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MARCELO

KAM IKAZE

MARJORIE

BROS

ficaram

só no título: o

Head Run (após o

Lempuushin, ~ + B) e o
Kobokushou (após o

Sempuushin, ~ + A). Está aí a

correção. Bem galera, de resto,

só alguns errinhos bobos, que

só chateiam pela repetição.

Forças misteriosas continuam
errando nas fotos. Desta vez,

houve repetição nas matérias

Night Warriors, na página 27, e
no Detonado Cyberia, na

página 59. Se liga no link,
moçada!

Sei que todo japonês é

chegado num chá, mas
parece que o chá de

Phantasy Star II não fez muito

bem ao nosso japa Kamikaze. O cara passou

um mês inteirinho detonando o jogo e,

quando terminou, não quis nem fazer o

texto, que ficou a cargo do Baby.

RECOMENDADOS

PHANTASY STAR 11
SUPER MARIO RPG
BAHAMUT LAGOON

RESIDENT EVIL

Marjô continua colhendo

os frutos do pôster da

edição 25. Agora resolveu
que quer uma sala só para ela e

já chamou até decorador para escolher

mesa, cadeira e quadros. Enquanto não

estava escolhendo o papel de parede,

atacava de Virtua Cop 2 e Drift Out.

RECOMENDADOS

WING COMMANDER IV
PANZER DRAGOON ZWEI

VIRTUACOP2
DRIFTOUT

com a matéria do

Kamikaze sobre o Alien

Trilogy na edição 26. A edição
passada teve alguns outros

errinhos. Vamos lá. A dica para

jogar sem DK Barrels em
Donkey Kong Country 2 é:
B, A, ~ ~, A, f- A, x. Na

matéria do Golpe Final, sobre

o jogo Art of Fighting 3, dois
golpe$ do Wang Koh San

~~r..E AGOll4
~ q~e;~~aram

assinando

matéria juntos,
Babye
Kamikaze

estão numa

disputa braba pra ver quem faz

mais jogos. Só que não vale
assinar a matéria do outro,

moçada! Foi o que o Baby fez

S aturn,
P.Station,
P.Station,

Saturn. A briga
está cada vez
melhor entre as

crias da Sega e da
Sony. Se o Saturn,
sai com Panzer

Dragoon Zwei, o
P.Station responde com Residenf Evil, dois
jogaços da nova geração. Mas a SGP deste
mês não fica só nisso. A loura Marjorie - que
anda toda toda depois do sucesso do seu
pôster . detonou a versão RPG do Ma'rio, o
bigodudo mais simpático do planeta game.
Phantasy Star 11,agora em versão nacional,
deu muita dor de cabeça ao Kamikaze e
também ganha um guia de primeira. E a

galera da porrada, é claro,
não foi esquecida. Tekken

2, com todos os golpes
dos mestres, é a estrela do
Golpe Final. E se liga que

no fim do mês sai outro

especial Golpe Final de
arrepiar ...

()~
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BABV

BETINHO

LORD

MATHIAS

Baby abandonou os jogos

, de luta. Calma, foi só por

alguns dias. O cara deu uma

ajudinha para o Kamikaze
fazendo o texto e as legendas de Phantasy

Star 11.Quando o detonado acabou, Baby
matou saudades de Ultimate

MK 3 e Tekken 2.

RECOMENDADOS

THE KlNG OF FIGHTERS'95
KILLER INSTINCT 2

ULTIMATE MK3
TEKKEN 2

Lord já começou a treinar

para as Olimpíadas: foi até

a locadora e pegou Victory

Goal'96. Além de aguentar os

gritos a cada gol marcado, fui obrigado a

ouvir o mês inteiro: "dessa vez a seleção
não volta para casa sem a medalha

de ouro",

RECOMENDADOS

VlCTORY GOAL'96
EXTREME PlNBALL
STREETS OF RAGE

NBA L1VE'96

Jogadoras e jogadores, muito pinhão, batata-doce. e quentão
(para os mais velhos). Festa Junina é novidade para um vankie
como eu. Aos poucos vou me habituando com os costumes
tupiniquins. O inverso também acontece. lembro-me bem que
há apenas alguns anos a sigla RPG no Brasil era sinônimo de
caretas e palavrões, coisa de japonês e americano. O mundo
gira e até o velho e bom Mario já se rendeu ao genêro. Os
brasileiros também foram fisgados. Aquela velha desculpa de
não saber inglês ou japonês já não vale mais. Phantasv Star,
um dos detonados deste mês, foi totalmente traduzido pela lec
loV. Em parte, a SGP leva o mérito pelo sucesso dos jogos RPG
no Brasil, pois sempre dedicou suas páginas aos grandes do
genêro. And vou? Já aderiu ao movimento?
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ARTE NO ENVELOPE
Finalmente! A galera já estava chamando a revista de machista. Mas a

Sandra Tiemi Ikeda, de Piedade, SP,quebrou o tabu e é a primeira garota a
ganhar o prêmio do Arte no Envelope. Seus street fighters estão demais!!

Todas as cartas do baralho de
SGP estão voando no desenho
do Jeferson Klahold, de
Canoinhas, SC

Muita magia no Gouki do Luciano
Nespoli da Silva, de Mogi das
Cruzes, SP

Descobrimos a
verdadel O André

Luis Revair é o
verdadeiro ET de

Varginha/ O cara
nem mandou

desenhos

enquanto
a história rolava

na Tv...

Vieira de
. ~ da Kellen, sete

A imaginaÇ80, ndo solta 'a em
. anda roa .

Lima M'nas Gerais
Lagoas, I

OCleverson
Correa escreveu

de Paranaguá,
PR, contando a

teia de intrigas
da cidade ...

Spawn está
fazendo o maior
sucesso lá em

Lagoa da Prata,
nas Minas Gerais,
O fera do
desenho é
Ricardo Francisco
da Costa

Uaul/ Essa titia é do barulho/ A Sandra

Tiemi Ikeda, de Piedade, Sp' escreveu em
seu nome e dos sobrinhos e faturou//
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Rua Voluntários da Pátria, 2195
Sobreloja - Santana - São Paulo
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Giovano Ferreira da Silva, de
Sumaré, SP,mostra que

entende de Killer Instinct com
seu Fulgore

O aral1ha de: "
pe/oS/ados ::OU SUateia/I
prel1deu a 8ti 'BP,!ral1agul. PR.
l10drigues ..I 'B11P80do 110:'1,.-~e

IIOSSal1tos li' ,70

\

Ryu outra vez, agora desenhado pelo Anderson
Vanderlei Guedes, de São Miguel Paulista, SP

"-1i'·_;:....~-"'-Uk.':O"

C4l.(~ ;ç.;-r ••::.. C".,,!4~

Tiro certeiro do
Alexandre Paeheco

da Silva, de /faíba, PE

Karlson Graeie Nunes de
Oliveira, de Paulista, PE,
mostra os poderes do
Magneto

Vê se presta atenção, seu zagallo. O time é o
seguinte (da esq. para a dir., em pé): Jax, Ken, Hulk,
Kyu, Znagief e Goro; (agachados) Wolverine, Ryu,
Spinal, Liu Kang e Sagat. Que timaço/ Escalação do
Alexandre Solamini, São Paulo, SP



mal ~o
by~zo

Olá, Marjorie de neve e seus
seis anões do reino da SGP!

Após discutir a teoria da
relatividade, resolvi escrever

Ihes para contar a experiência
que tive com um faraó grego,
há 230 anos. Depois de umas 12
cervejas, percebi que seria
melhor conversar com um

dinossauro porque o seguro
morreu de velho e girafa velha

não enfia a cabeça em privada.
Júlio Cesar de Souza

Contagem, MG

MB: Cruz credo! Júlio, eu não

jantaria com o Motaro nem se ele

fizesse uma superproposta
indecente!

Venho por meio desta esclarecer
uma dúvida: o Nintendo 64

poderá ter cenas filmadas, como
o Saturn e o P.Station?

Alexandre Romignel/a
São Paulo, SP

BB: Caríssimo leitor, cenas
filmadas no Nintendo 64 só
se forem curtas.

A Sega ainda pretende fazer

jogos para o Sega CD?
Reinaldo Lisboa

Manguinhos, RJ

MK: O último jogo legal para o

Sega CD de que se tem notícia

fi o Lunar 2. De resto, fi melhor
um Saturn ou P.Station ...

SUPER GP- RESPONDE

André Neves

Belém, PA

Estava

jogando

Sega Rally para Saturn e resolvi
entrar no modo Time Attack. Para

minha surpresa, encontrei mais um

carro disponível, o Stratos. Como
isso aconteceu? Há outros carros

além do Stratos?

MB:André, tem uma dica para

jogar com esse carro. Aperte X, Y,
Z, Ye Z no menu. Ou você

fez isso ou ele apareceu

quando você terminou o jogo.

Só existem o Stratos,
o Ce/ica e o Delta.

Ryuji Maeda
São Paulo, SP

Vendo um SNes com 5 fitas.

Ótimo preço! Tratar
com André, (011)

263-2937, São

Paulo, SP.

Vendo um SNes e um

Jaguar. R$ 400,00. Tratar com
Oscar, (045) 574-2538, Foz do

Iguaçu, PR.

cn
OC
c(U-
••••-
cn
cn
c( Vendo um 32X com uma fita

•••• (Metal Head). VendoU também um Mega
Drive com 2
controles de seis

botões e cinco

fitas. Ou troco tudo

por um Saturn. Tratar

com Leandro, (033) 351-

1539, Raul Soares, MG.

Vendo P.Station americano com um

controle. R$ 450,00. Tratar com

Faça como todo

cara esperto.

Escreva sempre para

Supergamepower! !
O chefe quer saber

sua opinião
sobre a melhor

revista de games
do Brasil.

//

LM: isso é game idéia ou maluco
beleza, galera?

./"
/ @aJ(;1J~

Inventei um jogo simulador de
pescaria. Você é um pescador e

participa de torneios por todo o
mundo. Com o dinheiro que ganhar
no campeonato, você pode comprar
equipamentos para o barco, iscas

artificiais etc. Agora, se você quiser
de.scansar, pode pegar seu barco e ir
para qualquer.

---
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Comercial Import & Export Ltda.

ei! não fique
aí parada!

EU?!•

Telefone

011·452·2984

•rlver

Vendo ou troco Saturn com 2
controles e 3 CDs. Tratar com

Ana Maria, tel. (011) 875-0146.

Vendo SNes com 2 controles e 2
fitas (Super Mario World e Donkey

Kong Country). Tratar com Danilo,
(011) 209-5731, São Paulo, SP.

Vendo Mega Drive 3 nacional, na

caixa, com 3 controles (um

original e dois de 6 botões) e 4
cartuchos (Fifa 94, Fifa 95,

Sonic 2 e Street Fighter 11). R$

300,00. Tratar com Fausto,

(041) 342-3050, Curitiba, PR.

Vendo Sega CD com

cinco CDs. R$

250,00. Vendo
também um SNes.

R$ 200,00. Tratar

com Fabio, (021) 260-5407,

Rio de Janeiro, RJ.

