C!
corrida

P.SI'AI'ION

GOEMON
KONAMI

açao
P.SI'AI'ION

PU.zZLE
BOOBLE 2
rAno
quebra-cabeça
P.SI'AI'ION

Sem previsão de lançamento

Estréia do ladrão no PlayStation.
Com os novos recursos da

máquina, Goemon e sua turma vão

detonar ainda mais. Na terra, no ar,

na água ou dentro de um robô,
eles não economizam aventura e

humor. Mas tem que ter a fase do

fliperama.

TREASURE
MUNTER G
SQUAI!
rpg
SNES

Mais um da Square. Neste RPG, os

elementos de simulação estão em

alta. Durante a batalha, os

movimentos são divididos em

turnos, e chegando a sua vez, você

pode comandar seu personagem.

Cada movimento gasta pontos de

movimento. Acabando, termina sua

vez. Cada arma tem um alcance

determinado. Deve ser o penúltimo

jogo da Square para SNes.

Sem previsão de lançamento
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THE KING OF
FIGHTERS'95
SNK

luta
SATURN

Sem previsão de lançamento

STREET FIGHTER ZERO 2 iCAPCOM

luta
~ ;~~ ARCADE

Sem previsão de lançamento

Afinal o Saturn vai sentir o gosto

das pauladas de King of Fighters
'95. Continua o esquema de times
de 3 lutadores. Serão 26 lutadores e -

2600 combinações à sua escolha.

Preparem-se.

Os 18 personagens de SF Zero 2 já
são conhecidos. Além de Dan,
M.Bison e Akuma (SFZero), Gen

(Street Fighter), Rolento (Final
Fight) e Dhalsim e Zangief (Street
Fighter 2) estarão presentes. A
lutadora Sakura vai estrear. Blanka

e Guile podem aparecer. Haverá

combos e golpes em sequência.

Será possível mudar o estilo

de luta dos lutadores.





NA DIRECT SHOPPING VOCÊ ACHA OS ÚLTIMOS

LANÇAMENTOS EM GAMES, DI RETO DOS EUA.

OONKEYKONGCOU mVi
Segunda parte do game mais
vendido de todos
os tempos,
com mais de
100 níveis.

NOMAD
EXCLUSIVO!O Genesis portátil, compatível com

mais de 500 jogos já lançados para o sistema.
Possui entrada para segundo controle e tela

colorida de 2X180 00alta resolução. R$ ,

V>

~
oo

PLAYSTATION ~

~$320.00i
JOGOS TAMBtM ';;iR$ DISf!ONIVEIS: ~

9490d Toshinden (R$ 99,90), Z•ca a ESPl'l Extreme Games 35

(R$ 84,90), Destruction Derby (R$ 99,90), 9
Doom (R$ 99,90), Twisted Metal, Cyberia, Krazy Ivan[ ~

Loaded, Darkstalkers, Thunderstrike 2, D, Zero Divide,
Top Gun, Wrestlemania Arcade e muitos outros.

RESERVE JÁ SEU CONSOLE ULTRA 64

",~6~W.~ ~~
"Itlmo lançamento da série
de maior sucesso do Super
Hintendo. 1~ 'ases SÓ R$de multa açao
e aventura. 9 O

SATURN

~$330,OO
JOGOS TAMBÉMDISPONIVEIS:
D.yton. USA (R$ 99,90), Toshlndcn

Rcmlx, Mortal Kombat 11,Dunscons & Dr.sons (R$ 99,90),
Dlrkstalkcrs, CybaI., Bugt (R$ 84,90), Worldwldc Socccr

(R$84,90), VR Virtu. Reelns, Street Fighter The Movie,

D, Wing Arms, ViewPoint, R $ 94 9 OC muitos outros. • C a d a

(HROMO TRIGGER
o melhor jogo de RPG
já lançado para o SNES.
Gráficos SÓ R$deslumbrantes
e 10 finais 9 Odiferentes.

L.IGUE 0800 130 500 - E RECEBA IGRÁTIS EM SUA CASA ;
, ,

IJIBfC,lSH,a,eeI.N,G AGORA NA INTERNET.

http://www.d5hop.com

- ~--_. ---- -~------------------------



LordBane

Chsrger

~ ' d
~. • está prepara o

DICA: se voce a:;d:~::'hada no mapa e

para batalhas, I e com tesouros
procure por 58 as

as forças contra Bane. Ual em

diante começa sua aventura nesse

RPG \,;Ulll movimentação

hexélyonal. ÜS personagens

possuem magias e, para cúnlrolá

los, eXiste um menu que funciona

bem, Apesar du énredo
interessanie, lVIystaria fi(;a
devendo elll lJutros itens

importantes em um RPG,,&Veja voce meslIlo'l: ~

DICA: mesmo em

situações de risco,

alguns arqueiros como

Hector podem atirar

através de grades

. dem atravessar
DICA: algumaS magIas po

paredes

algumas vozes{ uma música e

jogabilidade melhor. A história

começa com a ,.ivalidade entre o

príncipe Aragon e c malvado Lord

Bane{ que manda seus melhores

lutadores para acabar com o

pnncípe. Porém{ quando á batalha

começa ti piorar, Bane lança uma

magia matandO rodO mundo.

Aragon e os lutadores de Bane

escapam na última hora e juntam

DICA: equipe as magias assim que

você conseguir obtê·las

DICA' não desperdíci";,s Mag;c

poínts de Saura ~o~ataques.

Use-a para reamma-Ios

~ Po, M•• eelo Kamikaze

Mystaria é o primeiro game da

nova ger8lfão dé: RPG~ e lembra

muito Shinning Force Apesar de
o Saturn ter deixado a bola cail, o

cart oferece um visual legal, mas
não deixa de ser meio chato. Na

verdade, é uma bela tentativa que

não agrada. A questão é que

poderiam tel sido acrescentadas

SAI'URN
~s
§

"~

~





DICA:

segurando e
soltando o
botão X você
dáo
suptrfiro

Atire nos sinos,
cada cor

equivale a um
item. Pegue o
que precisar

Esseéo

primeiro
chefe.

Cuidado

com seus

guarda
chuvas

DICA:

solte
bombas

nos cantos

da tela

para achar
itens

Os inimigos destruidos com bombas

deixam frutas que valem pontos

o PODER DOS SINOS NO 12 JOGO

~pontos

"-~Dtoduplo

8rIfOS4j

SOmbras"Escudo

~ Por Marjorie~ Bras
Os sinos vão tocar

no P.Station! Twinbee

chega balançando com

dois jogos diferentes no mesmo

CD. A diferença está nos cenários,

inimigos e itens. Quem jogou a

primeira versão de Twinbee para

SNes, verá que esta é bem

semelhante. O destaque do jogo vai

para a possibilidade de se escolher
um dos modos e detoná-Ia com

uma relativa facilidade e ainda se

jogar o outro logo em seguida.

Duas pessoas podem jogar ao

mesmo tempo. As demos são di-vi
nas! Só faltou mudar um

pouco a versão original, né! h

Na tela

inicial, escolha um dos

dois jogos que você

pode seguir
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P.S'fA'flON
KONAMI

Tiro

rw'NBEE
DEI.UXE PACK

CD

2 Jogodores

Continue

FUN FACTOR

CONTROLE

GUFICO

SOM

29

flITailBanier

,..sombmfll• Reduz a velocidade

OS SINOS DO 2º JOGO

flI Veh>cidade

cQ 1iroQ
Duplo

Pontos

DICA: detone

os canhões

sem encostar

nas balas rQr

~Ache seU ajudante

entre os inimigoS e
fique poderoso



HERMIE
HOPPERHEAD

a .·..0"
VCA: acerte b . -"

deSSe inimigo C.e'!l no meio
s' Uidado com

lias a17ancadas

FUN FACTOR

CO CONTROLE

2 Mundos G1lAFICO
1 Jogador

Bateria SOM

DICA'aq, .
~bert~PIJU;;Use ~ mio

"em na I. os bIChos"ente

DICA: nessa tela, distribua as estrelas entre

os bichinhos para eles se transformarem

DICA: nas descidas, direcione para baixo

para Hermie detonar tudo que

há pela frente

DICA:

fique esperto no

mapa, há duas
saídas nas fases

que piscam

P.STATION
8S
@)

CS

~

~

~

(fj Por Mariori. 8ros
Tá aí um jogo bem

esquisitinho. Hermie Hopperhead
é um carinha louco o bastante para

frequentar o mesmo cabelereiro que

o Chefe. O jogo é no melhor estilo
Mario Bros: o lance é destruir os

inimigos e vasculhar a tela atrás de

itens e fases bônus. E haja fase.
escondida! Todos os tambores que
você acha são fases bônus ou

secretas. Não deixe de pegar os

ovos (acho que eu já vi essa história

de ovo em algum lugar ...L no final
das fases você os transforma em

tartarugas, pintinhos e coisas do

tipo. O jogo é longo, mas não se

assuste: você pode gravar 'J~seus progressos. lr ~
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E GANHE UM PLAYSTATION

• A Promoção Arte na Capa

Supergamepower premiará até
o 10º colocado.

• O resultado será publicado na

edição nº 28 de Supergamepower.
• Os desenhos não serão devolvidos.

• A revista se reserva o direito de

utilizar os desenhos enviados pelos

participantes como lhe convier .

• Esta Promoção tem participação

aberta a todo território nacional,
exceto a funcionários da Editora

Nova Cultural e seus familiares.

A Promoção Arte na CapP~ . ~ a
. emlara até ° J ()!! colocado:

1- colocado: 1 PI .
20 aystahon- e 30 I

- co ocados· 1 . d·
4!;!e 5!;!coloc d . ra 10 gravadora os· 2 . . k
6!;!ao 1O!;! I • ,oyshc s cadaco oca dos. 1 .

. camiseta e 1 boné SGP.

10 PRÊMIO

1 PLAYSTATION

Agora você vai dar uma de artista e criar
uma capa para Supergamepower:
Promoção Arte na Capa. Você faz um
superdesenho, que poderia ser capa da
revista, e manda para Supergamepower.

