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ACERTE A ROTA

Sonic Wings

Special,
detonado na

rota certa,

está na

página 56

SUPERGP DICAS 5~.Jogue com os lutadores ~

____ s_e_cr_et_o_s_em_U_M_K_3_••

COMPUTER ZONE 1&1&Leve os Muppets para um UV
____ jo_g_u_in_h_o_n_o_s_eu_PC_••

TECNOVACILO .DWordtris, um quebra-cabeças I~
meio estranho para SNes ••

FINAL STAGE ••O melhor visual dos últimos I "
tempos está em Mario 64 ••

AÇÃO,

SUSPENSE E TIRO

Um guia especial para você se dar em

Fade to Black, mais um jogaço no

estilo Residente Evil para P.Station

(pág.60)

FLASHBACK ••Os deuses do bem e do mal 11.
__ e_st_ã_o_em_A_c_tr_a,_'se_r_fS_N_e_s_J_ ••

GOLPE DE REI

Confira todos os

golpes de The King

of Fighters '96, o

jogaço do

momento, para
arcade e Neo Geo

CARA NOVA NA ÁREA

Conheça Crash

Bandicoot, o jogo do
novo mascote do P.Station

(pág.33)

CIRCUITO ABERTO 10Você já teve de virar seu

_P._.S_t_at_io_n_d_e_p_o_n_ta_c_a_be_ç_a_?_••

ESPORTE TOTAL AIAFutebol, box, atletismo e ...,

b_e,_·s_eb_o_'_em_6_p_á_g_in_a_s_q_ue_n_te_s_••

PRÉ-ESTRÉIA 14Rev Limit é um dos títulos

_m_al_'s_es_p_e_ra_d_o_s_pa_r_a_o_N_6_4_••

GOLPE FINAL 40Dose dupla com Star Gladiators

e The King of Fighters '96 ••
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Depois de dois meses cheios e-novidades no mundo dos games,nada como voltar aos bons e velhos fighting games novos. O
Baby já andáva até meio sonolento, dormindo pelos cantos da
redação. Más este mês ele voltou à ativa com tudo, pois os jogos de
luta dominam 'a edição. O cara trabalhou tanto descobrindo golpes e
manhas de jogos como lhe King of Fighters '96, Star Gladiator, lobal
N2 1, Street Fighter Zero 2 (agora para Saturn e P.Station) e World
Heroes Perfect que nem conseguiu prestar atenção direito em toda a
beleza do meu novo visual. O Akira e o americano vieram de embalo

e também aparecem de cara nova. Mas outras novidades rolam nas
páginas de SGP este mês. Crash Bandicoot, o novo mascote do

P.Station, está pintando no pedaço. O console da Sony também é
tema de uma matéria no Circuito Aberto, pois varios jogadores

andaram c m problemas na hora de rodar seus jogos. Se
você está h sse time, veja o que fazer para não ter dores de
cabeça. fi. receita do lord Mathias é mandar bala em jogos de

esporte. O cara este a camiseta! E,

por falar em ca iseta, eu reseryei

um transfer especial de Nights ! !para vocês. Bom ferro, ou melhor,
boa colagem!

LM:Pela_sua

ousadia, o leitor Demetrius Coutinho,

de Juiz de Fora, IVJ. , foi escolhido para a carta do mês

e leva o mesmo prêcyio do vencedor da ~rte no Envelope: um boné e
uma camiseta de SG,

{'",
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r~'
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~~~ BETIIVJ.l<õ - O
Finalmente! Depois de um

longo e tenebroso

inverno, o cara pode

rasgar mais camisetãs,
outras vezes. Bâby botou

os músculos para

funcionar e o cérebro para

descansar. Tudo parece
ter entrado nos eixos.

RECOMENDADOS
.) '.'

FADE TO BAC1K

SIMCITV 2,oão

LUFIA 11 j'/, ~

FINAL JiANTASV -VII,- ~
,:l't!

O cara achou que estava

num ginásio poliesportivo.

Só saiu de lá para jogar o

Pinball Graffiti, pois

ninguém é de ferro. Da

seção Esporte Total, que
fez sozinho, Lord destaca
o Decathlete. Pra

refrescar, Adidas P.Soccer.