Quando vi meu irmão jogando

videogame comecei a gostar!
Adoro MK I, 11 e 11I.

Agda dos Santos

Esplanada, BA

autoridade

em jogos
de luta. É,

meninada, o
machão se curvou à inteligência
feminina!

MB: Mês da porrada aqui na Rosa
Shock! As meninas andam

pegando pesado na violência!

Devagar, gatas ...

MB: Sua dica fi bárbara! E não sou

eu quem está dizendo, fi o Baby

(como você sabe, eu não gosto

muito de pancadaria), a maior

Barbara Sehiebelbein

Campo Largo, PR

Marjô,
adoro

essa revista! Tenho

uma dica quente para você. Em

Final Fight para SNes, pressione

select assim que o console for

ligado. Depois da tela do logo,

aparece uma tela com vários

modos de jogo. Tem até luta sem

inimigo!

Elenice, (011) 205-9099, A.E.

Carvalho, SP.

Vendo um SNes com um

controle e quatro jogos
(Super Mario World, Super

Mario Ali Star, Mortal

Kombat 3, International Super
Star Soccer Deluxe). Tratar com

Marcos Filho, (0247) 22-9164,

Campos, RJ.

Vendo um Neo CD com um CD e

dois controles. R$ 480,00. Vendo

CDs novos, R$ 75,00 cada. Tratar

com Kaijen, tel..(011) 542-8477,

São Paulo, SP.

Vendo 3DO com dois controles,

pistola e seis CDs (Fifa, Need for

Speed, VR Stalker, Slam Jam 95,

Space Pirates, Crime Patrol 2). R$

450,00. Tratar com Marcelo, (047)

355-3138, Brusque, SC.



~STATION
GANHA ÓCULOS
TIPO REALIDADE
VIRTUAL o design

ainda

não está

definido, mas

pretende ser
confortável

no P.Station. O

preço estimado é de US$

400 (Japão). O produto está

sendo feito em conjunto

com a empresa inglesa

Virtuality, especialista no
assunto. O uso do

dispositivo pretende ser

bem amplo, podendo ser
usado como um monitor

portátil ou usá-I o com

efeitos especiais de 3D,

como o Virtual Soy. Ponto

para a Takara.

A Takara pretendelançar, em Setembro,
um óculos estilo realidade

virtual para ser conectado

Já
imaginou
como

ficaria isso

em 3D?

Doom é

outro game

legal para ser

jogado em 3
dimensões

A Capcom anunciou, ementrevista coletiva, seus

produtos para este ano. Depois do

grande sucesso de Resident
Evil, a empresa já prepara a

continuação, para
P.Station, é claro. O
arcade Star Gladiator

também vem para o
console. Para Saturn, a

empresa promete

Cyberbots • Fullmetal
Madness, um jogo de
luta de robô direto do

arcade. Para ambos os

consoles, a empresa prepara

Marvel Super Heroes, Rockman
8 e Rockman X4. Além disso, a

Capcom pretente lançar a

continuação de Breath of Fire. O

SNes não foi esquecido, com

Super Street Fighter Zero, uma
mistura de Street Zero e Street

Zero 2. E por fim, começou a

produção de Street Fighter 11I
para arcade, além das novas
versões de DarkStalkers e Street

Fighter Zero. Haja jogo!

CAPCOM ANUNCIA
LINHA DE JOGOS 96

Anúncio dos jogos da Capcom para 96

10



GRANDES MOSTRAM FORÇA NA E3

LOJA 2

LOJA 1

RUA SE~RA DO JAPI, 859
TATUAPE - CEP 03309-000

TEUFAX 941 9957

RUA CONSELHEIRO MOREIRA
DE BARROS, 540

SANTANA - CEP 02018-011
TEUFAX 959 0530

ASony

prepara
um

mascote

para o
P.Station,
no estilo

Mario

o novo Sonic, que sai ainda

em 96, é um segredo

guardado a 7 chaves

console: Mortal Kombat 64 e War

Gods. O P.Station vem com títLilos

da Capcom, como Marvel Super
Heroes e Marvel 2099. E também

está preparando um mascote para o

console, no estilo de Mario e Sonic:

Crash Bandicoot. A Sega mostra

que está querendo acabar com a

supremacia do P.Station e aposta
em conversões do arcade,

comoo a de Virtua

Fighter 3 e Fighting

Vipers. A empresa
também faz muito

mistério com o novo

Sonic, que sai para 5

consoles.

Você coloca o modem

no lugar do cartucho
demem6ria

Turok, da Nintendo, mistura robôs

futuristas com inimigos pré-hist6ricos

.., ..•...• _>
~

SEGA ENTRA NA ONDA DA INTERNET

Como acontece todos os anosno mês de maio, Los Angeles
reuniu as maiores feras da indústria

do videogame para antecipar o que

você vai jogar no segundo

semestre e no ano que vem. A

Nintendo fez a primeira exibição

pública nos Estados Unidos do

Nintendo 64 e de seus jogos. Sai

com alguns destaques,
entre eles Turok Dinosaur

Hunter e Super Mario
64, já muito aplaudido

no Japão. A boa

notícia ficou por conta de .

novos lançamentos para o

Desde Abril, os japonesespodem acessar a Internet via

Saturn. O kit (com o console) custa

US$ 450. Para quem já tinha o
Saturn, o modem e o CD com o

soft de navegação (compatível com

arquivos HTML 2.0) sai US$ 150. Dá

para acessar as melhores páginas

da Internet. Há várias aplicações,

como atualizar seu jogo com novos Porapenas US$ 450, osjaponeses têm um

personagens ou jogar com seu S!'turn com a Internet junto de presente

amigo lá do outro lado do oceano.

Lá no Japão, bastam

US$ 150 para seu Saturn
entrar na Internet
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o Mega, finalmente, traz um lançamento de peso:
Vectorman 2. De resto, é o de sempre, um
montão de jogos novos para Saturn e P.Station

STREET FIGHTER
ZERO 2
CAPCOM

luta

SAJ'URN/P.SI'AI'ION

Os 18 caras do Street Fighter

Zero 2 já estão dando porrada pra

valer no arcade e a briga vai chegar
também a sua casa. Essa nova

versão de Street Fighter melhorou

em tudo, inclusive jogabilidade.

Todo mundo pode detonar com

dois tipos de Zero Counter, vários

golpes e super combos. Aliás, em

SF Zero 2 você pode criar seu

próprio super combo. Cinco novos

malucos aparecem: Gen, Rolento,

Sakura, Dhalsim e Zangief. Falta

algo?

Sem previsão de lançamento



ZERC DIVIDE2
ZOOM
luta

P.SI'AI'ION

Previsto para o 2º semestre

Os robôs vão detonar de novo no

P.Station. Apesar do ciberespaço

XTAL TOWER destruído, os

programas sobreviveram e agora
estão lutando na realidade virtual.

Os movimentos e a resposta de

controles continuam ótimos. Claro,

se tomar muita porrada, a

armadura se parte e você fica sem

proteção nenhuma.

Previsto para agosto

ROCKMAN 8
CAPCOM

ação
P.SI'AI'ION

Sem previsão de
lançamento

polígonos dão um ar de

modernidade. Os cenários são

completamente em 3D e a altura é
um fator decisivo nas batalhas.

Quem fica no local mais alto leva

vantagem. Na hora do "vamos ver"

o jogo dá um close da luta.

VANDAL
HEARTI
ICONAMI

RPG/SIMULAÇÃO
P.SI'AI'ION

A Konami se aventura no mundo da

simulação com Vandal Hearts.
Apesar do estilo de jogo

tradicional, os

Depois de relançar Rockman X3,
o Saturn e o P.Station serão

premiados com um Rockman

original. Além de Rockman, Roll,

Dr, Light e Dr. Wily, a galera que

aparece em toda a série, esta
oitava versão traz Blues e

Forte, que estavam na

sétima parte. Bem, os

gráficos serão ultra

coloridos, usando a

capacidade dos
consoles de última

geração.
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Disponível em Junho

um ser criado por Wiseman, a

superforma de vida que
domina o mundo de

Nightmare. Mas a vontade de
ser livre fez Wiseman

aprisionar Nights no mundo

dos sonhos. Ele tem o poder
de voar livremente e de criar

portais dimensionais.

Alguém falou em Peter
Pan?

NIGHTS
SIGA
a~ão
SAI'URN

Vem aí o novo mascote da Sega,

Nights. Dos mesmos criadores de

Sonic, sucesso no Mega, Nights

promete muita aventura. O bicho é

Laura Louis está de volta num novo

jogo de suspense, Enemy Zero, ou

E0 para os íntimos. O game é uma

continuação de D. Desta vez, com

quatro CDs, o jogo deve ficar mais
realista ainda. O "staff" é de

primeira linha, incluindo o autor da

trilha do filme "De Volta para o

Futuro", Michael Neumann. Aliás, o

som é um elemento ativo no jogo,

pois há inimigos invisíveis e

radares orientados pela audição.

Laura pode se mexer livremente

pelo ambiente. Enemy Zero tem

duas partes: uma de adventure e

Já disponível

outra de ação. As demos

visuais do jogo são incríveis.

A abertura gasta praticamente um
CD inteiro!

EO ENEMY ZERO
WAID

adventure
SAI'URN
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Disponível em novembro

no estilo de Earthworm Jim.

Agora é só esperar para saber

como o espírito da minhoca foi

incorporado.

VECTORMAN 2:
INSECT INVASION
SIGA

a~ão
M.GA

Vectorman está de volta com um

. ataque novo e alguns power-ups

que vão transformá-Io em criaturas

bem legais, como um rinoceronte e

um piolho. Além disso, também

estão presentes novas armas e

formas de ataque para destruir os

enxames de insetos. Depois de

derrotar Warhead no primeiro jogo,

Vectorman passou as férias numa

oficina para fazer uma revisão e

agora tem mais um desafio:

derrotar os insetos mutantes que
estão invadindo a Terra. Os

produtores mudaram um pouco o

jogo para deixá-Io mais engraçado
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Disponivel no 2º semestre de 96

Disponível no final de 96

DARK FORCES
I.UCA' AIT'

a~ão
PI.AYSTAT'ON

PANDEMONIUM Você vai entrar

Clf'TAI. DfNAMIC' no distante

a~ão mundo de

P.STAT'ON Nikki e Fargus
nesse game

rápido, de side-scrolling, com

personagens e ambiente 3D. Entre

desertos, castelos, cavernas e

muito mais, você encarna Nikki, a

aprendiz de mágica, e Fargus, o

bobo da corte. Um jogo que

promete muita ação.

o matador de

"Guerra nas

Estrelas" está

finalmente

chegando ao

P.Station. Um jogo de pura ação,

com visão em primeira pessoa, e

que vale tanto para quem gostou de

Doom, quanto para os amantes da
série Guerra nas Estrelas. Todos os

inimigos são fiéis ao jogo assim
como os cenários e armas.



SAI'URN
8Ss
~

~

ril\ Por Lord~ Mathias

A saga de

Randy continua em

Panzer Dragoon
Zwei, ou dois, para

quem não entende
nada de alemão.