• Só serão válidas as

cartas recebidas

até o dia

15/05/96, o carimbo do correio

valerá como comprovante.

• Escreva no verso do desenho ou, se

preferir, em um papel à parte, seu

nome e endereço completos em

letra de forma, telefone e CPF

(seu ou de um responsável).

o desenho mais legal será
publicado na seção Cartas, e
o artista vai ganhar um
Playstation para fera nenhum
botar defeito. Capriche!
Seu desenho vale prêmio
na Supergamepower.

REGULAMENTO:
• Coloque por fora do envelope:

Promoção Arte na Capa

Supergamepower.

• Mande para Alameda Ministro

Rocha Azevedo, 346 - 9º and.
CEP 01410-901 - São Paulo - SP.





Evite

todas as
mortes

que

puder.
Todas são
evitáveis

l
Contém cenas de sexo e
violência. Se ganhar o caso
você sai com Laina no final

Ele causou os problemas. De"ote-o no

jogo da vida, da morte e dó mongolismo

DICA:

Explicando o menu

. na parte debaixo ficam os
objetos que você pode tocar e visualizar a

parte psíquica. No lado superior esquerdo estão

as pessoas das quais você vê a parte psíquica. E

na direita se encontra tudo o que se relaciona
com estranhos

violência e, por isso, foi proibido

para menores de 17 anos nos
Estados Unidos. Em terras

brasileiras tudo é diferente e se

você já está bem grandinho não

deixe de conferir o jogo. h

Eis o jogo final. Para vencer é preciso ter
salvado Monica e evitado assassinatos

Você está seduzindo Laina com
o objeto psíquico. Aproveitei

DICA:

este objeto serve

para ler a mente das pessoas e torná·

Ias afetivas, traiçoeiras ou vingativas

lVeatemo
melh 'I11ento

OréseguÍ/"

Monica

~ Por Marcelo Kamikaze
Em Psychic Detective, da

Electronic Arts e Colossal Pictures,

você entra na pele de Eric, um

paranormal que aproveita seus

poderes para ganhar grana num

barzinho. Um belo dia, aparece

uma ruivaça precisando de ajuda.

Laina, a ruiva, quer que você dê
uma de detetive e vá atrás da irmã

dela. O jogo tem cenas
fortes de sexo e

Você é Érik, um paranormal

que vai dar uma de detetive
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Cada vez que são
resgatados, os caras pintam

com uma roupa diferente

DICA:

aqui, você desce

os cubos de gelo para impedir

qUI oS caras morram

DICA: desça os caixotes e

acione as plataformas para
levar os caras à saída da fase

Tá
vendo todos

esseI quadradlnhos coloridos

ai na te/al Prepare-se, cada um deles é
uma fase que voei vai ter de completar.
Boa sorte!

DICA:

para resgatar os
caras, estoura

as passagens
com bombas e

mexa na
alavanca que

controla a
esteira

SNES
TITUS

Estratégia

$.0.$. $INK
01 $WIN

FUN FACTOR

16 Mega CONTROLE

100 Fases GRAFICO
1 Jogador
Password SOM

DICA: comece fazendo um treininho para

pegar a manha do jogo

rifil\ Por Marcelo~ Kamikaze

Se você faz parte do time dos

vidrados em quebra-cabeças

estilo Lemmings, esse jogo é da

sua praia. Produzido pela Titus,
Sink or Swin mistura aventura e

estratégia. O jogo rola em um

navio enorme e você tem de passar

por nada mais nada menos do que

cem fases!! Sua missão é resgatar
uns carinhas e encontrar

sempre o melhor caminho

para levá-Ios à saída da

fase. Para isso, você
deve ativar as

plataformas, derrubar
caixotes e blocos de

gelo e até jogar alguns

tubos de oxigênio. As
fases não são

complicadas, apenas uma ou
duas telas a serem resolvidas. Elas

só vão abusar da sua paciência. A

nota máxima vai para a criatividade

dos cenários e a vari~dade de trajes
das vítimas, combinando com cada

um deles. Se você é chegado num

bom guarda-roupa dentro ~de navio, vai nessa '1: ~



MEGA
U.S. GOlO

A~ão

DICA: exatamente nesse
local você vai achar um item
secreto

- DICA:
-~.. usando a

espada,
você
destr6i as

plantas
. carnívoras

DICA: pegue esse item para não
mo"er sem combustível nessa

fase de bônus com o foguete

DICA:
colha moedas a toda

hora, elas enchem o seu lHe

fUN fACTOR

(ONfROLf

16 Megas GRilflCO
1 Jogador

Continue SOM

DICA: aqui, o
negócio é usar a

flor para pegar
essa vida na

moleza

DICA: fique esperto com os
vulcões que entram em
erupção

missão é resgatar as

argolas olímpicas.
Para isso, você deve

completar a fase e

partir para a

fase bônus,
onde está escondida a

argola. Cada fase tem 3

partes, por isso acenda
a tocha do meio da

fase para salvar seu

progresso. Não deixe

passar nem um item, a

não ser que você queira virar

piloto de asa-delta

ou kesgrimista. r ~
DICA: destruindo os ovos,
você vai achar moedas
dentro deles

DICA: aqui você
terá de subir a

tela inteira para
encontrara

auréola

~ Por Lord Mathias
O Lord aqui já começou o

aquecimento! Em ano de olimpíada

cada segundo é importante. Izzy's

Quest for the Olympic Rings foi

inspirado nos Jogos Olimpícos de

Atlanta e tem o jeitão do

jogo para Mega,

Cool Spot. Sua

MEGA

DICA: com a asa-delta, vá

devagar para conseguir
desviar dos espinhos
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personagens entre gUerreiros,

magos e robôs que usam desde

facas até cajados. Os gráficos e os

sons já ficaram meio ultrapassados,
mas ainda assim a história COntinua
valendo e valendo muito! Em

outras palavras: caso você ainda

não tenha jogado Phantasy Star
2, não perca tempo. Afinal, nem o

Seu inglês capenga vai servir .1"",de desculpa dessa vez! f.~

"dade a outra, sempre
DICA: vá de u,,;;;~o de informaçõescoletando o m ,
valiosas

SGP, UQl
Eu sou . paseo.aqUI em:
a~ente Hotavia.
caPital de c~ sea cabeca

A
hist6ria se mistura

bastante com a de Phantasy $tar I

~ - . nome CPD. É aqui
DICA: guarde bem o ar conhecimento......& vai poder tom
que v".... osde seus progress

PHANTASY AtEGA
STAR /I SEGA/TECTOY

RPG

'('': _

~'.' - "ísaiu em
Phantasr St::l Master há

portugues ~ais de 3 anos

~ Por Marcelo' Kamikaze

Que é isso? Seção Flashback?

Nada disso! Phantasy Star 2,
primeiro jogo da série para Mega
Drive, está sendo lançado em

português pela Tec Toy. O jogo

COntinua o mesmo. O Sistema Solar
ainda Corre perigo nas mãos dos

monstros e você foi chamado para

limpar o computador central. Você
pode

escolher no
máximo
seiS

V()CIjá começa
indo para a casa do prefeito e

recebendo boas dicas

" primeira
DICA: NBI, ~ sua e no
companhe"a, surg A vaimomento em que voce
para CBsa

IUN IAcroR

6 Mega CONrROLE

Fases N/D GRÁFIco1 Jogador

Bateria SOM
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pouco díficil. A história é
a mesma: melhor de três rounds. Os

movimentos foram adaptados para

usar apenas os 2 botões do Game BoV.
Socos e chutes fracos e fortes são

definidos pelo tempo em que o botão

fica pressionado. A jogabilidade é
limpa e rápida com vários detalhes

para a tela pequena do portátil da

Nintendo. Essa é uma versão que,
curiosamente, roda melhor no Game

BoV, do que no Super Game BoV.
Apesar da ausência de vozes, você vai
ouvir músicas no estilo funk e bons

efeitos sonoros. Um som hlegal para pancadaria, que •
rola solta. Killer é o bicho!

DICA: jogando com o Chief Thunder, finalize os

multiple·hit combo usando o Phoenix ( J, J, ~~ e
chute) e ganhe um killer combo

DICA: o Wind Kick de Jago é geralmente o
começo de um combo. Bloqueie na horal

DICA: ganhe hits no final de cada combo
de Glacius com o shockwave ou com o

Liquidize (J, J,~~ e soco)

G.BOY
NINTENDO

Luta

KII.LER
INSTlNCr

FUN FACTO' 4

CONTROLE

4
GRÁ.FICO

4
SOM

4

DICA: faça Sabrewulf uivar antes

de dar um combo para conseguir
maishits

•••
;); ~ ...

~ boCom o Fhk

ICA' dê um com ure f" 2 seg·,

Frak d~ orchid ( 5'0 o oponente

-+ e chute). au~odê f" e chute
estiver pe

~ Por Baby Batinho

Os fãs de Killer Instinct podem

ficar tranquilos. A tela encolheu, mas a

ação e o impacto continuam presentes.

Esse pode ser considerado o melhor

jogo de luta para portáteis. Palavra de
BabV·

Apesar de Riptor e Cinder terem sido

jogados no baú, os elementos clássicos

de KI ainda estão presentes. Leia-se
multiple-hit combos, fatalities,

jogabilidade rápida e muita pancadaria.