~cf:-\-OKA41/k _~..
~~ -~~~

Marjorie saiu na frente na O Kamikaze se empolgou.

luta para testar o novo tanto com SimCity 2000 ,

mascotinho do P.Station. que está até pensando em

Também não parou de ser candidato a prefeito

falar "quWgT-aGÜJha,que nestas eleições. Mas ele

maravilh~'~.~~.nq~anto também quebrou a cabeça
jogava T6kioR' way em Fade to Black. Quando

Battle. E:,so~ic s-JoL acabou o jogo, perdeu até
um detonadt)JJlght.-~'b-amarelo das bochechas.

RECOMENDADOS

PINBALL GRAFFITI

FUTSAL

DECATHLETE

ADIDAS P. SOCCE

RECOMENDADOS

ONIC WINGS

OKIO HIGHWAV B.

CRASH BANDICOOT

BUSTA MOVE 2



.•..••. Acabamento de primeira .no
desenho do Emerson Lopes, de Sao

Gonçalo, RJ. O cara é chegádo

numa fera, seja ela qua~<Yor...
'\.

.J

;;J

Um superfatalality da garota Maíra

Brançam Sfeir, de Sor,ocaba,_§P. Maíra,
o chefe ficou impressionado parvo.c!
ter só 12 anos e já (lesenhar assim, ';

parabéns!. /
./ l!:/r(

Ligado numa -=

musa, o carioca

Wellington
Honório Ferreira
da Silva mostra

no que anda
pensando

ultimamente ...

-,-"'\..
'\..'\.

-"\,,>

ENVELOPEr,

O,LuisFernandez de Souza, de Belo

ilorizõnt~, MG, ficou só imaginando o
que lolou"na redação com a chegada

do·-N64... '~.,- "

I<lah01d,de . m
,. . Jeferson . criou ate u

Bom no la~IS, saiu da praia e o rêmio do

canoinhas/~~rio Bros. Levou p
selo com o . ~rtoS

e's com mer.....,m, .-
rJ

(I"r
~ ,.,S"

<, ~!!rece que o'l. Claudio Kanashiro,

~ pé -SãoPaulo, SP,
- está de olho na

namorada do
Earthworm Jim.

Será que ele
também tá a fim de

raptar a garota?
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As maiores
novidades em

games

• Aparelhos em geral

• Cartuchos, CDIs

• Acess6rios Originais

Consulte
sobreCD
R~ ..

Mu/till1ídiQ

.

• O
o

Fã incondicional do Homem de Ferro,
Ricardo Francisco da Costa é mais um

da galera de Lagoa da Prata, MG, que
não arreda pé da seção

O ET de Varginha ataca de novo.
Todo cheio de cavalbeirismo, o
André Luis dos Rei~ Revair, da