Como vocês sabem,

Randy pretende vingar

seu povo, destruído pela

guerra entre o Império e o

Reino de Mechaneta. O jogo não

ganhou nota máxima à toa. Os

gráficos são perfeitos, a

movimentação é perfeita, os

cenários são perfeitos! A
música,

então, é incrível!! Randy luta contra

super-ratos e conta com a ajuda do

dragão, que atinje os inimigos com

tiros simples. Mas o melhor do jogo

é a liberdade de ação. Você pode

escolher o caminho que quer fazer

na fase. Se, no meio dela, você

desistir do caminho que escolheu,
é só mudar. Além disso, o

dragão, que começa o jogo
meio tímido, vai se

desenvolvendo

enquanto o jogo rola.
Mano, com toda essa

ajuda o lance é
detonar!

DICA: logo no início, destrua

eSSá pedra gigante e depois os

inimigos que saem dela



Também nessa fase

você pode escolher a
rota e variar o
caminho a ser seguido

DJCA:esse é o 2R chefe, use o
Beserk Mode e os Jaserssem

parar e desvie das boJhas
vermelhas

DICA: não atire nesse peixe quando ele
estiver na água. Use o lãser e o Beserk

Mode quando ele
parar no ar

Essa é a nave que
acabou com seu povo.
Seu objetivo é acabar com ela

Tome cuidado para você
não se confundir com a

floresta

DJCA:esse é o

1Rchefe, use o
Jasere o Beserk
ModecomoX,
mudando

sempre a visão
para onde o
inimigo for

DJCA:

segure o botão de
tiro e mire no inimigo para mandar o
Jaser.Quanto mais forte ficar o dragão,
em mais inimigos você poderá atirar

DJCA:para desferir o Beserk
Mode, a barra de cima tem de

estar verde. Mire no
oponente e atire sem parar

DJCA:aqui, destrua os
mísseis primeiro e aí
detone com os Jasers
até derrubar a torre

Fique atento ao que roJa nas
torres sobre os muros gigantes







o desenho

japonês é
a base de
inspiração

para o
jogo

GUNDAM

Pena

que o jogoseja

narrado em japonês, fica diffcil
de entender a hist6ria ...

FUN FACTOR

CD CONTROLE

1 Jogodor GRÁFICO
Continue

SOM

DICA:

antes de
começara
fase
aparscs
uma tela

em que
você pode

escolher naves de apoio no momento que

precisar. Monte sua estratégia

DICA:

segure o
botão e
encha a

barra Lock·

on. Solte e
o tiro vai

no inimigo

missão você vai usar uma espada

laser, um rifle laser, uma bazuca,

um lança laser, um escudo e uma

metralhadora. O melhor do jogo é

que você pode desenvolver sua

estratégia de ataque, coisa rara em

jogos de tiro. Assim, se quiser ir

primeiro à quinta fase e depois à

primeira fase, não tem problema.

11

DICA: se usar o
botão B ele atira

e ataca coma

espada de perto

(ij\ Por Marcelo~ Kamikaze

Gundam, para

Saturn, foi baseado no

primeiro desenho da série, Gundam

RX-78. O jogo foi feito pela Bandai

(Megaman e Dragon Ball Z) e já

pintou no SNes e no P.Station, mas
essa versão é bem diferente. Você

controla um robô Amro e deve

destruir tudo. Até aí tudo igual. A

diferença é que você está fora do
robô e não

dentro. Para

cumpnr sua
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DICA: depois de

falar com Barry,

pegue o emblema
na lareira

localizou uma

mansão na floresta, mas os caras

não duraram muito. Sobrou pra

você. O lance é achar o helicóptero

em que estavam seus colegas,

investigar a floresta e colocar tudo

no lugar. No seu caminho, há

muitos itens que vão reforçar suas
armas e habilidades. Falando em

armas, você tem à disposição uma

faca, uma pistola 9mm e uma

espingarda calibre 12. O jogo é
longo, mas não se"preocupe: dá

para salvar.

DICA:

nessa

porta você
usa o
lockpiclc

que
ganhou de
Barry

DICA:

empurre
a escada

até a estátua

para pegar
o mapa

do primeiro
andar

DICA: ao chegar nesse ponto, mate o
zumbi para usar a arma, deixe apertado o
botão R1 e aperte X

\t Por Marcelo Kamikaze

Atenção, moçada, jogo da Capcom

pintando no P.Station. E não é
Street Fighter. Resident Evil
chega com uma missão tipo Alone
in the Dark. Você joga como um
dos dois melhores membros do

esquadrão especial escolhido para

descascar o pepino: Barry Burton,

especialista em armas, ou Jill

Valentine, fera em máquinas. A
missão não é fácil. Antes de o seu

grupo ser chamado, outro grupo

26



DICA: para
empurrar o
aquário, ap,rte
esseswitch

para esvaziá-Io

27

DICA: pegue o Ink Ribbon na
,stant, e não pise no Zumbi na
volta

DICA: na estátua, pegue o emblema
dourado e deix, o outro para sair

DICA: seja
rápido na

hora de matar os cães. Atire com o

direcional para baixo

DICA: empurre as
estátuas nos

ralos e aperte o
switch no centro

para abrir o baú

blema dourado

PICA: u~ o:: fazer aparecer
na lareira p Pegue a chave
esse buraCO.

DICA: no piano, use as notas musicais.
Com isso, ele tocará uma música e abrirá a
porta

DICA: para pegar a Moon Crest você
precisa se livrar desta máquina gigante

DICA:
falando
comesse
cara

ferido, ele
pedirá
remédio

rrte você acha

PICA: n~ :~:ura o sujeito
o remédiO q

PICA: u~e
o iSquel~O
na lareira

para pegar
o mapa do

segundO
andar

DICA: na sala de música, empurre esse
armário e pegue as notas musicais na
estante

DICA: para salvar saus progressos, use o
INK Ribbon na máquina de escrever



· DICA: na mesa

Urban Chaos, acerte

:... mais em passarelas

· para ganhar vários
· milhões

DICA: na mesa Rock Fantasy, deixe

pressionada a direção que deseja no
canhão, ele se encarrega de soltar a bola

logo que você escolhe a mesa.

Agora, o melhor de tudo mesmo é

que você pode jogar com até três

amigos seus! É o máximo, né? Só

tem um probleminha. O jogo é um

pouco lento, mas não deixa de ser

uma boa oportunidade para keconomizar algumas fichas. r~

A medieval Knights é a mais assustadora

das quatro mesas

<...~-

Você vai morrer de rir com as demos que

aparecem antes de cada uma das mesas

~ Por Marjoris Bros
A Electronic Arts resolveu

aprontar as suas também no fliper.

Extreme Pinball já pintou no PC e

agora ataca o P'Station. Antes de

qualquer coisa escolha uma das

quatro supermesas (Urban Chaos,

Monkey Mayhem, Medieval Knights

e Rock Fantasy). O lance é não

deixar a peteca, quer dizer, a

bolinha, cair. E, como vocês sabem,

para a bola não cair vale tentar

qualquer negócio. Só não invente

de balançar o console! Mesmo

porque para balançar a mesa basta

usar um botão do joystick. Uma das

melhores coisas do jogo são as

demos congeladas, que aparecem

DICA: na hora de soltar a bolinha, use o
botão círculo (oJ
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DICA: no

capítulo
IX, vá até
a represa
e mande

água nos
inimigos

DICA: nas
censsde
cidade há
muitos ítens
escondidos.
Vasculhe em
todos os

lugares

SNES
SQUARE

S;mu'a~ão

BAHAMUT
LAGOON

DICA: desenvolva o dragão
com equilibrio. Assim a ma.gis
da terra ficará disponivel

24 Mega FUN FACTOR

22 Capítulos CONTROLE

I Jogador GRÁFICO

Bateria SOM

DICA: magias tem funções extra. O trovão
destrói construções, o gelo congela rios e o
fogo incendeia o mato

DICA:mste

primeiro os
sacerdotes

DICA: cuidado ao

atacar. Se o inimigo é

DICA: as habilidades

do grupo depende do
nível dos dragões

força do grupo dependem do poder

do bichinho. Não é à toa que View,

o personagem principal do jogo, é

um especialista em criação de

dragões. J~i'~

DICA: as batalhas mano-a-mano dão mais

dinheiro e itens, além de você poder
acertar um inimigo em particular

~ Por Marcelo~ Kamikaze

A Square traz para o

SNes um jogo de estratégia
no melhor estilo Fire

Emblem. Você tem de formar um

grupo e salvar o mundo do

imperador Sauzer que detém o

poder do dragão. Cada grupo tem

um dragão que se desenvolve de

acordo com a comida que você der.

É bom você desenvolver o dragão

direito, porque a capacidade e a



SNES
~

~

~ ...E!j
DICA: segure o botão A e pule

alto sem perder o equilíbrio

DICA:

aqui, no
fim da

fase 1-2,
uma vida

bem fácil

DICA: você tem de

resgatar o número de
mini Fleas indicado

no inicio da fase

DICA: resgate os mini DICA: ande sempre com o
Fleas e s6 encoste na botão X apertado, s6 os ratos

porta para sair vão acertá-Io

DICA: com
o botão y
vocêco"e.

Aperte-o
de novo

para ele

parar

IJ&. .. ~

DICA: tente acertar o inimigo

por sempre por trás e não
encoste nele

([j, POIMarjoli. B,oss

Um povo invejoso, conhecido

como Insideos, resolve atacar

Fleaworld. Por quê? Simplesmente

porque os Insideos odeiam

qualquer ser que, ao contrário

deles, tenha mais de uma perna!

Assim, os Fleas, habitantes de

Fleaworld, têm motivo de sobra

para serem atacados: os caras não

só têm duas pernas como têm

quatro braços. A solução foi trancar
todos os Fleas em celas. Mas

sobrou um flea, Frantic Flea, que
tem de salvar os outros. Como

Frantic você enfrenta 6 fases cheias

de sub-fases. Os únicos itens que
você encontra são vidas e uma

asinha que permite

um tempo de vôo klimitado. r ~
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Agora ache o elevador que leva às
minas. Ele está no canto direito

superior da área.

Procure no labirinto subterrâneo os

Spice Processors e destrua-os. Só há
um código para o teletransportador
e um para o elevador.

Sector 3: ABABBABA

""'~~'Oltl,.

MoneyBags:
BACACABA
Five Hidden
Rockets:
ABCBCCAB

BootCamp:BABAABBA
Processing Plant 1: CBACBACB
Processing Plant 2: CCABACBC

Destrua tudo até o primeiro

teletransportador. Em seguida, use

os seguintes passwords para
acessar as diferentes áreas.

~ Por Lord Mathias

Captain Quazar é um jogo cheio

de inimigos, explosões e quebra

cabeças espalhados em 12 fases.