Sangue em preto e branco fica um

PEQUENO BOM
DE BRIGA
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T.J. Tremor: +--+ + 5

Spinning Fist: +--+ + 1
Double Roller Coaster: +--+ + 2

Triple Roller Coaste r: +-f{ "" ~-+ + 2
Powerline: +--+ + 3
Skull Crusher: +--+ + 6

Cyclone: Segure 3 por três segundos
e solte

Fake Dizzy: "" ~-+ + 4 (pressione qualquer
botão para sair da finta)

Run Past: +--+ + 4 (corre por trás do
oponente)

Combo Breaker: +--+
Recover Move: -+~ "" f{+- + 3 ou +--+ + 6
Ghost Move: ??
Shadow Move: -+~ "" f{ +--+ + 2

Charging Punches: -+~ "" f{ +- + 3
Super Ground Slam (no ar): -+~ "" f{+-

+ 5 (tonteia)
Assault: +--+ + 6

Ultra Combo: -++- + 3 (adicione Charging
Punches)

Ultimate (Screen Punchl: segure 4, +--+,
solte

No Mercy (Machine Gunl: -+~ "" f{ +--+ + 6

FUN FACTOR

CONrROI.E

GRAFlCO

SOM

Flik Flak: ~ "" f{ + chute
San: ~""f{ + 3
Air Buster: -+"" ~ + chute
Tonfa Fire: "" ~-+ + soco
Fake Fire: "" ~-+ + 4
Slide: +-f{ "" ~-+ + chute
Baton Dash: ~ "" f{ + 2
Combo Breaker: -+""~
Recover Move: -+"" ~ + chute
Ghost Move: ??
Shadow Move: ??

Helicopter Kick: "" f{+-f{ ""~-+ + 6
Super Cougar: -+~ "" f{ +--+ + 5
Super Tonfa Rush: +-f{ "" ~-++- + 3
Assault: f{ "" ~ + 4
Ultra Combo: ~ "" f{ + 4 (adicione

Helicopter Kick)
Ultimate (Shockwavel: +--+~ "" f{ +- + 5

Flip kick: +--+ + 5
Blades: +--+ + 2
Mantis:+--+ + 3

Air Mantis: pule, "" f{+- + 3
Leap: +--+ + 6
Cobra Bite: +--+ + 1

Combo Breaker: apenas -+
Recover Move: +--+ + 1
Ghost Move: ??
Shadow Move: -+~ "" f{ +--+ + 3
Tree Cutter: -+~ "" f{ +--+ + 6

Super Lawnmower: -+~ "" f{ +--+ + 2
Super Flip Kicks: -+~""f{+--+ + 5
Super Jungle Leap: -+~ "" f{ +--+ + 3
Assault: -++- + 3
Ultra Combo: -++- + 6 (adicionar Tree

Cutter)

Ultimate (Elephantitisl: ~ "" f{ +--+ + 4
No Mercy (Shrinker): +-f{ "" ~-++-+ 1



Shindouken: -+ J, ~ + soco

Wind Kick: ~ J, I( + chute
Laser Blade: ~ J, I( + 3

Ninja Slide: I( J, ~ + chute
Endouken: J, ~-+ + soco

Red Endouken: Segure 3 + J,~-+
+ solte 3

Fake Endouken: J, ~-+ + 4

Combo Breaker: -+ J, ~

Recover Move: -+ J, ~ + soco

Ghost Move: -+ ~ J, I( f--+ -i- 4

Shadow Move: ~ ~ J, I( f--+ + 5

Super Uppercut: J, I( f-lt J, ~ -+ t 3
Slide Kick: f-I( J, ~-+f- + 6

Fireball Spray: -+ ~ J, I(f- + 1
Assault: f-I( J, ~-+ + 4

Ultra Combo: ~ J, I( + 4 (adicionar Super

Uppercut)
Ultimate (Sword Stab): -+J, ~ + 6

No Mercy (Fire Stream): -+~ J, I( f--+ + 2

Super Fireball: -+~ J, I( f--+ + 3
Super Reverse Uppercut: J, I( f- + 6

Super Uppercut Rush: f-I( J, ~-+f- + 6

Super Quint Throw: f-I( J, ~-+f- + 1
Assault: -+ ~ J, I( f- + 4

Ultra Combo: f-I( J, ~-+ + 4 (adicionar

Super Quint Throw)
Ultimate (Crusher): f-~ ~ J, I( f- + 4

No l'v'Iercy(Ice Spear): -+~ J, I( f--+ + 5

Cyber Dash: f-I( J,~-+ + chute ou f--+ +
chute

Plasma Shield: J, I( f- + 4 (reflete os

projéteis)
Eye Laser: ~ J, I( + 2 ou 3 (no ar

somente com 3, usa super energy)

Laser Storm: J, ~-+ + soco (pode ser

acionado no ar)

Teleport: f-J, I( + botão (super energy)

Invisibility: ~ J, I( +. 6 (requer super

energy)
Lock ON - 3 Fireballs: I( J, ~ + 4 em

seguida, J, ~-+ + 1

Claw Uppercut: -+ J, ~ + soco
Recover Move: -+ J, ~ + soco
Combo Breaker: -+ J, ~

Ghost Move: 77

Shadow Move: 77

Super Uppercut: J, I( f- I( J, ~ -+ + 3
Chest Spark: -+ ~ J, I( f--+ + 4

Super Claw Spin: f-I( J, ~-+f- + 6
Assault: -+ J, ~ + 1

Ultra Combo: -+J, ~ t 4 (adicionar

Super Uppercut)
Ultimate (Gun): -+f-I( J,~-+ + 5

No Mercy (Laser): f-I( J, ~-+f- + 2

Tornado Kick: ~ J, I( + chllte

Firecracker: ~ J, I( + 2 ou 3

Split Kick: I( J, ~ + 5 ou 6

Double Roundhouse: (c)f-, -+ .•.6

Fireball: J, ~-+ + 2 ou 3 (acionável no ar)

Downward Air Fireball: pule, -+~J,I(f-
+ 2 ou 3

Shoulder Dash: J, ~-+ + 2

Liquidize: f-I( J, ~-+ + chute (acionável
no ar)

Icy Grip: J, ~-+ + 1
Arctic Blast: J, I( f- + soco

Ice Lange: .J, ~-+ + 3

Energy Gain: J, ~-+ + 4, segure 4

(converte super em energia)
Combo Breaker: J,~-+
Recover Move: J, ~-+ + 6
Ghost Move: 77

Shadow Move: ??

Super Beat Down: f-I( J, ~-+f- + 2

Back Stab: -+ ~ J, I( f- + 1

High Sword, Low Sword: f-I( J, ~-+ + 3
Combo Breaker: -+ J, ~

Recover Move: -+ J, ~ + soco

Ghost Move: 77

Shadow move: -+~ J, I( f--+ + 5

Destroyuss: J, I( f- I( J, ~ -+ + 3
Super Flame Path: f-I(J, ~-+f- + 4

Super Kick Rush: -+ ~ J, I( f ~ + 6

Super Flip Shadow: f-I( J, ~-+f- + 6

Super Rolling Sword: -+~ J, I( f--+ + 3
Assault: f-I( J, ~-+ + 2

Ultra Combo: ~ ~ J, I( f- + 2 (adicionar

Destroyuss)
Ultimate (Dino-Dinner): ~ J, ~ + 5

No Mercy (Meteor Shower):
f-1(J,~-+f-1(J,~-++2

Fireflower: J, ~ -+ + 1

Combo Breaker: J, ~~

Ghost Move: -+~ J, I( f--+ + 3
Recover Move: -+ J, ~ + soco

Shadow Move: -+~ J, I( f--+ + 5

Snap Dragon: J,I( f-I( J,~-+ + soco

Spinning Slashes: -+ ~ J, I( f--+ + 3
Assault: +- I(f- + 4

Ultra Combo: J, ~-+ + 4 (adicionar Snap

Dragon)
Ultimate (Fire Shuriken): f-I( J, ~-+f

+4

No Mercy (Deadly Shuriken):
-+f-I( J,~-+ + 5

Ultimate: ??

No Mercy (Skull Drop):
f-I( J, ~-+f-I( J, ~-+ + 1

Boot Kick: ~ J, I( + chute

Web of Death: ~ J, I( + 3

Skull Splitter: I( J, ~ + 6 (acionando 4
você faz uma finta)

Conquer: -+ J, ~ + soco

Screw: J, ~ -+ + 2

Flame Blade: J, ~-+ + chute (só com

skull)

Skull Scrape: J, ~-+ + 6
Soul Drain: J, ~-+ + 1

Teleport: J, I(f- + chute (só com skull)
Sheild Catch: f- + 1

Air Kick: J, + 6 (enquanto no ar)

Skull Replenish: J, I(f- + 2 ou 3 (usa

super energy)
Combo Breaker: J,~-+
Recover Move: J, + 3
Ghost Move: 77

Shadow Move: 77

Grim Reaper: J,I(f-I( J,~-+ + 3
Sword Smash: -+~ J, I( f--+ + 3
Super Skulls: f-I( J, ~-+ + 6

Super Dizzy: -+~J,I(f-I(J,~-+ + 5
Assault: J, ~-+ + 3
Ultra Combo: -+~J,I(f- + 3 (adicionar

Super Skulls)

Spin: f--+ + 5 (aperte -+-+f--+ + 5 para

dobrar)

RolI: f--+ + 2 (aperte -+-+f--+ + 2 para
dobrar)

Pounce: f--+ + 3

.Flip: f--+ + 6

Silent Pounce: f-, segure 3, -+, solte 3

Howl: f--+ + 4 (ganha super energy)
Fake Howl: -+f- + 1

Fake Pounce: f--+ + segure 3
Combo Breaker: f--+
Recover Move: f--+ + 6

Ghost Move: 77

Shadow Move: 77

Loopy: -+~ J, I( f--+ + 6

Triple Fire-Claw: -+~ J, I( f--+ + 3
Super Flip-Out: -+~ J, I( f--+ + 2

Whirly Wulf: -+~ J, I( f--+ + 5
Air Ground Spark: -+ ~ J, I( f- + 3 (tonteia)
Assault: -+f- + 4

Ultra Combo: f--+ + 4 (adicionar Loopy)

Ultimate (Eletrocution): segure 6 e solte

No Mercy (Bat Attack): segure 1 e solte



12344 44321: Habilita Ermac.
1 4 4 1

3 3
2 4 4 2

81835-81835: Habilita Sub Zero clássico
(MK 1).

8 5 8 5
8 8

1 3 1 3
22264-22264: Habilita Mileena.