gloriosa Varginha, MG, não
economizou elogios para o baiano

Hélcio Rogério dos Santos, ~I".
vencedor do concurso Arte na "-

Capa. Valeu a elegância, André ~

~~!'~
~

~~~ o fã de desenhos animados
~ japoneses Sandro Oliveira
~=- Ramos, de Salto do Pirapora,

SP,manda a sua versão d
~ Piccolo, de Dragon 8all, para

a seção



BB: Mano, o problema ti que os
lançamentos para o console
foram jogaddos às traças. Não
está pintando nada novol

MK': -;f! seguinte, Ricardo. O
c~nflife japonês veio com u
controle e sem nenhuma fita
americano deve vir também

com um controle e, talvez, co
Super Mario 64. Quanto ao
Oisk Orive, e/f#.·nãt)ti embutido

no console fl1Jiltt/a'-"ãtt,está à
venda. o

0300 está.-'ogaao às tF~ças! Ele é

tão bom qua~to qualquer outro.
Onde est-ão as matérias?

Luiz Eduardo Gomes

São Paulo, SP

Bianca Boeny
Novo Hamburgo

Gente, essa revista é a mais irada

do mundo! Quando vi, não

acreditei. Golpe Final com 2328

golpes, Vocês vão me

enlouquecer!

MB: Pelo jeito as gauchinhas

batem para valer. Aposto que
você também quer um pôster do
Baby ...

meninas. É uma mentira sem pé

nem cabeça, mas eu não tenho
como provar o contrário. A não
ser que todas as meninas que
querem pôsters com homens
lindos escrevam até a sala do
Chefe ficar latada! Mas está

acontecendo o contrário, só os

meninos escrevem pedindo mais

pôsters ...comigo !

embutido no console ou será um

, apetrecho à parte?
Ricardo dos Santos

Campinas, SP

Erick Pereira

Rio de Janeiro, RJ

MB: Zê, Super
Mario World saiu

na edição 29.
Adivinhamos
seus

pensamentos, né?
Ah! Obrigada

pelos elogios!

') """"',-"
J "/\_J'\,

-~ ~'

/ SUPERGPRESPONDE'.

So[leitor assíduo da SGP. Por I
favor reSF>9ndam minha

perguntinha"'!'R'á-'alg,uma maneira'VI
de rodar COs japoneses~o\..->.

P.Station americano? Valeu, urlf

beijão para o Chefe!

LM: Que ti isso, malandro?

Mandando beijo pro Chefe?
Para rodar COs japoneses no
P.Station americano você tem
de levar o a arelho numa

locador, d games. Lá eles
instalaltJu chip e o console
fica pron para COs de olhos
puxados. Aqui em São Paulo
esse s",iço custa R$ 50,00.

Tenho algumas dúvidas sobre o

Nintendo 64: o aparelho será

vendido com qual fita e quantos

controles? O Oisk Orive já está

MB: Eu sei, eu sei...Acontece que
essa revista está até a boca de

machistas! Eles dizem que os

meninos lêem mais SGP que as

Marjô, não sei como você deixa

acontecer uma injustiça dessas!

Publicam seu pôster, -tudo

bem ...mas e nós, as meninas?

Vocês têm que publicar um pôster

do Baby (odeio admitir, mas seus
músculos são irresistíveis!).

Ronara Viviam

Porto Alegre, RS

Oi, Marjorie, tudo bem? É o

seguinte: há pouco tempo

comecei a jogar Super Mario
World para SNes novamente e

descobri muitas fases secretas,

mas acho que não descobri todas.

Então gostaria que vocês

publicassem uma matéria sobre

esse jogo na seção Flashback.
Mudando de assunto, você estava

ótima naquele pôster!

Zenedir da Silva

Ibitinga, SP

o Estou fundando um clube que
W trabalha com dicas e outras

~ coisas sobre jogos para
...I computador. Para receber a
(.) revista por quatro meses,

,J f ~,.envie R$ 4,00, para receber por
~ seis rn,eses, envie R$ 5,00 dentro def "L1

o·i um envelope com nome endereço e~..J I

idade. O eii'dereço do clube é rua

jornalista Augt:lsto Vaz Filho, 1012,
Farol, Maceió, Alagoas
CEP: 57057-150. '-,



LOJA 1

, j~GU~t't
AGORAEM2

ENDEREÇOS

LOJA 2

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

Carlos, Av. Sorocaba, 803, CEP

09290-260, Santo André, SP.

I

Vendo um P.Station com um CD

e um controle. R$ 350,00. Tratar

com Soraya, (011) 947-4312,
São Paulo, SP.

Vendo um 300 com dez COs e

dois controles. Ou troco por
um P.Station ou Saturn com

dois controles. Tratar com

Márcio, (051) 241-3240, Porte='

Alegre, RS. C

Vendo um 30 com um
control s COs. R$

300,00. Ou troco por um Saturn
com ulD-cont ole e um CO. Tratar

com Gilberto, (011) 279-8105, São

Paulo, SP.

endo Mega Orive com
dois controles (um com
três botões e outro com seis