Sua missão é perseguir criminosos

intergaláticos, libertando os
escravos das refinarias e

escoltando-os até que estejam

seguros. Você conta com a ajuda de
duas metralhadoras, mísseis,

granadas e um raio. Ao longo do

jogo você acha power-ups como
escudos e chaves.
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DICA:

acerte na
ordem em

que eles
miram em

você

miram antes de

atirar. Isso quer

dizer que
você terá

tempo de
firmar o olho

no alvo e

apertar o

gatilho com

segurança antes
de mandá-Ios

para o espaço. O

jogo é dividido em três fases e tem

uma fase extra. O único problema

que você pode ter no Brasil é

encontrar uma pistola para o jogo. .
De verdade, tem um monte!

h

DICA:

cuidado

com esse

. cara na
moita

DICA: procure
acertar na

cabeça para

proteger o
refém que
está logo

, . atrás

DICA:

cuidado

como
"balé"

dos

inimigos

~ Por Marjorie~ Bras
Senhoras e senhores

fiquem atentos a mais um

episódio de Marjô contra o
crime. A dama de ouro DICA: a coisa fica mais fácil com a

aqui lança mão da super metranca

hiperpistola alaranjada

para dar conta do crime organizado.

E, vou dizer uma coisa, Virtua Cop
2, a exemplo de Virtua 1, é
muitíssimo

emocionante!

São três

policiais: Mike

Hardy, o

Rage,e

Jimmy

Cruise, o Smarty, de

Virtua Cop 1, além de

Janet Marshall, especialista

em desvendar o perfil dos

bandidões. Como vocês sabem, o

que vale em Virtua Cop é mandar
bala nos carinhas. Conforme o

lugar em que você acerta o tiro a

vítima tem uma reação diferente.

Além disso, os caras, quem diria,

DICA:

neste

ponto, s6
esse cara

atira

DICA: dê um tempinho e o cara se afasta

um pouco do refém. Facilita sua tarefa
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Cesta_:

Jeff Malone.
Atleta

NBA.

•

I nua



Tekken 2, que já arrepiava no arcade, agora está
mandando bala também no P.Station. Na moleza

pra você, todos os golpes dos sub-mestres
Baby Befinho

SO/SE - soco direito/esquerdo
COICE - chute"JEfeito/esquerdo

SOSE - apertar juntos (neste caso SO e SE)

-+ - pressionar
~ - dar um toque

* - golpes indefensáveis

DICA: para usar os sub-mestres basta terminar com seus
respectivos lutadores. Para usar Kazuya, termine com algum
sub-mestre. Roger (Alex) estarão disponiveis se você vencer a
3' luta com uma sobra mil li de ergia. Enfrente o animal
na 41luta e vença
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ficando

CD, CE,

CE,

CE,

! • I;'

durante o Flamingo,

coloque para frente o
trás

durante o Flaming
ou t& ou ~ CE

dura

o Flamingo, CE, C

CD,CE

após SE CE

~

CD,CE,CE,'CESE
CE, CD,

SD
CECD

SECECD

~

SECE ou ~ SDCD

(pega o ataque

inimigo)
,
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TÊNIS • BEISEBOL • FUTEBOL • BASQUETE • VÔLEI • GOLFE • AUTOMOBILISMO • ATLETISMO • FUTEBOL AMERICANO • BOXE • LUTA LIVRE

RSf'AJlON

NBA LIVE 96

• Detone pra valer com
os maiores feras do
basquete americano

N BA live '96 chega paraP.Station. O jogo é a

continuação da série NBA Live e

traz todos os 29 esquadrões da

NBA para o videogame. A grande
novidade deste ano são

as visões de jogo que o
CD oferece. Além disso,

novas jogadas estão

disponíveís. Você joga

nos modos Regular,

Season e Playoff com

os melhores jogadores
do mundo - todos com

nomes verdadeiros.

DICA: na defesa, utilize o botão o para

roubar a bola. Com o botão A você pula

para dar o toco

42

o playoff pode

58r disputado em melhor de

uma, três ou cinco partidas; avalie

como está o seu glÍs

DICA: no ataque, use o botão R de cima

para correr rápido, o círculo para

arremessar e o X para tocar a bola



DICA:

não se preocupe com

a posição em que você está,

acompanhe o tempo, que é
precioso

complicada. Vai ser preciso gastar

muito dedo no joystick antes de

deixar de comer poeira. O jogo tem

6 pistas muito boas entre asfalto,

gelo e terra. A prioridade do jogo

não é a colocação em que você vai

chegar e sim o tempo determinado

em cada pista. Afinal, é.um rally! A

única visão do jogo é por cima e

com poucas aproximações. Apesar

disso, facilmente termina o jogo

aquele que treinar e obtiver o

melhor desempenho nas curvas.
Mãos à obra!

o circuito não é o de Interlagos, mas o S
do Senna está presente na pista de terra,

Mais uma homenagem ao campeão

DICA:

fique ligado,

pois em algumas partes

da pista você vai encontrar

algumas avalanches

comparação, é a máquina que tem

a melhor aceleração. O que mais

vai exigir atenção de sua parte é

memorizar as setas que aparecem

rapidamente antes de cada
curva mais

As pistas na cidade são bem menos

escorregadias que as no gelo e na terra

DICA: quando pular as rampas não mexa

no direcioilal, senão você vai voar para fora

da pista

DiCA: aS
"mas

pró1CI io

cul"las s
"ndicadas
I setas.
por treio
Use o " "

, ',i maioriak na

,)~. de\as

í/" nO sega

~~ u presença rros de
"ã marco trêS CS

" que I "do dos
O ce\ICS, "s rãplé o mal
Ra\\V, O t
Drift u

Aqueles que sentiam falta deum jogo de corrida para

Neo Geo já têm motivos de

sobra para sorrir. A Visco

Games lança Drift Out, um jogo

de rally muito parecido com Power
Drive Rally, do mesmo console.

Entre os três carros que estão a sua

disposição figura o conhecido

"Celica", que já fez muito sucesso

nas pistas de Sega Rally" Sem
chance de

DRIFT OUT

• Gelo, terra e asfalto
num pega de primeira

Da quarta pista em diante você vai

encontrar curvas com duas direções,

podendo assim cortar caminho

NIEO GIEO
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ESPORTE TOTAL

(OUEGE
SLAM

DICA: no intervalo

da partida, procure

seguir à risca as
instruções de seu

técnico, podem ser
valiosas

16 Mega MEGA
4 Jogadores Aeclaim

BASQUETE

FUN FACTOR

CONTROLE

GRÁFICO

SOM

DICA: procure analisar as
características dos jogadores,

você só pode escolher dois

DICA: para roubar a bola de
seu adversário, utilize o
círculo (no P.StationJ

Enterradas pra ninguém botar defeito

pintam direto em College Slam

(OUEGE
SUM

16 Mega SNES
4 Jogadores Aeclaim

BASQUETE

FUN FACTOR

CONTROLE

GRÁFICO

SOM

DICA: no começo
do jogo, use o
botão A para
saltar ajunto
com o adversário

4

4

4
4

(OUEGE
SUM

SA'rURN
Aeclaim

BASQUETE

CD

4 Jogodores

FUN FACTOR

CONTROLE

GRlmco

SOM

Vocêfem44

equipes
universitárias

americanas a

sua disposição

ASf'AftON SAJ'URN MEGA SNU ----

• Lançamento da
Aeelaim para 4
sistemas é melhor
no P.Station

COLLEGE
SLAM"

Muita parecido com NBAJam, College Slam
chega para P.Station, Saturn,

Mega e Snes. Das quatro versões,
a do P.Station é a melhor, com sons

e gráficos mais
desenvolvidos. Você

escolhe entre 44 times

universitários. Se preferir,

pode editar os times. O

melhor da história é que

você pode mudar os nomes

dos cinco jogadores do seu

time e, além disso, pode
incrementar suas

habilidades. Se o seu jogador é

fraco no ataque, é só ir para a tela

de edição e dar uma reforçada.

Não dá pra

perder!
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H.O G.O _

TECMO WORLD SOCCER

Um gol
comemorado no

estilo do Neto,

aquele que jogava
no Corinthians nos

bons tempos

"CMO WORI.D
soeClR' 95

CD

2 Jo9odores

Continue

DICA: quando estas setas aparecerem, Na cobrança de falta, escolha uma das

escolha uma delas para tentar o drible opções e mande bala

A SNK coloca a bola no pé doNeo Geo com World Teemo

Soeeer. O jogo lembra bastante

Super Sidekieks, também da SNK.

Nessa versão, ainda incompleta,

apenas 24 seleções mundiais

estavam disponíveis e jogavam um

único campeonato. A vantagem

desse futebol é que ele dá uma

ajudinha para os jogadores.

Quando o adversário chega para

roubar a bola aparece uma seta

indicando o caminho certo para

você se livrar dele. Para quem

não entende muito da redonda,

World Teemo Soeeer pode

ajudar a ficar esperto.

• Futebol do Neo Geo
funciona como uma
escolinha de futebol

CESSÓRIOS

Remetemos para todo o Brasil
Os mais recentes lançamentos
Sempre pelo melhor preço

LIGUE AGORA

(011)

9 0-6102
(011 )

964-7928



ESPORTE TOTAL
SA"'URN

VICTORV GOAL 96

• Bola rola redonda
em novo jogo da Sega

Toque de classe. A galera daSega parece ter pensado nisso

ao fazer a movimentação dos

jogadores deste Victory Goal 96.
Os dribles, paradinhas, matadas e

toques são um verdadeiro show,

que parece inspirado no jeito
brasileiro de bater uma bola. Não é

à toa que a brasileirada tá gastando

a bola na J- _ ,
League ... Você , .,
tem 16times

da Liga

Japonesa à

disposição

para

disputar

três tipos de

campeonato:

tournament, league e playoff. O

único problema do jogo é a

velocidade das jogadas, um pouco

lentas. Mas essa continuação de
World Wide Soccer aumentou o

tamanho dos bonecos e também da

bola que eles jogam. Gol de placa

da Sega pra moçada que é chegada
num futiba virtual.

E",éa~ ~e e o
condições do jogo, como clima, estádio

{são três} e horário da partida {dia ou noite}
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VlCfORY
GOAl

DICA:

ando
CDSAJ'URN

;0 estiver com

2 jogodoresSEGA

Boterio

Futebol

bola no pé, rte L para
fUN fACTORanhar C:ONrROLE

4
elocielade na

corrida

GRÁff(O

SOM

4



DICA:

CfUZBmen

direcionaJ para

aquele efeito
bola

DEFENDENDO

A- carrinho

B- corta o passe

B, perto do adversário- jogo de corpo

y- pressiona o adversário que está com a bola

z- linha de impedimento

Y +Z- marcação homem-a-homem

·0, o
C cruza pBrB

aáre eoB

'azaqu Ia

jogada , "

combinada , • I-

ATACANDO

A- chute a gol/chutão para a frente (na defesa)

B- passe

C- passe alto/cruzamento

B 2 vezes- jogada combinada

C 2 vezes- chapéu
R+B- tabelinha

2 toques para a frente- corrida
-+~-+ + B- levanta a bola com o calcanhar

2 toques para o lado- drible

Y- chama os jogadores para perto

Z- avança os laterais
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SEGA RALLV CHAMPIONSHIP

JOGUE COM A TELA LIMPA

Acha a tela muito bagunçada com toda

aquela marcação de tempo e velocidade?