2 4 2 4
2 2

2 6 2 6

Ob,. os números em sequência são os

códigos que equivalefJ1 aos símbolos que

aparer:em na tela, conforme I) quadro dos

Screen Codes. Os números dispostos no

formato dos botões equivalem a auantas vezes

cada botão deve ser pressionado.

ULTIMATE KOMBAT CODESA T E

KDMBAT

VS. SCREEN CODES

o ultimato está dado. Nem bem estão curadas as
feridas de MK 3, e já está aí o caminho das pedras

para •.e bater em Ultimate MK 3. Porradall
Baby Betinho

MISTÉRIO

Além dos novos lutadores (e os

secretos Ermac, Sub-Zero clássico e

Mileena) existem mais lutadores.

Um deles é o ninja roxo Rain, além
de Smoke em forma humana e

Noob Saibo!. Fique ligado!!

U L T

RTAL

999-999 - Mostra a versão.

010-010 - Mensagem no arremesso
100-100 - Sem arremessos

*020-020 - Sem defesa

*987-123 - Sem barras de energia e
de Run

300-300 - Sem música

*788-322 - Reabilitação rápida depois

do uppercut

033-000 - Jogador 1 com metade da

energia

000-033 - Jogador 2 com metade da

energia

707-000 - Jogador 1 com 25% da

energia

000-707 - Jogador 2 com 25% da

energia
044-440 - Round 3 em "morte súbita"

o DragãoMK

1 LogoMK
2 Vin-Yang
3 NúmeroS

4 Interrogação

5 Trovão

6 Goro
7 Raiden
8 Shao Kahn

9 Caveira

*688-422 - Luta no escuro

*444-444 - Transformação aleatória

(ou 460-460)
985-125 - Psycho Kombat

(todos com *)

466-466 - Run infinito

642-468 - Galaga

Zonas do Kombate:
091-190 - Torre do sino

077-022 - Ponte

933-933 - Portal do Ermac

666-333 - Cemitério

330-033 - Deserto de Jade

004-700 - Caverna de Shao Kahn

880-220 - Torre de Shao Kahn

600-040 - Templo

050-050 - Fase de Noob Saibot (Torre

do sino)

820-028 - Pit 111

002-003 - Kombate no rio

343-343 - Telhado

666-444 - Toca de Scorpion
123-901 - Câmara das almas

079-035 Avenida

880-088 - Metrô

Textos (aparece uma mensagem)
448-844 - Don't jump at me - MXV

122-221 ..Skunky!! EJ.

004-400 - Watcha gun do? E.S.
550-550 Go see Mortal Kombat the

live tour!

282-282 No Fear (it's a pinball game)

123-926 - No Knowledge that is

not power

987-666 - Hold Flippers during casino

run (pinball game reference)

Vencedor luta com:
969-141 - Motaro

769-342 - Noob Saibot

033-564 - Shao Kahn

205-205 - Smoke (Smoke humano!)

VS Kodes para lutas 2 a 2:

227-227 - O lutador explode quando
é vencido

022-220 - Luta explosiva e sem
arremessos
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Fireball: -J, ~ + SB

Teleport Punch: -J,-+ +
SA
Telekinetic slam: +--J,~
+ CA

Fatality 1: RN, BL, RN,
RN, CA (perto)
Fatality 2: -J,l' -J,-J,-J, + BL
(distância de uma rasteira)
P~:RN,RN,RN,RN,CB
Combo(5): SA, SA, SB,
CA, -J,+ CA
Combo(5): SA, SA, +- +

SB, ~-J,-+ + SB, Fireball
Combo(4): CA, CA, CB, +

+ CA

Combo(4): CB, SB,
Telekinetic Slam,

Uppercut

Teleport: -+-+ + CB
Missile: ~-+ + SB

Homing Missile: -+-J,+- +
SA

Fatality1: SB, RN, RN, BL
(distância de uma rasteira)

Fatality2: -+-+-++- + BL
(distância de uma rasteira)

Pit: RN, RN, RN, -J,

Animality: segure BL,

-+-+-J, l' (perto)
Babality: B, D, D, D, CA

Friendship: RN, RN, RN,
RN,D
Combo(5): SA, SA, CA,
CA, B + CA

Spear: ~~ + SB

Teleport: -+-+ + CB (no ar)

Invisibility: segure BL,
l' l' + RN

Air Throw: BL (no ar)

Fatality1: segure BL,

l' 1'-++ (longe)

Fatality2: segure RN +
BL, + +-+1' (distância
de uma rasteira)
Pit: -+-+ -J, + CB

Animality: (longe) -J,-+-+
+ CB

Babality: + + ~~ + CA

Friendship: RN, RN, RN,
CA

Combo(9): Voadora,

Teleport, SA, Spear, SA,
SA, CB, CA, ~+ SB
Combo(3): SA, SA, ~ +
SB

Fan Lift: ~~ + SA
Fan Throw: -+-+ + SA +

SB

Fan Slice: ~ + SA

Square Wave: ++- + SA

Fatality 1: RN, RN, BL,
BL, CB (perto)
Fatality 2: +--J,-+-+ + CA

(perto)
Pit: -+ + -J, + CB ,

Animality: + -J, + -J, + RN

Babality: -+-+-J,-+ + CA

Friendship: -J,+--+-+ + SB

Combo(4): CA, CA, CB,
~+CA

Combo(4): SA, SA, ~ +
SB, + + SB

1 Missile: +--+ + SA
2 Missile: -+-+~~ + SA

Gotcha: -+-+ + SB (aperte
SB)

Ground Slam: SB (aperte
SAl

Ground Pound: segure

CB (3 segundos)
Sliding Punch: -+-+ + CA

Back Breaker: BL (no ar)

Fatality1: segure BL,
l' +-+1' (perto)
Fatality2: RN, BL, RN,
RN, CB (longe)
Pit: +-++ + SB

Animality: segure SB,
-+-++-+

Babality: + -J, -J, + CB

Friendship: CB, RN, RN,
CB

Combo(7): CA, CA, + +
SA, SA, BL, SB, ~+ SA
Combo(5): SA, SA, BL,
SB, ~ + SA
Combo(3): CA, CA, ~ +
CA

Ice Freeze: +--J,-+ + SB

Ground Freeze: -+ + ~+
CB

Slide: ~ + SB + BL+ CB

Fatality1: +++-+ + SA
(perto)
Fatality2: ???
Pit: -+ -J,-+-+ + SA

Combo(4): SA, SA, -J,+

SB, + + SA
Combo(4): SA, SA, ~ +
CB, ~ + CA
Combo(5): SA, SA, +- +

CB, ~ + CA, -J,-+ + CB

Close Bomb: segure CB,
+-+- + CA

Far Bomb: segure CB,
-+-+ + CA

Teleport: -+++ BL (no
ar)
Net: ~+-+- + CB

Air Throw: -J,-+ + BL, em

seguida SB (no ar)
Fatality1: segure BL,
+ + l' + + + + l' -J, + SA

(qualquer lugar)
Fatality2: segure BL,
-J,-J,-+1' +RN (perto)
Pit: RN, BL,RN
Animality: segure BL,
l' l' -J,+ (perto)
Babality: -+-++-+ SA
Friendship: RN, RN, RN, l'

Combo(2): SA, SA, CA,
SA, CA, ~ + CA
Combo(3): CA, CA, ~ +
CA

Whirlwind Spin: +--+ +
CB

Fireball: ~~ + SB (no ar)
Ground Saw: +-+-~ +
RN

Fatality1: -J,-J,~-+ + BL
(distância de uma
rasteira)

Fatality2: RN, BL,BL, BL,
CA (perto)
Pit: BL,BL, BL,CA

Animality: segure SA,
-+-+-J,-+ (perto)
Babality: RN, RN, RN, CB
Friendship: RN, CB, RN,
RN,1'

Combo(8): Voadora,
Whirlwind, CB, CB, SA,
SA, -J,+ SA, Voadora,
Fireball

Combo(6): CB, CB, SA,
SA, + + SB, +' + SA
Combo(6): CB, CB, SA,
SA, CA, ~ + CA

Blade, arang:
(para cima) ~-+ +SA

(p/ frente) ~-+ + SB
(p/ baixo) ~-+ + RN
Glow Kick: + -+ + CB

Invincibility: +--+ + CA

Fatality 1: l' l' -J, -+ + SA
(perto)
Fatality 2: RN, RN, RN,
BL, RN (perto)
Babality: + + -+ + + CA

Friendship: ~++-+- + CA
Combo(7): SA, SA, + +
SB, CB, CA, +- + CB, ~ +
CA

Combo(4): CA, CA, CB, ~
+ CA

Combo(4): SA, SA, + +

SB,-J,+SA ~
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Combo(7): SA, SA, SB,
CA, CA, CB, f- + CA
Combo(4): CA, CA, CB,
+- + CA

Ground Fireball:
~~~ + SB

Air Fireball: ,J..~+

CB (no ar)

Sonic Scream:
~~~ + SA

Float: f-f-~ + CA

Fatality1: RN, RN, BL,

RN, BL (distância de uma
rasteira)

Fatality2: RN, RN, BL,
BL, RN + BL (perto)
Pit: ,J..,J..,J..+ SB

Animality: ~~ t + SA
Babality: RN, RN, RN, t

Friendship: RN, RN, RN,
RN, RN,t
Combo: CA, SA, SA, ,J..+

SA, (ande), SA, Voadora,
AirFireball

Combo: CA, SA, SA, SB,
f- + CA

Hat Throw: f-~ + SB

Teleport: .J, t
Flying Kick:,J..+ CA (no
ar)

Spin: ~,J..~ + RN (aperte
RN)

Fatality1: RN, BL, RN,
BL, ,J..