botões) e seis fitas. R$ 200,00.

Tratar com Marcos, (012) 544-0596,

Cruzeiro, SP.

Vendo Mega Orive 3 com

dois controles e quatro fitas.
R$ 250,00. Tratar com Rodrigo,
(011) 451-6104, São Bernardo do

Campo, SP.

Vendo Sega CO com Sonic
CO ou troco por COs
para Sega Saturn.
Tratar com Pita, (011)

854-9854, ramal 29, São

Paulo, SP.

Vendo um Sega Saturn. R$ 400,00.

Ou troco por um Neo Geo
COZo Tratar com

Kleyton ou Camila,
(011) 944-8791, ramal

28, São Paulo, SP.

Vendo Mega Orive 3
com quatro fitas, um

aptador para jogos de
Master com três fitas e dois
controles (um deles com seis

botões). R$ 290,00. Tratar com

Vendo um SNes com três fitas e

dois controles. R$ 210,00. Tratar.

com Leo, (017) 234-1674, São

José do Rio Preto, SP.

Vendo Master System com dois
controles e quatro
cartuchos. R$ 130,00. Ou

troco pelo CO Olympic
Summer Games 96 e

controle básico para Saturo.
Tratar com Rafael, (0152) 272-6579,

Itapetininga, SP.

Vendo Master System 3
com duas fitas e três
controles. Vendo

também Hi-Top
Game Turbo com

dois controles. R$

200,00. Tratar com

Leonardo, (021) 258-2904, Vila

Isabel, RJ.

Troco um Sega Saturn
co m dois controles e

sete COs por um
P.Station. Tratar com

Luciano, (011) 833-9270,

São Paulo, SP.



CIRC I

Alexander e seu P'Station: problemas logo na primeira jogada

SONV DO BRASIL
PASSA A BOLA PARA

OS IMPORTADORES
A Sony do Brasil não é o melhor

caminho para resolver o problema
do seu P.Station. De acordo com o

assessor de imprensa da Sony,

Bruno Vepes Pereira, a empresa só

se responsabiliza pelos produtos

que ela importa. Pelo Código de

Defesa do Consumidor, quem deve

responder pelos problemas com o
console e oferecer assistência

técnica é o importador. Na maioria

dos casos, os importadores

mandam o aparelho para a

assistência da Sony nos EUA ou

trocam o aparelho quando está no

prazo de garantia. Se não o
fizerem, acione o Procon. A

redação de SGPtentou contatar a

Sony dos Estados Unidos via e
mail e fax. Não houve nenhuma

resposta.

games, a Games Station, em São

Paulo, onde um técnico alinhou o
canhão de laser e resolveu o

problema. O serviço custou R$
110,00. Mas cada técnico tem uma

opinião e um preço. O carioca

Alexandre Dayrell compro,u seu

P.Station numa importadora.

Depois de dois meses o aparelho

parou de funcionar e ele trocou o

console, que estava no prazo de

garantia. Seu novo P'Station durou
5 meses. Alexandre conversou com

um técnico no Rio de Janeiro que

quis trocar o canhão de laser.

Detalhe: a peça valia pouco menos

que um aparelho novo. Encontrar

um técnico que resolva o problema
e não leve todos os seus tostões é

pura sorte, já que a Sony não
oferece assistência técnica no

Brasil (leia texto ao lado). Por isso,

fique de olho na matéria e

descubra o que fazer para voltar a
sonhar.

Muitos jogadores já
ficaram na mão por causa
do console da Sony

~~

N\\Ii\OS \otO~OfOS o\etetem

ossis\êndo \étnitO VOfOO

f.S\o\ion. \tõo ton\fo\e o sef~i~o

on\U ~e \Olef \ImQ\loo' ves\\\Iiso.

'Je\o o\Il\lmoS ~os\otO~OfOS \\\Ie

Vohm feso\~ef o Vfo\l\emo~

Gomes S\o\ion tO'" 5~:\-Slí:\

N\\I\\illomes\0'" q~,_qq57

Gomés hee S"oVVinll\0\\' S7'l-M5b

1i"'s \0'" ~b~-OqSO

ffollomeslO~') ~b~·ObS7

,.,

COMO VAIO CANHAO
DO SEU ~STATION?

Tudo está preparado. Você ligaseu P.Station e o CD começa a

rodar. No meio da apresentação a

imagem congela. Você inclina um

pouco o console e o CD volta a

rodar. O game começa e; de

repente, pára. O CD não roda e o

que parecia ser um fim-de-semana

cheio de ação torna-se um

pesadelo, enfrentado por, pelo
menos, um em cada dez donos de
P.Station. Alexander Colaneri entrou

nesse pesadelo. Pediu para sua
irmã trazer dos Estados Unidos um

P.Station. Logo na primeira vez em

que foi ligado, o aparelho não

conseguiu ler a apresentação do

jogo. Depois de uma semana, seu
P'Station não lia nenhum CD. A

solução foi levar o console a uma
locadora de

10



ei! não fique
aí parada!

EU?!•

Comercial Import & Export Ltda.

PI.51.,;00 ~

Telefone
011·452·2984

•rlver

LIBEREM AS CH~VINHAS'