Então, na hora de escolher o carro, a

pista e o modo,

pressione o botão
X. Assim você

elimina todos os

dados que

aparecem na

tela, ficando só

você, seu carro
e o cenário.



8 VELOCIDADES

NIGHT WARRIORS

ACIONE O APPENDIX

Você acha Night Warriors muito lerdo com

quatro estrelas? Então digite a sequência, com

o cursor em "Turbo Speed", X, X, -+, A e Z.

Agora escolha entre oito estrelas e mande ver.

Nunca o "Fight!" e o "You win" estiveram tão

fáceis de serem alcançados.

Na tela de option, com o cursor em

"configuration", pressione B, X, ~, A, Y. A

opção" Appendix" vai aparecer. Com ele você

vai ter mais opções, inclusive ter cenários,

cores e apresentação do jogo Dark 5talkers,
a versão anterior de Night Warriors.



FLoresta: após o
segundo bloco "save"

Floresta: onde estava
o bicho da seda

Floresta: dentro do

toco (inferior direito)

Floresta: neste lugar,
onde há um inimigo

Rose Town: na loja de
itens

Floresta: logo na
entrada

Loja: use o carinha
para alcançar

Loja: logo onde estava
o carinha

Castelo: use Kinopio, e
pule para a porta

GIn
SUPER MARIO RPG

ONDE ESTÃO OS GOLPES SECCRETOS

Em Super Mario RPG existem 39 baús

escondidos. A SGP mostra, em 2 edições,
todos os locais destes tesouros. Para achá

Ias, basta pular nos locais indicados pela
foto.



NETUNIA
Import.
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PHANTASY
STAR"

FUN FACTOR

6 Mega CONTROLE

1 Jogador GRÁFICO
Bateria

SOM

~ Por Baby Betinha

Aleluia! Depois de um mês e meio
pendurado no Mega noite e dia, o

Kamikaze conseguiu dar fim à versão

nacional de Phantasy Star 11.O cara
ficou tão esgotado, tão de saco cheio

mesmo, que não quer mais ouvir falar
no game. Pediu até pra este Baby que
vos fala, ou melhor escreve, dar

aquele alô pra galera. Pro Kamikaze,
RPG em português é mais difícil!
Pelo que eu consegui sacar enquanto

via o cara trabalhar, o estilo do game é
parecido com o do Lunar Eternal Blue. O

ponto forte é a história: você é um
funcionário do governo de Montaria e vive

na capital, Passeo. Tem um tal de Cérebro·
Mãe, um computador gigante que
controla esse mundo, que resolve destruir
o sistema Algo!. Coisa de Kamikaze.
Você vai recebendo uma pá de missões,

só que nada do tipo "pegue um grandão
e encha ele de porradas", como nos

bons fighting games. Bem, por sorte, o
roteiro do jogo ficou prontinho, antes
que o cara se recusasse pro resto da
vida a pronunciar

as palavrinhas
Phantasy Star 11.

OMIEGA
QI
e
11I

Q



St.rearrer. Nest.a· t, t.a ha
• ntormacoes que POdem
nos d; ze:;" corno fazer o
laborat.oho parar de

Sua l'missão é encontfBr

Fritz, que tem infotmações
sobre o cérebro-mBr

'.

~

Sempre que chegBr a uma nova

cidade ou complefBr uma

missão, converse com a ga/efB

do pedaço

Chegou lá/ Use a chavinha

pBra abrir o conteiner e pegBr a
dinamite

Aguente
o cheiro e examine os

corpos dos bandidos mortos

Essa é
Teim. Você deverá levá-Ia

até seu pai, que está na
passagem oeste. Ele não deixa

ninguém passar por lá

Esse é o labofBtório de .

biossistemas. A fita com

informações está no subsolo

~.
Você vai precisar de dinamite

pBra explodir a porta que dá
pBra o subsolo

Pule nesse bUfBCOpBra chegBr
aosubsolo

A fita com

informações está nesse

computador. Leve a fita para
o governador, ele lhe dará a
chave da passagem
sul

Pronto, essa é a passagem
oeste

Não adianta,

você não pode fazer nada.

Teim será morta por seu pai,

que se matará logo que souber
o que fez. Ele vai deixBr o
caminho livre

Sempre que chegBr a uma nova
cidade, volte pBra Passeo e
entre em casa, alguém o espefB

Aqui está a outra dinamite.

Depois de achBr as duas, saia

desta caverna usando um fuga
flau

LembfB daquela dinamite?

Use-a pBra destruir a porta

GARRA AtO... ()k I
Qua1 de voces "'a, ie'tdl'

PBra adquirir experiência no

começo do jogo, basta ficBr
dando voltas

Nesta 0'-'ve'" caVi .

Compre gBrfBS de aço pBra Nei P'ocu'a,p ." em, VOCê dI'o, leim "'Ve

Seu negócio é explosão? Entre
nesta caverna e ache duas

bananas de dinamite



o que e • sto? Ela se
parece com f~. I
-Eu SOU t-.'e. t. nasc.
ha dO. Sonos atraso SOu

Com Nei 1 morta, a entrada de

água no lago volta ao normal

No labirinto você encontrará

Nei 1, é ela que está criando os
monstros

Agora
é a vez de todo o grupo
lutar contra Nei 1,boa sorte!

Obr.~ado' se PUder
esperar'. fare, a a.oma.

Vá até essa

mancha, use a goma e
mergulhe. É uma passagem

para a torre no centro do lago

Leve as folhas de Maruera

para Kueri e entregue na casa

do cientista para ganhar goma

para mascar debaixo d'água

Ao entrar no dep6sito, caminhe

por fora da sala para achar a
outra parte dele. Vá' até lá

Depois, saia do

dep6sito e pegue o Jet Scooter

56? poe TUBO CHAVE

Ah. entend,. Voce q~ler
aprender a tocar põanol

Na parte leste de Oputz há
uma casa isolada. Vá até lá e
aprenda a tocar piano

Use o tubCH:have na

porta e passe para nova
fase do jogo

Esse é o dep6sito de lixo de
Roron. Lá dentro você

consegue o Jet Scooter

f"',eu oeus I o lagO esta
tranSbordandO I Deve ter
ocorr,dO um ac.dente em
Cl.rnatroll Todo o

Nem tudo é perfeito, o lago
está transbordando. Abra as

comportas

A torre do centro do lago é um
grande labirinto, cuidado com
as surpresas

Bom, com o tal do Jet Scooter

você poderá encontrar outras
cidades

O. I Eu estou tr<'lb<'llhandO
na I nvencao de um novo

Em Kueri mora um cientista

que está criando uma goma
para respirar embaixo d'água
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Há um templo perto de 10sa,
no 511 subsolo há dois itens.

Caia do buraco certo

Ao norte de Ryron há um

templo. No r e no 1511andar
Mitens Nei

Este é o Lutz, personagem de

Phantasy Stsr I. Ele lhe dará

um prisma para ver 05 templos

e uma missão para pegar 05 8
itensNei

A leste de Aukuba há um

templo com itens no térreo e
no 211 andar. Esse último é difícil

de achar

o escudo Nei está

num templo isolado ~

55

Esse é o labirinto Skure. Nele

há uma saída para 3cidades e
um lugar vazio

Você

será salvo por um

pirata espacial

Você deve tentar mudar a
órbita do satélite Gaila

Pegue a nave na cobertura

central e vá PBra Dezori

~ A leste de Aukuba existe uma
passagem secreta

Vocêeseu 

grupo serão presos por esses
robôs

Na

repress azul, você deve

cair do lugar certo

A represa amarela deve ser a
segunda a ser aberta

A represa verde é a mais difícil,

preste muita atenção

Tem vm tec IodO aqUI e
,)qu •.•• woa P"Jrl,tuc.;) de

Use a técnica Musik nesse

piano para abrir a porta onde
estão 05 cartões. Não use a
partitura

05 cartões de entrada das

represas estão escondidos na
parte leste de Piata, nesse
to"e

Você

primeiro vai usar 05 cartões

para abrir as portas ...

...e depois as comportas das
represas

Aí estão 05 4 cartões: vermelho,
amarelo, azul e verde (da dir.

para a esq.) Esse é a ordem de
complexidade

.--,~-'~ .~::~
- .~ .~~.,..- --



Bo, notíci,! Já ,cabou, não

precisa lutar com esse g,/era.
Fin,/mente!

Acertando um golpe com ,

Esp,d, Nei, o M,I será ,nul,do

Dependendo do m,1 que atinge

o person'gem, ele pode ficar

forade,ção

Bor",tl~aba lhO I voce e
rea lnente um descendente
de Ai. S. ReCOnheCo que
esta p.ronto para receber

SGP f.cou com
F"""t1'OTNEI.

Esse é , fol'Çl negra. Parece ser
o último chefe. Um, pen"
porque não é

Depois de pegar OS 8 itens Nei,
leve-os '0 Luts

Esse I,birinto não é n,d, fácil.

• Su, missão é encontrar, fol'Çl

negra

~
:i'":5::S?-~-- -~-~

No ~ ,ndar desse mesmo

_.:-.:. templo tem o Prot Nei. C,i, do
51l ,ndar de novo

OMEGA
QI
eI



Não é o
quanto
você lê

~

Eoque
você lê.

Você pode ler pilhas e pilhas de revistas, jornais e relatórios, separando o que interesa do que

não interessa e ainda assim não encontrar as informações consistentes e abrangentes que você

recebe sistematicamente nas publicações segmentadas da IDG. Ligue ainda hoje e confrra as

super vantagens de nossa oferta IDG 20 Anos .

• PCWORLD uma revista inteira dedicada aos PCs, com

tudo o que é' preciso para tornar sua máquina mais

produtiva. Voe:ê fica por dentro dos últimos lançamentos

e das últimas ~,endências, de maneira agradável e profunda.
• COMPUTERWORLD você tem semanalmente em

suas mãos o -mundo da informática nas corporações.

Acompanhe como as grandes empresas estão resolvendo os

problemas no dia-a-dia e os lançamentos que a indústria está

preparando. Informações que as outras publicações não apresentam

com o mesmo foco - ou sequer mencionam. Além das revistas extras

mensalmente: AS/400 e o Guia de Produtos Computerworld e os

especias sobre segmentos específicos .• Na PUBLlSH
você encontra tudo o que precisa saber sobre editoração

eletrônica e criação para multimídia. PUBLlSH é

considerada a bíblia das artes gráficas eletrônicas no
Brasil. • Com a CONNECTIONS você tem as mais

completas notícias e matérias técnicas sobre redes,

telecomunicações, conectividade e seu gerenciamento 

quem trabalha com redes e telecomunicações simplesmente
não deve ficar sem a CONNECTIONS ao seu lado.• MACWORLD

é uma revista inteirinha só para este ambiente operacional. Uma revista

bem humorada, leve e profunda, como o próprio Mac.



DORMINDO COM O INIMIGO

SNES
NINTENDO

RPG

~ Por Ma~or;e Bros

SUPER MARIO
RPG

SNES

FUN FACTOR

32 Mega CONTROLE

1 Jogador GRÁFICO
Bateria

SOM

o bigodudo mais simpático do planeta está de volta!