Fatality2: ~~f-,J.. + SA
(distância de uma rasteira)
Pit: ,J...J,~~ + CB

Animality: RN, RN, RN,
RN, BL (perto)
Babality: ,J..~~ + SA
Friendship: RN, SB, RN,
CB

Combo(7): SA, SB, SA,
SB, CB, CB, f- + CA
Combo(3): CB, CB, f- + CA

Sonya: RN + SB + BL +,J..
Stryker: ~~~ + CA
Sub Zero: ~,J..~ + SA

Cyrax: BL, BL, BL
Sektor: ,J..~f- + RN

Nightwolf: segure BL,
ttt

Sheeva: segure CB,~,J..~

Kung Lao: RN, RN, BL,
RN

Kabal: SB, BL, CA
Kitana: ~,J..~ + RN

Reptile: RN, BL, BL, CA

Scorpion: ,J..,J..~+ SB
Jade: ~~,J..,J..+ BL
Ermac: ,J..,J..t
Mileena: RN, BL, CA
Classic Sub: BL, BL, RN,
RN

Fireball: ,J..~+ SA

Stomp: f-,J..f- + CA

Teleport Stomp: ,J..t
Fatality1:~,J..,J..~ + SB

(perto)
Fatality2: segure CB,
f-~~ (perto)
Pit: ,J..~,J..~+ SB

Animality: RN, BL, BL,
BL, BL (distância de uma
rasteira)

Babality: ,J..,J..+- + CA

Friendship: ~~,J..~, dê
um tempo, SA

Sindel: f-,J..f- + CB

Jax: ~~,J.. + SB

Kano: +-~ + BL (rápido)
Liu Kang: ~,J..+-t~

Combo(6):
SA, SA, ,J..+ SB, ,J..+SA,
Voadora, BL ar Knife Slash
Combo(4): CA, CA, CB,
CA

1 Fireball: +-+- + SA
2 Fireballs: f-f-~ + SA
3 Fireballs: f-f-~~ + SA

Fire Eruption: ~f-f- +
CB

Fatality1: segure SB,
,J..~~,J.. (perto)
Fatality2: segure SB, RN,
BL, RN, BL (perto)
Pit: segure BL, t t f- +
SB

Animality: segure SA,
RN,RN,RN
(distância de uma
rasteira)

Babality: RN, RN, RN, CB
Friendship: CB, RN,
RN,,J..

Combo: CB, SA, SA, SB,
f- + CA

Combo: CA, CA, f- + CA

TRANSFORMAÇÕES

Knife Throw: ,J..f. + SA

Knife Slash: ,J..~+ SA

Cannon Ball: segure CB,
(5 segundos)
Air Cannon Ball: ~,J..~
+ CA

Grab and Bite: ,J..~+ SB

Air Throw: BL (no ar)

Fatality1: segure SB,
~,J..,J..~ (perto)
Fatality2: SB, BL, BL, CA
(distância de uma
rastei ra)

Pit: segure BL, t tf- +
CB

Animality: segure SA,
BL, BL, BL (perto)
Babality: ~~,J..,J..+ CB

Friendship: CB, RN, RN,
CA

Freeze: ,J..~+ SB

Ice Shower: ,J..~ + SA

(perto ): ,J..~+- + SA

(longe): f-,J..~ + SA
Ice Clone: ,J..f-+ SB
Slide: +-+ SB + BL + CB

. Fatality1: BL, BL, RN,
BL, RN (perto)

Fatality2: f-f-,J..f- + RN

(distância de uma

rasteira)
Pit: f-,J..~~ + CA

Animality: segure BL,

~t t(perto)
Babality: ,J..+-+- + CA

Friendship: CB, RN, RN,t
Combo(6): SA, SA, SB,
CB, CA, f- + CA
Combo(5): SA, SA, CB,
CA, f- + CA (na versão

2.1, causa mais estrago
que o Combo(6))
Combo(4): Voadora,
Freeze, Voadora, Clone,
SA,CA
Combo(3): CA, CA, +- +
CA
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Acid Spit: -+-+ + SA
Force Ball: ~~ SA + SB
Fast Force Ball: -+-+ SA

+ SB

Elbow Dash: ~-+ + CB

Invisibility: l' 1'.J, + CA
Slide: ~ + SB + BL + CB

Fatality 1: +-~-+.J, + BL
(distância de um"salto)

Pit: BL, RN, BL, BL

Animality: .J,.J,.J, l' + CA

Babality: -+-++-.J, + CB

Friendship: ???
Combo(8): SA, SA,.J, +
SB, Fast Forceball, SA,
SA, Voadora, Slide
Combo(7): SA, SA, .J,+
SB, Fast Forceball, SA,

SA, Acid Spit
Combo(6): SA, SA, .J,+
SB, Fast Forceball, SA, CA

Combo(5): SA, SA,.J, +
SB, Fast Forceball,

Uppercut
Combo(4): SA, SA, .J,+

SB, Acid Spit

Combo(4): SA, J~}..SA, CA, ~ + CA r"~

SCORPION

HighGrenade: .J, ~ + SA
Low Grenade: .J, ~ + SB

Baton Trip: -+~ + SB
Baton Toss: -+-+ + CA

Gun: +--+ + SA

Fatality1: .J,-+.J,-+ + BL

(perto)
Fatality2: -+-+-+ + CB

(longe)
Pit: segure BL, -+1' 1'+ CA

Animality: RN, RN, RN,
BL (distância de uma
rasteira)

Babality: .J,-+-++- + SA

Friendship: SB, RN, RN,
SB

Combo(6): CB, SA, SA,

SB, Voadora, Baton Toss

Combo(3): CA, CA, +- + CA

Combo(8): CB, SA, SA,

SB, Hatchet, RN, SA, SA,
Shoulder Slam

Combo(3): CA, CA, ~ + CA

Energy Rings: .J,-+ + SB

Leg Grab: .J,+SB + BL
Flying Punch: -++- + SA

Bicycle Kick: +-~.J, + SA

Fatality1: segure BL +
RN, l' 1'~.J, (longe)
Fatality2: ~-+.J,.J,+ RN
(longe)
Pit: -+-+.J, + SA

Animality: segure SB,
~-+.J,~ (perto)
Babality: .J,.J,-+ + CB

Friendship: ~-++-.J, + RN
Combo(6): CA, CA, SA,
SA, SB, +- + SA
Combo(4): SA, SA, SB, +
+ SA

Combo(3): CA, CA, +-+
CA

Combo(6): CA, CA, SA,

SA, l' + SB, Flying Punch

Babality: .J, ~~-+ + SA

Combo(7): Voadora,

Teleport Punch, Spear,
CA,CA,CB,CB,CA

Combo(5): Spear, SA,
SA, CA, ~ + CA
Combo(4): CA, CA, CB, +
+ CB

Combo(3): SA, SA, l' +
SB

Sai Shot: segure SA (2
segundos)
Teleport Kick: -+-+ + CB

Rolling Attack: ~~.J, +
CA

Fatality 1: ~~~-+ + CB

(tela inteira)

Fatality 2: .J,-+.J,-+ + SB

(perto)
Pit: .J,.J,.J, + SB

Animality: -+.J, .J,-+ + CA

Babality: .J, .J,-+-+ + SA

Friendship: .J, .J,+--+ + SA

Combo(6): SA, SA, CA,
CA, l' + CB, l' + CA

Arrow: .J,+- + SB

Hatchet: .J, -+ + SA

Shoulder Slam: -+-+ +

CB

Shield: ~+-+- + CA

Fatality1: l' 1'~-+ + BL
(perto)
Fatality2: ~~.J, + SA

(distância de uma
rasteira)

Pit: RN, RN, BL

Animality: -+-+.J,.J,

(perto)
Babality: -+~-+~ + SB

Friendship: RN, RN, RN,
.J,

Combo(7): CB, SA, SA,

SB, Hatchet, Hatchet,
Shoulder Slam

Combo(5): CB, SA, SA,
SB, ~+ CA

Spear: ~~ + SB

Teleport: .J, ~ + SA
Air Throw: BL (no ar)

Fatality 1: .J,.J, l' + CA
(distância de um salto)

Fatality 2: -+-+.J, l' + RN

(perto)
Pit: -+-+ l' l' + SB

Animality: -+ l' l' + CA

SUB-ZERO

High Fireball: -+-+ + SA
Low Fireball: -+-+ + SB

Flying Kick: -+-+ + CA

Bicycle Kick: segure CB
(4 segundos)
Fatality1: -+-+.J,.J, + CB

(qualquer lugar)
"Fatality2: 1'.J, l' l' RN +

BL (qualquer lugar)
Pit: RN, BL, BL, CB

Animality: .J,.J,.J, l'
(distância de uma
rastei ra)

Babality: .J,.J,.J, + CA

Friendship: RN, RN,

RN,.J, + RN

Combo(7): SA, SA, BL,
CB,CB,CA,CB
Combo(6): SA, SA, ~ +
SB, Voadora, Air Fireball,

Flying Kick
Combo(4): CB, CB, CA,
CB



TÊNIS. BEISEBOL· FUTEBOL· BASQUETE· VÔLEI. GOLFE· AUTOMOBILISMO· ATLETISMO· FUTEBOLAMERICANO· BOXE· LUTALIVRE

Escolha •

uma das

garotas

para dar
uma voltinha com você

Nos três

modos,
você

contará

apenas com
3ca"os

DICA: caso a curva seja muito fechada

DICA: dê um toque nos freios para o ca"O

na largada não cante pneu para não perder tempo entrar de lado

WANGAN DEAD SAJVRN
HEAT PACK IN VIDEO

Corrida

fUN fAaOR

CONfRO'"
CD

2 J d GRAfICOoga ores
Bateria SOM

• É a cara de Ridge Racer,
mas não merece uma pole
position

SAf'URN

WANGAN DEAD
HEAT

Wang Dead Heat, é oprimeiro jogo para Saturn da
Pac in Video. Há três modos de

corrida: Time Trial, Battle e
Scenario. No Time Trial você

disputa pelo melhor tempo. No
modo Battle é a hora de

mostrar para "aquele" amigo

quem é o rei do volante. No
Scenario você deve fazer um

bom tempo. Você também

pode escolher o modelo e a

cor do possante. E, se você

manja pouco de direção, há
instrutoras interessantes

para ajudá-Io.