Por Si/! •Games

Quanta dor de cabeça por tão pouco,jogadores e jogadoras! Pois é, o problema

que tem atormentado tantos proprietários do
PStation tem muito a ver com uma

mentalidade da era das cavernas dos

fabricantes de console. Afinal,
''- estamos ou não estamos

mergulhando na era da globalização?

O que importa é ter acesso aos

produtos ou de onde eles vêm?

Grande parte dos caras que estão
com seu P.Station no estaleiro tentou

usar o truque para rodar jogos japoneses
e desalinhou o canhão. Não era melhor

que os aparelhos lessem todos os jogos,

americanos ou japoneses? Não ia
movimentar muito mais o mundo do

joystick? E o Nintendo 64? Tudo indica

que vai rolar a mesma lenga-Ienga.

Nós queremos é jogar o quanto
antes! Liberem as chavinhas!

SAIBA QUAL É O PROBLEMA

~
Este é o canhão que pode fazer o P'Station parar

o problema do P.Station acontece quando o canhão de laser

desalinha e o aparelho não consegue fazer a leitura das informações

que estão registradas no CD. Isso ocorre com o P.Station porque o

canhão é feito com resina, material que tem um desgaste muito

rápido. Assim, você deve ter um cuidado especial com o console.

Evite carregar por aí seu PStation e não faça o truque para rodar

CDs japoneses. Para consertar, o técnico pode trocar o canhão ou

apenas alinhá-Io. Também

pode ser colocada uma

• ~ c.have que p~rmite rodar
.•. Jogos americanos ou

Japoneses.



CIRCUITO&_1_

NOVA PLACA DA CAPCOM SAI NA FRENTE
COM RED EARTH E STREET FIGHTER 11I .

SQUARECAIDECABEÇA
NO MUNDO DO CINEMA

KONAMI ESQUENTA O MUNDO DOS JOGOS

A Square LA vai começar atransformar os desenhos de

Yoshitaka Amano, responsável por

trabalhos como Final Fantasy e

Front Mission, em filmes feitos a

partir de computação gráfica. Esta

experiência servirá para a Square

aprimorar mais ainda sua

tecnologia gráfica. O filme está

previsto para estrear apenas em

1999, mas os produtores garantem

que as pessoas vão se

impressionar pela beleza

fotográfica. Toy Story, da Disney,

abriu caminho para este tipo de

filme, e a Square LA já conta com

os engenheiros de HoII\'wood,

responsáveis por Apollo 13. É, os

games e os filmes estão ficando

cada vez mais próximos.

porta da frente, mandar meio

mundo pro inferno e ainda sair

vivo. A KCEJ usará tecnologia de

polígonos no novo Metal Gear e o
visual será no estilão Resident

Evil, da Capcom. Usando a

experiência adquirida em

Snatcher e Policenauts,

podemos esperar grandes jogos

como Castlevania, Knight Mare,
Contra, Salamander e tantas

obras-primas.

A Capcom exibiu vídeos

do esperadíssimo Street
Fighter /lI. Lógico, o jogo

está em fase de

desenvolvimento e
muita coise vai rolar

equivalente a 3 jogos como X
Men: lhe Children of the Atom.
Além disso terá efeitos como zoom

e transparência. O jogo que SGP

antecipou na edição passada, X
Men vs. Street Fighter, sairá

para a placa CPS li, que também

vai receber Street Fighter Zero 2
Alpha. Os jogos de luta continuam

de tanque cheio.

Dez anos de espera e MetalGear Solid finalmente

renasce no P.Station. Este é o

primeiro trabalho da nova empresa
da Konami, a KCEJ (Konami

Computer Entertainment Japan).

Esta nova divisão pretende trazer
todos os sucessos dessa

conceituada softhouse. Metal

Gear é uma obra-prima cujo tema

é a espjonagem: nada de ser

"sutil" como Rambo e entrar pela

Esteéo

Reei

Earth, O

jogo
combina

golpes e
magias

A Capcom já está com a suanova placa de arcade tinindo.

A empresa conseguiu unir

desempenho e preço utilizando

ROM e CD. O primeiro jogo a

utilizá-Ia será Red Earth, um game
de luta feroz e veloz com monstros,

no estilo de DarkStalkers. E o

segundo jogo será o tão

esperado Street
Fighter III! A nova

placa, chamada CPS 111

é quatro vezes mais

veloz que a sua

antecessora e se 'lê,. como
suporta mais no'ia placa
de 800 a utilizará

Megabits de ROM e CDa'.,Ob8ratearos
que 'i . gOS

dados, o custoS doS)O



GAMS
SB TO

AGORA VOCÊ PODE

ADQUIRIR AS MAIORES
NOVIDADES DO MERCADO

SEM SAIR DE CASA

~h C
O"" CD'S ..,~

~e; ~