Pra variar, a princesa Peachfoi raptada pelo Koopa e

Mario tem de resgatá-Ia. Mas a missão não é moleza

não. Tanto que, depois de muita briga com o
chefe, eu o convenci a mostrar o caminho das

pedras em uma matéria em duas partes. Afinal,

este mês eu já gastei muito o meu japonês 10

carrasco não quis esperar pela versão em inglês}.

A saga continua na edição 28!

o que parecia impossível acontece neste RPG.

Mario consegue recuperar a princesa Peach das

mãos de Koopa, mas o castelo de seu inimigo é

tomado pela espada Gulliver, a raiz do mal. Para

derrotar a espada, Koopa e Mario se unem, cada qual

pelo seu motivo. Koopa quer recuperar O palácio, pois

não vai ficar dando moleza pra espada nenhuma.

Mario tem uma causa mais nobre e quer acabar com o

mal. Preparem-se, porque muita estrela vai rolar.
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Derrote os monstros que

amedrontam os cogumelos.

Não se esqueça de devolver a

carteira roubada por Croco.
Derrote Kenzol (ele está no

castelo). Pegue a primeira Star
Piece.

MUSHROOM PALACE

Use a técnica "FireBall" de

Mario (aperte ritmicamente o
botão Y para soltar mais

fogo). Use itens se perder
muita energia.

~ VS.CROCO

Persiga Croco até ele se

esconder. Pegue-o por trás, 3
vezes,

DICA: aqui aparece a estrela.

Pegue-a e derrote o maior
número de inimigos.

THIEFROAD

Fale com o ministro. Pegue os

baús do armazém. Ajude o
sapo Mallow a pegar o jacaré
Croco.

MUSHROOM PALACE

Use "jump" em "critica I hit".
Quando for atacado, não se

esqueça de tentar amenizar os
danos.

Acabando o "jump", use os

ataques normais.

Atravesse-a, salve Kinopio.
Enfrente os Hammer Brothers.

Ganhe o martelo e equipe-se
com ele.

MUSHROAD

M VS.HAMMER~ BROTHERS

Use a técnica "jump" na
corrente do lustre

Fale com a espada

Fale com Kinopio

Fale com Kinopio no vale.
Mario explica o que aconteceu.

Tente sair do pátio. Enfrente os

monstros e ganhe 3

cogumelos.

DICA: para dormir, apague a
luz

DICA: durante a batalha,

quando você atacar (botão A),

aperte A de novo no instante
em que Mario der o soco. Isto
resultará num "critica I hit".

Também vale para a
técnica "jump" e
quando for " '"
atacado.

PIPEHOUSE

Avance até onde está Koopa
DICA: na hora de escolher o

bônus do "leveI up", aperte A,

veja quando aumenta, e
cancele com B. Faça isso com
os 3bônus e veja o que
aumenta mais.

Nota: 2-4 pontos é um bom

índice para força e magia. Três
pontos é um bom índice de HP

PIPEHOUSE

CASTELO DE KOOPA

CASTELO DE KOOPA

~ VS.KOOPA



Use os seus melhores ataques.

Obs: existe uma regra especial

nesse combate: você não pode
usar o comando marcado com

ROSETOWN

~ VS. YUMIMPA

DICA: quando chegar ao local

com 4 saidas, siga à esquerda,

esquerda, reto e direita. Tem
um local com baús.

HX".

DUCATI

Fale com o menino dos

bonecos e ganhe uma arma

para Geno.

DICA: você pode seguir para o
Pipe Dungeon e ir para a ilha

dos Yoshis. Vença a corrida e
ganhe o biscoito de Yoshi.

Com ele você pode chamar o
dino durante a batalha.

Veja o exército de Koopa e
salte o pessoal preso na mina.

t'
I j

KOROSE

Atravesse-a. Você vai ver o

exército de Koopa.

ROSETOWN

Vá para a casa do garoto que
brinca com os bonecos. Geno

cria vida e vai para a floresta.

FLORESTA

DICA: pegue o baú da loja

entrando pela chaminé.
DICA: para entrar na casa
sobre o morro, use os
habitantes como escada e
pegue os baús (são flores)

Procure por Geno. Encontre

Yumimpa e derrote-o. Ganhe a
segunda Star Piece.

DICA: aqui você pode fazer

compras usando as moedas
verdes

LAGO KEROKERO

DICA: esta é a música que o
compositor procura.

Quando aparecerem os girinos,

faça uma demonstração de
salto. Fale com o sapo-ancião.
Depois de ouvir a história,

entregue o biscoito. Ganhe o
cajado.

Use a magia do trovão de

Mallow para detonar os
soldados. Mario deve atacar

com o martelo. Entregue a
moeda verde para o vencedor

da loja de itens.

HIDROVIA KINOKERO

Avance e derrote Berom.

~ VS.KENZOL

Tente acertar todos os "hits"

do "super jump" (dá para tirar

uns 120pontos). Se for

tranformado em espantalho,
defenda-se.

~ VS.BEROM
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No topo da torre você vê a
princesa. Quando Buckie

chegar, esconda-se atrás das
cortinas e não deixe ele achar

você. No fim, enfrente os
irmãos Clown.

BUCKIE TOWER

Koopa coloca você no exército
dele.
DICA: o "switch" abre uma

caverna no canyon.

DICA: há uma porta que abre

quando você saúda os quadros
em ordem: do ancestral mais
remoto ao atual.

J ,,~f-F}J •

DUCATI

DICA: na lagoa Kerokero, o
compositor, procura outra
melodia.

CANTON

Use seus melhores ataques.
Mario - super jump

Ma/low - ataque recupera HP

ou trovão (quando vierem as
bombas)

Geno - ataque

Atravesse-a

~ VS.PEPUTT

Caia na armadilha do

trampolim. Primeiro detone os
comparsas de Croco para

pegar as Flower Capsules.

MINAS DE DUCATI

Não use as técnicas no

começo. Depois de ele roubar
os itens, comece detonando as

técnicas (Mario - Super Jump).

Só deixe um pouco para
recarregar o HP.

Persiga Croco e derrote-o para

ganhar seu dinheiro e itens de
volta. Ganhe também a .
bomba.

Use a bomba no beco sem

saida e encontre Peputt.

Vença-o e obtenha a terceira
Star Piece.

~ VS.CROCO
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Detone as pernas com "super
fireball" e "Geno cutter"

certeiro contra a cabeça

continuando com "super

fireball" e golpes eficientes.

~ VS.GESSAW

NAVIO AFUNDADO

Avance e ache os piratas e seu
líder, Jonathan e mais um Star
Piece.

Eis os mistérios das salas das

pistas

7 • Faça a tartaruga voadora
empurrar as esferas para o"!"
2 . Pare os trampolins no lugar
certo
3· Atravesse o labirinto

4 • Pegue todas as moedas,

menos a moeda-origem

5 • Acione o canhão e bata por

baixo das balas para acionar os
outros canhões

6· Leve o barril para um "!" e
pise no outro. Entre com a
password e derrote Gessaw

Use golpes normais só no

bolo. Vá recuperar HP.

Fale com o prefeito.

RIPPLETOWN

Siga para o navio
afundado.

Fale com o ministro. Saia do

castelo e leve a princesa.

Abra as estrelas acionando as

flores. Pegue a quarta Star
Piece.

~ VS.BOLO

Consulte-se com o sapo-ancião.

LAGO KEROKERO

STARHILL

MUSHROOM PALACE

Siga para a igreja e fale com o
pessoal para que os noivos

sejam expulsos. Use a porta
dos fundos e salve a princesa.

Basta falar com os capangas
de Buckie e pegar a coroa no
altar. Enfrente o bolo.

VS.CLOWN

BROTHERS

o mais velho é pouco resistente

ao fogo e o mais novo não
tolera o trovão.

Q
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Mario - "Ultra Jump"

Mallow - ataque normal

Geno - ataque normal (Geno

Blasher quando Berom criar

cópia)

c:(jJ VS. BEROM

Enfrente Berom.

DICA: quando for tirar a sorte
lembre dos detalhes abaixo:

-acertando primeiro a cabeça
da frente da tela - comida

-acertando primeiro a cabeça
do meio da tela - inimigo

-acertando primeiro a cabeça
do fundo - moedas ou itens

raros

DICA: debaixo da ponte, há

uma estrada para a fase

secreta. Pule nela quando sair

uma fumaça. A saída vai levá
10 a hidrovia Kinokero. Pegue o
item na hidrovia e leve-o ao

sapo-ancião e ganhe 10
moedas verdes.

VS. YARIDVICH

Fale com o prefeito.

Mario - ataque
Mallow - trovão

(principalmente quando o
chefe usa a miragem)
Geno - "Geno wave" em

Mario e ataque

COUNTRY ROAD

Atravesse-a. Para chegar a
Monstown, você deve

entrar pelos
redemoinhos

na areia,

seguindo as

formigas.

Use golpes normais em
Jonathan. Os piratas morrem
com 2 trovoadas. Quando o

chefe ficar vermelho, começa
uma batalha mano-a-mano

(use golpes normais).

RIPPLETOWN

Entre na cidade e será

surpreendido por Yaridvich.
Entregue a Star Piece e
persiga-o. Enfrente Yaridvich.

Pegue a chave e liberte os
moradores.

c:(jJ VS. JQNATHAN
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CONEXÃO PERMANENTE COM O MELHOR DA INFORMÁTICA

Depois do Atari, o Magnavox

Odissey"2. Aqui você também tem
acesso aos manuais e a uma lista

com os jogos lançados. Em 1979, foi
a vez do Mattellntellivision. Nesse

atalho, você acha 39 páginas sobre

a TV inteligente. Tem desde a
história do console até discussão

sobre problemas com cartuchos. Se

você tem um Mega, um SNes, um
Saturn, um P.Station ou um Neo

Geo pode aprender um po.uco mais

sobre o console e, de repente,
trocar uns CDs ou carts. Tem

também um espaço para os
clássicos do arcade. Dá até

para visitar um museu

sobre videogame, o The

St. Louis Coin-Op and
Video Game Museum. A

página já ganhou até

prêmio na Internet.

A página
do Nesé

uma das
mais

,,- completas

o endereço da página sobre
a história do videogame é:

http://www.sponsor.net/~gchance/

'[

Trnnk thlS space 15valuable~
Spomori\iet

At,""; 2600

Da página de boas vindas você
pode ir a outras páginas, como a

do P.Station e do Atari 5200
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Entre os videogames da velha guarda o
Atari 2600 é o campeão. Suas páginas são
as mais completas e interessantes

l:loE"' ••.•••••Gor_ •• ~

~.±J ElImJ~ ~ &:J;;J=J~
- 3jW.""''-!'4S01I

EI<~"Y_lior_1.loiP
~ .±J ElImJ~ mJ!1j&:J ;;J=J .ill!I!!J
'-<b_jt;:;II_~.""" 3Jw_vsASCll

ltunk,h"'p.a«:ls<a/lIolbl •.)
Sponsur;\tt

l"_io'_'" ~
~..;.1:jC'~~..sC:J.;;El~

.~

FÁS DOATARI
Se você tem uns cartuchos do Atari 2600 e quer vender, está com saudades dos jogos

ou quer compartilhar a paixão, a página dos colecionadores de Atari 2600 pode

resolver o seu problema. Além de uma lista com todos os jogos e manuais de

instrução, você encontra um arquivo enorme com imagens e caixas de cartuchos. Dá

para ficar por dentro de todas as mudanças que aconteceram desde o lançamento do

Atari. Gostou? Então anote o endereço: http://www2.com/ ....jearney/

Seu videogame é de últimageração e você não o trocaria

de jeito nenhum (talvez por um 64
bits ...). Mas, às

vezes, dá
saudade de

jogos antigos
co m o Pac- Man To lhe lIiSIOI~· of ~:~n~~~~~~ Games homt(lage!