No modo 8aft/e, 2 players, a
visão não muda
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SA'FURN

NFL QUARTERBACK ClUB 96

LOJA 1

LOJA 2

• J~GU~~
AGORAEM2

ENDEREÇOS

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

TEUFAX 941 9957

RUA CONSELHEIRO MOREIRA
DE BARROS, 540

SANTANA - CEP 02018-011
TEUFAX 959 0530

A MAIS COMPLETA
LOCADORA E GAMES

SNES
SEGA

Golfe

DICA: mova
um defensor
entre os
atacantes e
deiXe o
quaterback
livre para

" lançar

PGA
fOUR '"

NFL QUARffRBA(K SAf'URN
(IUB 96 SEGA

Esporte

fUN fACTOR

CONTROLE

CD

1 J d GRÁfICOogo or
Boterio SOM

fUN fACTOR

CONTROLE

16 Mego GRÁfICO
4 Jogadores

Bateria SOM

mais de um modo de jogabilidade e

a possibilidade de se trocar

quarterbacks entre as equipes. Com

os defeitos e qualidades, QB Club
'96 ainda é o único game de
futebol americano no ramo dos 32

bits. Indicado para os fãs do gênero.

§
Para

quem não gosta
de emoções fortes ...

Tirando a reposição das telas (um

pouco lenta) os gráficos e os

cenários são bons. Os jogadores

mais calmos vão gostar de uma boa

partida de golfe no SNes.

ma bola e tiver
A correr co t mpo

DICA'se voce A controla o e. ~ só voce
sucesso, nao bém
mas o jogo tam

..•nada como o verde desses campos para
uma boa disputa de habilidade e precisão

A mais famosa série de games degolfe para o Mega finalmente

dá as caras no SNes. A empresa
lHO reuniu o melhor das 3 versões

do Mega e criou esta versão.

• Tira-teima para ver
quem é bom de buraco!!

QB Club '96 tem muitos errosbásicos. Os erros são

geralmente de posicionamento de

jogadores que deixam espaços
entre atacantes e defensores. Mas

apesar de tudo isso, o jogo oferece

• 32 bits seguem s~1l!um
grande futebol americano

$NU

PGA TOUR 111



TOVSTORV

PULAR DE FASE E INVENCIBILlDADE

Pular de fase: na tela

Press Start, aperte A, B,

~, A, C, A, + I A, B, ~,

A. Comece o jogo e

pause. Ainda pausado,

aperte A pi'lra pular

para a próxima fase.
Invencibilidade: no

começo do Levei 2,

pegue 7 estrelas e volte

à caixa de brinquedos

no começo da fase.

Pule na caixa e agache

se até a estrela que fica

no canto superior

esquerdo da tela a

girar. Está invencível!



EARTHWORM
JIM2

PULAR DE ESTÁGIO

Pause o jogo e aperte

Select, B, X, A, A, X, B e
Select. Você vai ouvir

um som se fez o truque
corretamente.

Oespause o jogo e

ganhe um passaporte

para o próximo estágio.

SPAWN

PASSWORDS

Levei 2: 09963010

Levei 3: 4H2530GF
Levei 4: 4CC138CF
Levei 5: OC4F458H
Levei 6: 031551FG
levei 7: 09BF596F
Leve18:0B809B4H Nela, Você

aumenta a ener .

número de vida 91a, o
melhora SUa s,

I' arma e
~e eC10naqualquerse.



PASSWORDS FOR ULTIMATE DOOM

DOaM

The Factory
POCR4!Z779

The Immost Dens

TCHQ25L465

Suburbs

SYKB!3P053

The Mansion

WLHYHCPQQQ

Club DOOM

JCGDNFL556

The Tenements

JPTLB3DBVV

The Courtyard
RWHDVDL435

The Citadel

W84VRJ70KJ

The Nirvan

FVGSWFCY46

The Catacombs

RSNBYOTOOO

Barrels of Fu,.
M6TKX4WVVV

Blood Falls

Z1X!PB19QR

Abandoned Mines

Q8MCJYQ111

Monster Condo

MLQP8XMXXY

Redemption Denied
P6TL75ZZWV

PASSWORD

FOR DOOM 11

The Marshes

PLMK8YHY02

Threshold of Pain

FKX77M!SSQ

Entryway
!PSGBJX3XV

Underhalls

F3RH8HWPWY

The Gantlet

Y38ZYOCGCF

The Focus

OT57SXJBJG

The Waste Tunnels

BNSM4KYVVW

The Crusher

XP!3Q1DGDB

Dead Sim pie
CLQP3WXKXY

Tricks and Traps
D5SMBV6KYW

The Pit

LBGSPKL!46

Refueling Base
3KYZSB2TSK

O of Destruction

Y73VC20CHK

Fortress of Mistery
PF7XZ3NVVV

HeI! Gate

GKD8HR9Q1Z

HeI! Keep
7T5H809Q1Z

Pandemonium

796J1Z7120

House of Pain

!RLH025YZ1

Unholy Cathedral
NP90L8POCB

Mt. Erebus

WBH52JT956

limbo
FF1V4MYQML

Tower of Babei

BV075MMNMP

HeI! Beneath

ZYJPM57!53

Perfect Hatred

3TNK!11VOZ

Server the Wicked

1VHPN44356

Unruly Evil
T47VXQBGBD

Unto the Cruel

Y1FQ227M!8

Twilight Descends
5TNFGDV71Z

Plant

Z80CH02R20

Toxin Refinery
6X!CMWHW64

The Military Base
VKNZ7L3PSQ

Command Control

MBRYKT4TMP

Phobos Lab

NYSV3CP!NL

Central Processing
Y61L74XYXV

Computer Station
YP1JB8DHXV

Phobos Anomaly
HNK4RQOHBC

Deimos Anomaly
3K5GQW3597

Containment Area

LJF68BSNTR

Refinery
1L8P6J!6WY

Deimos Lab

W74BON8F02

Command Center

5KXSXCV!87

Halls of the Damned

V74CJ19T02

Spawning Vats
B7M01JOFJK



Família do chefe
ganha uma irmãzinha.

Chega às bancas em abril a nossa - e a sua - mais
nova revista: Power Game. A única só com dicas

e golpes dos melhores jogos dos videogames.

Você vai saber, com detalhes, o que fazer em cada

fase, para onde ir e, finalmente, como detonar
até o último desafio.

A Power Game vai mostrar também, em uma seção

especial, tudo o que rola na TV sobre

e desenhos dos games. Agora, você continua por

dentro do mundo do videogame com a Supergamepower,

e ainda vira mestre no joystick comprando a Power Game.

Logo na 1ª edição você vai detonar Ultimate Mortal Kombat 3,

para Arcade, . e síiru e muito mais.
Em abril corra até a banca e leve a maior revista

de dicas e golpes do país.

O parente que faltava para a família
do chefe - e você - ficarem imbatíveis!



RIDGE RACER
REVOLUTION

SUPERMÁQUINAS

Termine as três pistas em

primeiro lugar. Agora, basta
vencer os carros no modo Time

Trial. No Begginer, você pega o

carro preto, no Intermediate, o

mini preto e no Advanced ...



R$

74,90
cada

MEMORY CARD +
Cartão de memória com 8 vezes a

capacidade do cartão original (2 vezes

R$ para a versão SAT), Grave as fases,os recordes e os super-poderes

74 90 conquistados em qualquer

jogo com opção de "SAVE".

Imperdível para games

, de esportes, aventura e RPG,

A DIFERENÇA ENTRE
VENCER E DETONAR.
GAME SHARK
Cartucho programável, já vem com códigos

para os jogos de SAT e PSX mais quentes

do momento, Permite armazenar

outros 10,000 códigos,

~~:~: ~:m R$9'90memória para

salvar seus jogos, ,

IMPORTAÇÃO DIRETA EM NOME DO CLIENTE. FRETE E IMPOSTO JÁ INClUIDOS. ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO,

LalGUE GRÁTIS E RECEBA EM CASA

0800 130 500
lllRfG,lSti,aeel,N,G

ACESSÓRIOS INTERACT/STD

J-JoystiCk tipo Arcade (R$ 89,90) ••
i -Controle Básico (R$ 49,90)
~ -Controle com Turbo/Slow Motion .

! -Cabo de RF (para antena) R$ 74,90
~ cada
~I ACESSÓRIOS ORIGINAIS

-Direção Arcade (SAT) (R$ 129,90)
-Controle Standard
- Pistola para Virtua Cop (SAT)
-Cabo de Interligação (PSX)
-Adaptador 4/6 Jogadores
(SAI) = Saturn - (PSX) = PlayStation

Agora, um B

Botão C

~~

REAL BOUT FATAL FURV

GOLPE SECRETO DE

GEESE HOWARD

Para fazer o golpe você
deve estar com a ener

gia piscando e o Power
cheio. Só Geese tem

esse golpe.



GUARDIAN
HEROES

FUN FACTOR

CD CONTROLE

30 Fases GRÁFICO
6 Jogadores

Continue SOM

diferente

do que rola
nos

tradicionais

jogos de luta,
você também terá

de usar técnicas de

Street ou Mortal para se
livrar dos inimigos. Você

escolhe entre seis personagens. Mas não dá pra

montar o personagem de acordo com o seu

gosto, apesar de cada um deles ter armas, força
e magias características. Bem, é isso que eu

acho que o japa tá me dizendo aqui... Para

tirar de vez o inimigo do mapa, ache um

personagem fortão e cheio de magias. É,

porque você vai ter de encher

de porrada quase 40 caras,
do mais simples ao último

chefão, além de aguentar em
pé 30 fases. São dois modos de

jogo: o modo História e o Versus. No
modo História são permitidos até

dois jogadores simultâneos. Mas o

Versus tem mais emoção, dá pra até
seis caras detonarem. De resto, é

partir pra cima e mandar ver a mão, a

espada, ou a magia. (E usar a

cabecinha, Baby!)

~ Por Baby Betinho e~ Marcelo Kamikaze
Guardian Heroes foi

feito pela Treasure, uma
subdivisão da Sega que reúne
cérebros da Konami e da

Capcom. O game mistura RPG e
porrada, dá para imaginar? É por isso
que eu e Kamikaze, o japa crânio, nos
unimos nessa tarefa. Hmm! Na verdade,

a ação é o que mais se destaca, mas os
elementos de RPG, como a história e as

magias, são muito presentes. Pode crer... quer
dizer, o lance do jogo é a zona, que rola solta na
tela. Você pode ser
atacado por dez caras

ao mesmo tempo.
Apesar de isso ser bem

OSAI'URN
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Este é Kahn, Ganhe Atençãol
personagem principal e rei da experiência destruindo todos O número de inimigos

porrada nas horas vagas •••. os inimigos no começo do jogo •••. aumenta na saída do bar

Prepare-se
para
enfrentar

umapenca
dssoJdados
eumrobô

gigante no
cemitério

Quem
mandou

pegara
espada que
.niD Sf.B SlJ.BJ

Depois de
apanhar um
pouco •..

...você
verá
uma
caveira
s.sÍldD
túmulo,

pegara
espada ...

Parece que estas plantas estão

com fomel Não perca ~tempo: detone ....,.........-

...e destruir o
chefe que
estava lhe
dando uma
surra

Não

• adiantal

nem

Essa é a mamãe planta, acerte- ficar de papo com o. velhinho. Depois
a sem parar e fuja das ~ de falar com você, ele decide ir para orajadas de fogo -....,.........- outro grupo

Mais

gente no seu
caminho: é s6

mandar bala
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o SA"'URN
Q
~

Z
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Use a

nova espada, mas
cuidado com a agilidade do cara

58

Este chefe
só

acerta de

perto. Bata
e fuja

t

Detone os

gigantes mal encarados ~

Escolha a opção do
meio e vá ao castelo



Ele também usa p'"N O's,

maos, magias e até
mesmo ombradas

.••mas se você
não foi um
bomher6i

durante o jogo,
podeacebar

sozinho

Tudo em ordem. A

princesa está salva •••

Depois
de

morto,
ele ainda

explode e
pode acertá·lo

Robozão

poderoso e cheio de estilo.

Para seguir
adiante basta

escolhera

úhimaopção
e ir em frente

Gue"eirose

magos
baixinhos?
Po"ada
neles, como de costume

Muito
trabalho agora com as

latas velhas. Não tenha piedade e pratique
um pouco seus conhecimentos de funilaria



FUN FAC10R

CD (ONfROLE

24 Fases GRÁFICO
1 Jogador
Password SOM

ARMASUAESCOLHA

([j, Por Marior;. 8ro.
Thunder Strike 2 tem uma difícil

missão: superar o sucesso de Thunder

Strike no Sega CO. Agora, tenham
certeza que a minha missão era muito
mais difícil! O Chefe, com toda aquela
lucidez que nós conhecemos, resolveu

que eu deveria terminar o jogo em três
dias, nada mais, nada menos. Então,

não esperei nem um minuto para virar
piloto de helicóptero. Já no início pude
perceber as diferenças. Em Thunder

Strike o cenário aparecia completo, na
segunda versão o cenário é construído
durante a missão. Os detalhes foram melhor

trabalhados: da cabine se veêm as bombas

caindo e explodindo lá embaixo. Antes de

começar a missão você pode escolher as
armas. Para escolher direitinho você tem de

saber exatamente qual é a missão. Então já
sabe, né? Atenção para as ordens

dos superiores! Só espero que eles
não façam como o Chefe que, depois
de dois dias de jogo, resolveu sentar
atrás de mim e controlar tudinho.
Pode?

o P.S"'A""ON
Q

:I
I)
li
11I

Q

TORPEDO:
máximo de
oito por
missão

BOMBA
PEQUENA:
máximo de
20 por
missão

MÍSSIL:
28 por
missão

você
dispõe de
8por
missão

Esta é a bomba
mais poderosa.

Apenas 4 por
missão
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PASSVVORD
,~~

Siga
pela margem e

destrua os canhões para salvar
sua esquadra

Para destruir as minas pare em
frente e mande bala

Deixe Ao lado do primeiro e terceiro
seu helicóptero grupo de minas existem

lotado de mísseis para canhões.
enfrentar essa fase Destrua-os ~

PASSVVORD
~

Atenção/ Não se
iluda com esse

pontinho no mapa:
encha o helicóptero
de mísseisPASSVVORD

~~

PASSVVORD-
Use os mísseis para destruir os
comboios. Não perca tempo
com os outros alvos

-

Sua

missão é proteger a
base. Grude nela e use os

mísseis

PASSVVORD-
Escolha essa arma. Você vai

precisar dela para destruir a
pista dos aviões

Para
detonar esse alvo

invisível basta seguir o radar



PASSVVORD
A301511RVBEM41Q

Siga
os helicópteros

aliados. Atinja os alvo fazendo
zigue-zague, sem a ajuda do

radar

Detone

primeiro a parte
oeste da base e depois a
parte sul

Siga
o radar e seja

rápido: se você esquecer
algum alvo primário, já era

PASSVVORD,~~

PASSVVORD
~

Vá na frente e deixe o

caminho livre. Não perca
tempo com os barcos

Só
detone os alvos

primários depois de limpar o
caminho de seu comboio

Cuidado
com as árvores.na hora

de detonar os tanques

Primeiro,
acabe com os comboios.

Para destruir a ponte use e
abuse das bombas

PASSVVORD

Olha
aí uma missão

simples~ destrua as torres de
comunicação e caia fora

PASSVVORD
~

Após acabar com esses
canhões, separe-se da
esquadras

Aproveite
para lançar bombas na
ponte quando o trem estiver
passando

Detone essa base tomando
cuidado com a sua vida
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PASSVVORD

Essa fase parece fácil, mas não
é: leve com você torpedos,
bombas e mísseis

Use a bomba para detonar
rapidinho este galpão

Não falhe. Destrua esse barco

antes que ele se mande e
coloque você numa fria

!
Muitos alvos por aqui: voe
baixo para que a mira trave e
você consiga atigi-Ios

Leve torpedos para defender o
navio mercante

Atenção: não dispare torpedos
quando estiver sobrevoando o
navio mercante

Não perca tempo! Atirttapenas
nos alvos principais e de nO pé

Siga
o radar e destrua

todos os tanques que
aparecerem na sua frente

PASSVVORD
J~

PASSVVORD

l .
I' .r .o

,
" ,0

~,~
"1.

,:b

J
~~

~
.,.. I

Olho vivo no mapa: essas são
as cinco bases que você tem
de defender

FNPS9T7RJMM4H2

Proteja
apenas o comboio da

direita (leste). Depois, acabe
com a base

PASSVVORD

P A S S VV O R,O

PASSVVORD
~

Destrua barcos grandes
usando torpedos. Detone os
pequenos com a metralhadora

Contra esses alvos use a
metralhadora.~------------



Romancing 5aga 3: RPG com
liberdade total e variação de
eventos

DA INFORMÁTICA

Frontlllf' •IYIISSlon'
robôs, vai . quem se li

adorar este' 'gaem mOntaJogo d. r
e estratégia

n·

Final Fantasy VII: o melhor
da

série,
sem

Chrono .,.,. . _ . t/ng , -
de Akira"" ,!!er:um RPG .H," /ortyam com a p '.
°rll, roteirista d.aí/e Dragon Ba/~;,c,pação

e ragon Quest e Yuuji

..
CONEXAO PERMANENTE COM O MELHOR

~ ;/~~1
As -,.

cenas visuais

também impressionam em
Chrono Trigger

Esse foi o mês da Square. Alémde oficializar o lançamento de

Final Fantasy VII para PStation, a

empresa anunciou que lançará

jogos para PC. Estão na lista Final
Fantasy, Secret of Mana e

Romancing Saga, Front
Mission, Live a Live, Chrono

Trigger e Alcahest. A Square

anunciou também que os jogos

para PStation sairão para PC
e rodarão em Windows

97! Isto se o Windows tiver

tudo o que a Microsoft prometeu,

como a optimização para processar

gráficos 3D (leia-se polígonosl.

SQUARE INVADE
. PRAIA DO PC



Co.ROtoAcom + de 12 oemos

pl Mac e PC, \néd\tos,
d\reto dos EUA.

A\9uns iogos
você pode testar\



o forte

do jogo
são'

mesmo

as animações. Muito
bem trabalhadas,

elas chegam a tirar

o fôlego ~

REABERTA A CAÇA AOS REBELDES

Você está aí sentadão e sozinho.Você coloca o CD e não passa

pelas primeiras dificuldades. Não

consegue instalar o game. Depois

de algum tempo o jogo dá sinal de

vida. Você recebe um pedido de

socorro de um planeta próximo e

parte rumo ao desconhecido
comandando o tenente Hericksen.

O jogo surge aos poucos, como

uma história em quadrinhos. Aíf1
começam os problemas! •

~

DICA:

aperte o botio verde

para abrir a porta que está na sala
de comandos

De fome

ninguém
morre nesse

jogo. Dá só
uma olhada

no cardápio
da turma



RACiocíNIO À PROVA

EM THEXDER

T hexder não é um nomedesconhecido. O jogo,

fabricado pela Sierra (série

Lode Runner), já passou pelo

MSX em duas versões e pelo

SNes, de carona no sucesso
dos Transformers. São 5

mundos divididos em fases

que exigem mais raciocínio

que habilidade manual. O

destaque é a quantidade de
itens e armas. Não destrua

tudo o que aparece na
frente: mais tarde você

pode precisar do que
detonou.

oestrua
esse tipO

de

Plataforllla
ra pegar

pa itellS

A melhor maneira de enfrentar esse

dragão é não cair e ficar de cima, só
atirando até ele sossegar

/
/

/

+IlGlte
I QUE AS

I OUTRAS
I

\
+ DiCAs

QUE AS

OUTRAS
I

+ NeViDADJS

QUE AS·

OUT~S

+ MES,
I QUE AS5, OUTRA
\
\

..i

S,ia mais era
que os outros.
Continu com

a maior
revista de

games do país.