OU Enduro.

Mesmo que você ~:"::':- ,__ .w""""", __

já tenha feito um
rolo com seu Atari 2600,

Nintendinho ou Master System, dá

pra relembrar os velhos tempos.

Basta ter um computador ligado à

Internet para saber tudo que rolou

com os videogames desde 1972. A

página History of Home Video
Games traz todos os consoles

lançados até hoje nos Estados

Unidos. A maioria é completamente

desconhecida aqui no Brasil, mas é

claro que você vai encontrar velhos

companheiros. Para os brasileiros, a
história comeca com

o Atari 2600. É só

clicar no título Atari

2600 para ver uma
lista com todos os

Jogos e
manuais.

INTERNET CONTA A
HISTÓRIA DOS
GAMES
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Você Encontra Todos os

Produtos MUNDIAL na

SPLASH BAMES em
São Caetano do Sul

Rua São Paulo, 1308
TEL.: 453-9568

).Yf E 1'1D EJ'J\OS

IODO O BR).\Slt
VI).\ SEDE;{

_ MUNDIAL~ IMPORTADORA

LIBUE E CONFIRA!!!
Tel.:011- 744-4799
FORNECEMOS TAMBÉM

PARA LOCADORAS,
REVENDEDORAS E

REPRESENTANTES COM

PREÇO SEM
CONCORRÊNCIA!!!

GAME
SB TO

AGORA VOCÊ PODE

ADQUIRIR AS MAIORES
NOVIDADES DO MERCADO

SEM SAIR DE CASA

f," C
O\) CD'S ~~

~e; "C
(;0 ACESSÓRIOS ~O~

SÓ AQUI VOCÊ EHCOHTRA
PREÇO E PRAZO C/

QUALIDADE E SE6URAHÇA

PLAYSTATIOH CD ROM

SATURHO 3 DO GEt1ESIS

HEO GEO CD SUPER HES

Saca
só
como é
que
ficam os
carros de
teste da

Mercedes

FICHA TÉCNICA
CPU: 486 DX 33MHZ ou maior

8 Mb de memória RAM

CD-ROM de dupla velocidade
Mouse

Monitor SVGA
Placa de Som

Quem gosta depisar fundo no
acelerador e até

quem não sabe

dirigir, mas adora
ver vitrine de

concessionária, tem

motivo para comemorar! Tem

brinquedo novo na parada!
Esse CD reúne todos os automóveis

brasileiros e as principais marcas

estrangeiras, exceto o recém

lançado Palio e o novo Vectra.

Porém, muitas informações estão

desatualizadas e algumas foram
omitidas. O CD vale se você é

ligado em imagem. Existe mais

de uma foto para cada carro

(algumas nada atuais) e os
filmes da Ferrari, do Audi RS 11

(uma perua com motor de

Porsche), do Porsche e dos
Crash-Tests da Mercedes Benz

são muito bons. O CD

também tem vídeos

educativos que falam sobre

importância do cinto de

segurança.

UM CO PRA QUEM
SE LIGA EM CARROS

Como não poderia deixar de ser, também
tem um joguinho pra passar o tempo



OS ALlENS ESTÃO DE VOLTA

A Electronic Arts lança a quartaversão de Wing Commander .
. Demos e efeitos especiais foram
incrementados e as missões estão

mais gigantes do que nunca (o jogo
inteiro tem seis CDs). A história rola

no maior clima Guerra nas

Estrelas/Star Trek. Depois da última

missão, você, vivido por Mark

"Luke Skywalker" Hamill, resolveu
tirar umas férias. Mas os aliens

voltaram e é seu dever destruí-Ios.

Então, mãos à obra! Você vai

enfrentar missões pouco variadas

do tipo ataque e destrua. Para se

dar bem, você precisa de um bom

bocado de estratégia e, é claro,
escolher a arma certa. E arma é o

que não falta. Tem minas espaciais,

mísseis teleguiados por
calor, canhão laser e

canhão de prótons,

entre outros brinquedos.

Você pode sentir um

pouco de dificuldade com os

controles, já que
cada tecla do

teclado tem uma

função. Não tem

importância: o jogo

é tão longo que até

a 3ª missão você já
deve ter decorado

tudo.
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DICA: faça o
possível para
ser justo

DICA: para
pousar, fale
antes com a

estação
espacial via

rádio

FICHA TÉCNICA
CPU: 486 OX4 (para VGA),

Pentium (para SVGA)
8 Mb de memória RAM

CO-ROM de dupla velocidade
Mouse (joystick é opcional)

Faça seu trabalho direito para sua
categoria como piloto aumentar. Aí,
coisas boas podem rolar



MEMORY CARD +
Cartão de memória com 8 vezes a

capacidade do cartão original (2 vezes

para a versão SAT). Grave as fases,

RS os recordes e os super-poderes
• conquistados em qualquer

7'190 jogo com opção de "SAVE".

Imperdível para games

~ de esportes, aventura e RPG.

ACESSÓRIOS INTERACT/STD
-Controle com Turbo/SlowMotion - (R$59,90)
-Cabo de RF(para antena) - (R$ 59,90)
-Joystick tipo Arcade - (R$ 89,90)
-Controle Básico - (R$ 39,90)

ACESSÓRIOS ORIGINAIS
-Direção Arcade (SAT) - (R$ 129,90)
-Controle Standard - (R$ 69,90)
-Cartão de Memória - (R$ 59,90)
-Cabo de Interligação (PSX) - (R$ 59,90)
-Adaptador 4/6 Jogadores - (R$ 69,90)
(SAT) = Saturn - (PSX) = PlayStation

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

lJl8fG,lS,tiQ,eel.NG

Cartucho programável, já vem com códigos

para os jogos de SAT e PSX mais quentes

do momento. Permite armazenar

outros 10.000 códigos.

Eaindatem RS 9490
4 Mega de •

memória para ~
salvar seus jogos.

A DIFERENÇA ENTRE
VENCER E DETONAR.
GAME SHARK

DICA:

preste
muita

atenção na
hora de
selecionar o
armamento
de sua nave

DICA: não perca
tempo, atire sem
parar. Mas lembre-se
de economizar os

mísseis

DICA: você tem várias missões, use

as para achar os inimigos com
auxílio do radar

Parece que a base dos caras foi para o espaço. Mas fique
ligado, não tem só essa não

DICA: nas missões mais

avançadas, o inimigo
ataca sempre por trás.
Dê um looping ou corte
pelas laterais

As cenas interativas ajudam a jogabilidade desse shooter



garras afiadas dos
dois fazendo a festa. O final da

história (que a gente não vai contar

para não estragar a surpresa) traz

uma incrível revelação sobre o

passado de Dentes de Sabre,

Mística e Tribuna. Lavagem de

roupa suja da pesada! Prepare suas

garras e confira!

A GUERRA DAS GARRAS

com o Dentes de Sabre. Saca só: o

troglodita é raptado e levado para

um lugar desconhecido por um tal

Tribuna. Esse cara, que usa uma

armadura animal, implanta uma

bomba no peito de Dentes de Sabre

e dá um aviso: o brinquedo vai

explodir em 48 horas, a não ser que

ele vá até Paris, França, e mate a

transmorfa (um ser capaz de

assumir qualquer forma) Mística.

Só tem um probleminha. Adivinhe

quem vai estar defendendo
Mística ... se você disse Wolverine,

acertou! Aí dá pra imaginar, né? A

pancadaria rola solta, com as

Dentes de Sabre e
Wolverine vão estrelar uma

briga afiada em Paris, tudo por causa

de uma tal Mística; enquanto isso,

Cascade busca um lugar ao sol na
galeria dos heróis da DC Comics

C ara, afie suas garras. Nestemês de junho chega às bancas

um lançamento que vai fazer jorrar

sangue pra todo lado. É a
minissérie Dentes de Sabre 

Caçada Mortal (duas edições

quinzenais, formato americano,

papel de luxo), escrita por Mark

Texeira e desenhada por Larry

Hama. O legal nessa história, em

que o mais impiedoso inimigo de
Wolverine está numa tremenda

enrascada, é que dessa vez o
baixinho invocado dos X-Men é um

mero coadjuvante na aventura. As

as principais atenções ficam mesmo

NOVOS HERÓiS De

Superman, Batman eMulher Maravilha

ganharam novos

companheiros. A DC Comics

lança Sovereign Seven, escrita

por Chris Claremont e

desenhada por Dwayne Turner.
Na série, Cascade é a líder de

uma aliança entre seres de

outros planetas, a Sovereign

Seven. A mocinha tem um poder
bem interessante:

ela pode quebrar

partes de seu

corpo e, em forma

de cascata,

transportá-Io pelo espaço ou pelo

tempo. Com todo esse poder,

Cascade.não terá problemas com

inimigos terráqueos. O problema é

que sua mãe,
Maitresse, um

pouco antiquada,
não achou boa idéia Cascade

morar em outro planeta. Agora

Maitresse quer destruir Cascade.

Como desgraça pouca é bobagem,

Darkseid, um cara que costumava

incomodar muito o pessoal da Liga

da Justiça, está atrás de um dos

integrantes da Sovereign Seven

que roubou seu amuleto. É, parece

que a briga vai ser boa ...



) A banda Gamma Ray,
J fundada por Kai Hansen, ex-

integrante do Helloween, já lançou
4 CDs. Para mostrar seu lado

calmo, la(lça agora o EP JlSilent
Miracles", com 4 músicas.

em 1994. Setzer volta agora com
um CD recheado de clássicos dos

anos 40, 50 e 60 e músicas do Stray
Cats, além de músicas dele, é claro.

"".. A banda The Cranberries
começou mal: o primeiro CD

só saiu das prateleiras depois

de lançado o segundo. Agora que

os CDs vendem como água, The

Cranberries lança o single

Salvation, com repertório de

primeira, e bota pra quebrar com o

novo JlTo the Faithful Departed".
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~ Esse é para ouvir com o pai e~~) a mãe. Brian Setzer foi
vocalista do Stray Cats, banda que
tocava sucessos dos anos 50 e 60.

A banda acabou e Setzer seguiu
carreira solo com o CD JlThe

Brian Setzer Orchestra", lançado

~ embalavam desenhos como~ ti As Panterinhas, Scooby-Doo,
Jetsons, Speed Racer, Johnny

Quest, Popeye e Flintstones, entre

outros, toca das por bandas de rock
como Ramones e Helmet.