D.C. VERSUS MARVEL

No embalo daminissérie

D.C. versus Marvel, a Sky
Box Internationai coloca no

mercado uma coleção de cards
com o mesmo título da minissérie. A

coleção inclui especiais como 18 Impact,

12 Holoflash e 2 Mirage. Os
desenhos são de mestres

como John Byrne, Joe Quesada,

Joe Jusko, Bóris Valejo e Andy e
. Adam Kubert. Além disso

tudo, os cards são comentados por

Clark Super Kent (Marvel) e Peter
Aranha Parker (D.C. Comics). Cada

pacote contém oito cards e

um especial para a

votação. O preço é
U$ 3,50 nas bancas

especializadas.

As duas maiores editoras americanas de

quadrinhos se unem para o lançamento
do ano: uma minissérie em

quatro partes com
um show de super
heróis, como o
Surfista Prateado e

o Lanterna Verde,
E pra valer: finalmente Marvele D.C. Comics, as duas
maiores editoras americanas de

HQ, fizeram as pazes e decidiram

lançar uma minissérie em quatro

partes com o título D.C. versus

Marvel. Dá para imaginar do que se

trata? O rolo começou quando uma

entidade foi dividida logo no
início dos universos Marvel e D.C.

Como não pode haver duas

entidades iguais, foram escolhidos

11 campeões de cada universo para

defender a superioridade de seu

mundo. O universo perdedor
deixará de existir! A minissérie é

escrita por Peter David (Hulk) e Ron
Marz (Lanterna Verde) e desenhada

por Dan Jurdens (Super-Homem) e
Claudio Castelline. Mas nenhum

deles decidirá o final da história.

Isso fica para uma eleição com os

leitores. Um preview da edição traz

os cupons de voto. Os números

normais custam U$ 3,95 nos
Estados Unidos.
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Procure a Loja
mais pertode V"ocê !

Interior e
Outros Estados

Curitiba-PR
R.Gal.Aristides Athayde Jr., 673

Tel.:(041 )224-0640
Jundiaí-SP

Av. Nove de Julho,AIt.no 1155

Tel.:(Oll )436-0130
Santos-SP

Av.Epitácio Pessoa, 286

Tel.:(013)227-5710
S.J.do Rio Preto-SP

R.General Glicério, 4160

Tel.:(017)234-2191

São Paulo
Aclimação

Av. Aclimação, 239
Tel.:(011)277-6670

Alphaville
Calçado dos Magnólias, 57

Tel.:(Oll )725-0168
Alto de Pinheiros
R.das Tabacos, 185

Tel.:(Oll )212-9726
Brooklin

AV.Pe.Antonio J. dos Santos, 1053

Tel.:(011)531-0990
Campo Belo
R.Pascol,911

Tel.:(011)535-3655
Higienópolis

Av.Angélica,l 007 /Sobre Loja

Tel.:(Oll )826-8132
Moema

Av.Lavandisca, 239

Tel.:(Oll )543-9008

Locaçãoe Venda

GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Nós Falamos

a Sua Língua!

~.~51:_.v •.
~ '"

A Gomes For Us possui
acervo diferenciado,

atendimento personalizado,
cabines com consoles de
última geração e diversos

tipos de promoções.
Venha conferir!

from the Other Side,

lançado em dezembro,

para colocar no
mercado um CD com as

mesmas músicas em versão

acústica. a CD traz também

músicas de outras bandas.

r-, Substituída pelo• ~ Megadeth no Monsters of

Rock do ano passado, a banda

alemã de Heavy Metal Helloween
também está na lista de novidades.

a CD Time of the Oath foi lançado

em março e vem com 11 músicas
novinhas em folha.

~\ O New arder lança o CD~ The Rest of New Order,

continuação do The Best of New

Order, lançado em 95.

~ O reggae de branco do UB40~. não deixa por menos e

manda ver na continuação do seu

The Best com o segundo volume
da coletânea.

GUARDIAN NA CABEÇA

Imaginations
from the Other

Side ganha versão
acústica

Se você não está

a fim de ganhar

ovinho na páscoa e

ainda não pediu o

presente para o coelhinho, olho

vivo nesses lançamentos que estão

. detonando nas lojas especializadas.

A banda alemã de Speed Metal

Blind Guardian aproveita o sucesso

de seu último CD, Imaginations

)



Diversão

garantida em
um grande

clássico

fase triste, sem jogos com o

Jaguar. Sua missão é destruir

os helicópteros, aviões e

navios que atravessam o seu

caminho, sem esquecer kde encher o tanque. r ~

Muitas v~zesa sorte favorece, pois há mais

inimigos de um lado que de outro

Com o tempo os inimigos aparecem em
maior número e o combustível fica raro

~ Por LonlMalhia.
Essa é digna do parque do

Spielberg, aquele cineasta ~ ~
Iigadão em Dinos. Fomos buscar ~\

River Raid, um sucessão do ~

Atari, da década passada. O /

game faz sucesso até hoje.

Comprove procurando Atari na \-, ~Internet. Veja quantos sites existem. ~

No mês do Nintendo 64 nada
melhor que abrir o baú e

procurar por antigos

sucessos. E adivinha só o que nós
achamos lá no fundão da arca?

Nada mais, nada menos que River

Raid. O jogo, ao lado de Enduro e

Pitfall, foi um grande sucesso do

primeiro videogame, o Atari,

que hoje em dia
vive uma
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Dá

parairao

banheiro enquanto Vi A

espera a bala atingir ':'
monstrengo (Bocejo)

É

;~:i~:::~.~o: p~ntaria
escada, pois os :~~ ~para..subir a

o lIS 880 muito ruins

qui o espaço está aberto para a avacalhação e o humor. Só assim para /

aguentar a ruindade de alguns jogos, como esse Doom para 300, que

não honra a tradição da série. O nome definitivo da seção e o vencedor

do concurso IIMete Bronca" pintam na edição 27, aguardem! /7 _

Parece

quadro a
quadro:

assim é a
velocidade do jogo

em tela grande

Não
Doom para 300 ' alugue

acabar dando u ~O/S você pode
, I m tiro nos P' .

miO os. A visão . t' ropnos
velocidade é d e. 'P,O Game Gear, a

lembre as em e !eptll. Nada que
trad' , ,oÇoes fortes do

IClonal tiroteio com Doom.



PROGAMES
MOOCA

Master System
PlayStation

Neo Geo CD
Game Gear

Mega Drive
GameBoy

Super Nes
PC Engine

Playdia
Nintendo

Neo Geo
Jaguar

Saturn
32X
3DO

LOCAÇÃO DE:
Super Nes

300
Saturno

Mega Orive
Neo Geo CO

PlayStation
Jaguar

Sega CO
32X

Master
Nintendo

Game Boy
Game Gear

RUA JUVENTUS, 831
MOOCA I SP - SP

TEL (011) 591 0039

VENDAS

LOCAÇÕES

sAlÃo
DE
JOGOS

TILT'S 1 Av, do ImigranteJaponês, 93 SL
TeI. (011) 8439021

TILT'S 3 Av, Jabaquara, 1469 Loja 21
TeI. (011) 5833468

TILT'S 4 Av, Heitor Penteado, 1928

TeI. (011) 2620980

TILT'S 5 Praça da Liberdade, 141 Box 8
TeI. (011) 2789714 Ramal 338

TILT'S ~~inORA

*

Rua: Antônio de Macedo Soares, 1322
Campo Belo S. P. Tel: (011) 543-5753

GAMES STATlON

Caia na folia com um novo Video-Game

Somos uma locadora de
'hht$l"tg,IGa

PromoçãO para locação de
c rtuchos e cds

Assistência técnica
1< mos cards (MAGle)

~ Mundô dos Games
~ '" ;' ":, ','Super Nintendo
Neo Geo'CD < \ -,' ,,' e Fitas em

Promoç~o/ \, ,',)\SORer Promoção
R$ 530,00, 'o, k' ;\ <:

"".,i~~·!1····} ",;>~"~~f):~~

Rua Manoel Teixeira~40'· Nóva'llguiiçu - C, Soares· RJ

Te!': (021) 767-8042 ',,' '" ',,~AX: (021) 768·8189

.SHI~AMES
SISTEMA PARA CONTROLE
DE LOCADORAS DE GAMES

A solução para os seus problemas
administrativos por apenas R$100,OO

TELEFAX: (071) 359-3061

Pra

ninguém falar que s6
metemos bronca no jogo, a música é bem

legal, mas você podia ouvir um CD, não?

A pistola não é mesmo a melhor
arma do jogo, mas ter que atirar
cinco vezes para matar a fera é um
pouco demais •••

o
tiro do inimigo vem
quase parando

Calma, não há trapaça. É s6 o jogo que
dá umas travadinhas de vez em quando.
Coisa de criminoso, gente
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Apesar de Hiro
insistir,

Lucia dá
adeus

Na ida à .
Gwin's, LucIa

prefere voltar
para a alue
Tower

Lucia fica feliz
crystal shell A ao tocar o
vê Hiro seg~ o acordar

.e usando o ral.ndoo cristalcoardela

"-~

. ge
Na torre, LucIa ~iro. Ela

friamente cO~a voltar
diz que preclS

para a Blue 5tar

Hiro e Lucia saem e
descobrem que a

tempestade parou

De volta à Blue Star, as coisas
seguem iguais, com Lucia em

sono profundo

Após derrotar o Star
Dragon, você se
despede de todos
e vai para tall
crystal no final
do corredor

Lunar Eternal Blue, continuaçãode Lunar the Silver Star, para

Sega CD, foi uma das estrelas do

especial Detonados de

Supergamepower. Contudo, os

leitores infelizmente não puderam

ver o final do jogo. Mas, como a
SGP não é de ficar devendo nada

para ninguém, aí está Lmo final feliz de Lunar. r ~
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