A galera com
mais de 18 anos

certamente lembra dos

desenhos que rolavam nas manhãs

de sábado. JlSaturday Morning -

. Cartoons'Greatest HitsJl, CD lançado

no mês passado pela MCA, reúne

as trilhas que



DICA: nunca chegue nos

inimigos de frente, vá
subindo de lado até

começar a socá·los

Dá para encarar esse monte de
músculos aí sem sair muito

arranhado

DICA:

O gordão é inútil, só

desvie de seu fogaréu e agarre

o mandando porrada. Só não

tente arremessá·lo, pois ele

esmagará você

DICA: nessa fase o negócio é
socá·los e derrubá·los no
buraco. Mas cuidado para não
cair também

DICA:

para arremessar o
inimigo, agarre-o e aperte o botão de

soco com o direcional para trás

Tem gente
brigando no
baú da SGP!

Streets of Rage

começou a fazer
sucesso em 1991 no

Mega Drive. O que

impressiona até hoje, é a música,

composta por Yuzo Koshiro. O jogo

foi baseado em Final Fight, da

Capcom, e virou a sensação dos
tarados por briga de rua. Uma

cidade, que costumava ser calma,

fica nas mãos do crime organizado.

Os caras dominam tudo, até a

polícia. Cansados da violência, três

jovens policiais, Axel, Adam e

Blaze, resolvem limpar a cidade. Dá

para 2 jogadores ksimultâneos. r ~

~. ~ Por Baby Betinho

Enquanto o SNes chegava

aos EUA, trazendo jogos

como Super Mario World

e Gradius 111,Streets of

Rage dividia com
Thunder Force as

atenções dos

megamaníacos no segundo
semestre de 91.

p..
t t "'-:--".x .. .• . .x .... l~ •• _

Cada um dos três justiceiros tem um poder
diferente
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DICA: destrua as cabines telefônicas e os

barris para colher itens
Cuidado com as sadomasoquistas, quando

se juntam ficam superperigosas



X·Men Children of The Atom (Soturn), Virtuo Fighter

2 (Soturn), Sego Rolly (Soturn), Fifo Soccer' 96

(PStotion), looded (PStotion) ,. Wollenstein 3D

(300), Oonkey Kong Country 2 (Snes), Breoth of

Fire II (Snes), Seporotion Anxiety (Mego e Snes),

Scooby 000 Mystery (Snes), Gargoyles (Mego), Toy

Story (Mego), Vectormon (Mego), Jogos de Verão

(Moster), The Oig (PC) e Oark Forces (PC).

Mortol Kombot 3 (Mego, Snes e P Stotion); Chrono

Trigger (Snes); Golden Axe (Soturn); lemmings 3D

(PC CO); Scaoby 000 (Mego Orive); Oonkey Kong

Country 2 (Snes); Somuroi Shodown 3 (Neo CO);

Fifo Soccer 96 (Mego e Snes); Gorfield (Mego); The

legend of Zeldo (Snes); lunar Eternol Blue (Sego

CO); Blozing Tornodo (Soturn); NBAJom TE

(PStotion); Full Throttle (PC CO).

Super Mario 64 (Ultro 64), Virtuo Fighter 2 (Soturn),

Ooom Speciol Ploystotion Edition (PStotion), O (300),

Marvel Super Heroes(Arcade), Somuroi Shodown 3

(Neo CO), f.l Uve Informotion (Soturn), Virtuo

Rocing (Soturn), Porky Pig's Hounted Holidoy (SNes),

Kolibri (32X), Virtuo Fighter Remix (PC), The Need for

Speed (PC), Pitloll95 (PC), Nom 75 (Neo Geo),

Chrono Trigger (Snes), Mego Mon X3 (SNes) e

Gargoyles (Mego).

É o Megaman X3, o lançamento que você vai ver

na Supergamepower de julho, um jogo para Saturn

e Playstation onde um falso herói pode colocar tudo a perder ..

Uma série de longa vida para você virar fera.

E pra quem joga no SNes: Front Mission . Gun Hazard,

um RPG de arrepiar onde a máquina de guerra é o robô.

Anote: na seção Golpe Final, o Arcade

Ultimate Mortal Kombat 3 chega

para Saturn, SNes e Mega.

Não perca, em julho, nas bancas!

Toy Story (Mego), Wor 2410 (SNes), Orogon Quest VI

(SNes), Stor Trek (32X), Earthworm Jim 2 (Soturn),

Johnny Bozookotone (Soturn/PloyStotion), Cyberio

(Soturn), Night Warriors: Oarkstolkers' Revenge

(PloyStotion), Alien Trilogy (PloyStotion), Striker' 96

(PloyStotion), Krozy Ivon (PlbyStotion), King's Field

(PloyStotion), Creoture Shock (300), Indy'500

(Arcode), Art of Fighting 3 (Arcade).

Earthworm Jim 2 (Mego SNes), Spot Goes to

Hollywood (Mego), Secret of Mono 2 (SNes), Reol

Monster (SNes), Alien Trilogy (Soturn/PloyStotion/PC

CO), NBAIn The Zone (PloyStotion), Street Fighter Zero

(PloyStotion/Soturn), In The Hunt (PloyStotion), Oorius

Goiden (Soturn), The Monsion 01 the Hidden Souls

(Soturn), Shockwove 2 (300), Comix Zone (PC CO),

Fotol Fury· Reol Bout (Neo Geo)

Phontosy Star (Mego), Romoncing Sogo 3 (Snes),

Cyberio (Soturn), Guardion Heroes (Soturn), Killer

Instinct (Gome Boy), Mortol Kombot 2 (Soturn), King

of Fighters 95 (Soturn), Grodius Oeluxe Pock

(Soturn\PloyStotion), Thunder Strike 2 (PloyStotion),

Hermie Hopperheod (PloyStotion), Broin Oeod 13

(300), Psychic Oetective (300), Killer Instinct 2

(Arcade), Aliens (PC CO)

~ ~

NAO PERCA NENHUMA EDIÇAO DE SUPERGAMEPOWER
Pesa os números atrasados pelo telefone: (O11) 868-3038 ou escreva para

Dinap S/A - (x. Postal 2505. Se preferir, reserve com seu iornaleiro.

Ação e Aventura
numa guerra de nervos.



~' Parece que o
, pulode
Krustys tem

uma estranha
influência da

gravidade

Os inimigos são

- ,muito 'difíceis',

exigem uma

paciência...

Parece que Krusty

passou um gel no
cabelo, pois ele não
se mexe durante Se uns ratos começarem a voar
todo o jogo pela tela, não se assuste

\

(

~-----

A galera mandou tantas sugestões

, de nome para a seção que foi impossível ler todas

e selecionar o vencedor para esta edição.

No próximo número, a seção já vem de cara e

nome novo. Por enquanto, Udivirtam-se"

com mais esse Ujogaço" para SNes. Até a

hora do Saturn, galera!

I
(

(
(

l
(l

Pa,ava" , -'
de io 'I1a,ds g'áIh '

'110,talvez dt l:O~ l11ude
'Bcelto

Galera, a casa de Krusty, opalhaço preferido de Bart

Simpsom, está cheia de ratos.

Para seu azar, comprar um gato ou

chamar alguém para dedetizar o

lugar não faz parte dos planos de

Krusty. Não tem a mínima graça

caçar ratos, mesmo assim o cara

não pára de dar risadas. Se pega
um rato ou encontra uma

caixa no meio do caminho, /'

não importa o que \.
aconteça, Krusty é a

felicidade em pessoa. --- -...J-"--
Irritante, não? O maior desafio em

Krusty's Super Fun House é
encontrar um bom motivo para

enfrentar o jogo.
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GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

A Gomes For Us possui
acervo diferenciado,

atendimento personalizado,
cabines com consoles de

última geração e diversos
tipos de promoções.

Venha conferir!

Nós Falamos
a Sua Língua I

~.~
~~5 Jr_.v •.

~ '"

GAMES STATION

_iSEEITI SHIP~-GAMES
SISTEMA PARA CONTROLE
DE LOCADORAS DE GAMES
. A solução para os seus problemas

administrativos por apenas R$100,OO

ELEFAX:(071) 359-3061

TILT'S 1 Av. do Imigrante Japonês, 93 SL.

Tel. (011) 8439021

TILT'S 3 Av. Jabaquara, 1469 Loja 21

Tel. (011) 5833468

TILT'S 4 Av. Heitor Penteado, 1928

Tel. (011) 2620980

TILT'S 5 Praça da Liberdade, 141 Box 8
Tel. (011) 2789714 Ramal338

TILT'S ~~inORA

Tudo para sua locadora com preços
imbativeis.

Consoles, Cartuchos,Cd's, e
Acessórios. tinha completa.

''Atendemos via~edex pl todo Brasil

Solicite nos~aÂtà_belade preços _~Fone/Fa~,,(OJJ)~;,li§P6.8~72 ou 887-0"

VENDAS

WCAÇÕES

Interior e
Outros Estados

Curitiba-PR
R.Gal.Arislides Alhayde Jr., 673

Tel.:(041 )224-0640
Jundiai-SP

AV.Nove de Julho,AII.no 1155

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

Av.Epilácio 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.:(Oll )277-6670

Alphaville
Calçada das Magnólias, 57

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

Tel.:(011)212-9726
Brooklin

AV.Pe.Anlonio J. dos Sanlos, 1053

Tel.:(Oll )531-0990
Campo Belo
R.Pascal,911

Tel.:(Oll )535-3655
Higienópolis

Av.Angélica,l 007/Sobre Loja
Tel.:(011)826-8132

Moema
Av.Lavandisca, 239

Tel.:(011 )543-9008

Procure a Loja,"ais per"'ode você!

Locaçóoe Venda

Av. Pompcia, 510 • SP
CEP 05022-000

FONE I FAX (011) 262.8115

GROO GAMES
LOCAÇÃO E VENDAS

Passe as Férias cl um Novo Game

Rua: Antônio de Macedo Soares, 1322_; :
Campo _~.E!Lo_~:~.Tei: (O~1)~<'J3-§.753~

Somos uma locadora de
'6"i$),,(§,jm

Promoçáo para locaçáo de
cartuchos e cds

Assistência técnica
emos cards ( .• ( (

Rua ManDei Teixeira, 40 - Nova Iguaçu - C. Soares - RJ
Tel.: (021) 767-8042 FAX: (021) 768-8189

Mundo dos Games
Neo Geo~D Super Ninfendo
Promoçao Super Promoção
R$ 530,00

LANÇAMENTO ULTRA 64
ReselVe o seu Já! Todos os CD' s, Cortuchos e Vídeo Gomes

PlayStation ·Jaguar
PC Engine • Playdia

Nintendo • Saturn

Super Nes • 3DO
Game Gear • 32 X

Master System
Mega Drive

Neo Geo CD
Neo Geo

Game Boy

Bem, é melhor a gente não falar mais nada,
já deve ter dado pra SBcarqual é a do jogo
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rOALPÃO'
DOS ELETRÔNICOS
Rua Norma Pieruccini Giannotti, 327

Barra Funda - CEP 01137-010

Tel.: (011) 826-0022
Fax: (011) 826-1590

São Paulo - SP