(,0 ACESSÓRIOS ("~O~
SÓ AQUI VOCÊ ENCONTRA

PREÇO E PRAZO C/
QUAliDADE E SEGURANÇA

PLAYSTATION CD ROM
SATURNO 3 DO GENESIS

NEO GEO CD SUPER NES

J.\f E~I D EJv\OS

IODO O BRJ.\Slt
'/1J.\ SEDE;{

•' MUNDIAL, -' IMPORTADORA

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

PARA LOCADORAS,
REVENDEDORAS E

REPRESENTANTES COM

PREÇO SEM
CONCORRÊNCIA!!!

(Você Encontra Todos os
Produtos MUNDIAL na

SPLASY BAMES em
São Caetano do Sul

Rua São Paulo, 1308

TEL.: 453-9568

Durante o game, apenas um dos

jogadores - o segundo a se

registrar - paga os impulsos

telefônicos. O primeiro mês de

acesso é gratuito, depois você

pode optar por dois tipos de
assinatura: 30 conexões mensais

(R$ 6,99) ou conexões ilimitadas

(R$ 9,99). O Mega Net 2 sai por R$

135,99, preço sugerido pela Tec

Toy. Só não vá congestionar a linha

telefônica do seu pai!

o cartucho deve ser encaixado na entrada

para cartucho do Mega Net 2. Até agora
cinco jogos estão na lista, que deve
aumentar até o final deste ano

" Quemse

liga em
futebol

pode ver o
lugar do
seu time
no
Brasileirão

Pra
escrevera

mensagem
você pode

usar o
joystickou

o teclado

o email continua em alta

no Mega Net. Usando o endereço
eletrônico você pode encontrar desafiantes

Agora você vai jogar FIFASoccer 95, Mortal Kombat
11,Mortal Kombat 11I,NBA Jam e

Super Street Fighter 11on line. A

Tec Toy lança este mês a segunda

versão do Mega Net, que, além de
dar acesso ao e-mail da Internet, a

um chat de texto e a notícias,

permite que o usuário jogue contra

qualquer pessoa de sua cidade um

dos jogos compatíveis. Para entrar

na brincadeira você precisa de uma

linha telefônica, qualquer versão do

Mega Drive e um dos cartuchos.

Depois do circo armado, é só ligar

à central do Mega Net 2 e aguardar
um adversário.

o NOVO MEGANET

Na hora da briga vale qualquer negócio. No
Mega Net antes da briga também vale
tudo. Até tirar um sarro do inimigo

Cada
vitória

conta para
melhorar

sua

posiçâono
ranking



o Nintendo 64 esquenta as baterias depois de seu
lançamento nos EUJ:\.O P.Station responde com
muitos jogos e traz toda a ação (e os tiros!) dos

jogos baseados na série Star Wars para o seu joystick

Disponível
em

novembro

Disponivel até o final do ano

Star Wars. Inicialmente, Dark

Forces é melhor do que Alien

Trilogye o próprio Doom. Em vez.

de combater aliens, você vai entrar

nas instalações do Império e
combater um exército de

Stormtroopers, aqueles soldados
com armaduras brancas. Esse é o

jogo certo para quem sempre quis

incorporar o Luke Skywalker.

STRIKES GOLD
lUCAS ARrs
Gfáo
P.SI'AI'ION

Novos filmes da série Star Wars são

aguardados com grande expectativa.

Para aliviar a ansiedade, nada

melhor do que mais um jogo da

série, cheio de sequências de vídeo,

batalhas espaciais e muita guerra.

Os gráficos estão ótimos. Mais uma

vez as batalhas com os TIE Figters

estão excelentes! Além disso, a

qualidade do P.Station nem se

compara com a versão original do

Sega CD, lançada do ano passado.

Dark Forces, para quem não sabe,

nada mais é do que um jogo no

estilo de Doom com o contexto de

!DARK FORCES

lUCAS ARrs
Gfáo/tiro
P.SI'AI'ION

14



Disponível em outubro

Finalmente um jogo de corrida pra

valer para o Nintendo 64. O estilão

lembra muito o jogo Ridge Racer,
da Namco. Tudo é calculado no

jogo, inclusive a força de atrito dos

pneus em relação ao solo e o efeito

da gravidade. Se você bater,

perderá rendimento. Se cansar da

vida de piloto, pode virar diretor de

escuderia. Aí, é só

ficar dando

instruções para

seus pilotos.

há missões de resgate e

bombardeio. Todos os inimigos que

sobrarem virão reforçados na fase

seguinte. Portanto, acabe com tudo!

Disponível em outubro

RIV LIMII
lirA
corrida
NIN"ENDO 64

Jogo de tiro com helicópteros estilo
Thunder Strike 2. Nessa luta

contra os terroristas você tem à

disposição 8 helicópteros com

armamentos pesados para dar

conta de qualquer missão. E não é

só derrubar os inimigos, também

i WILD CHOPPIRS

lirA
tiro

NIN"ENDO 64

15



Disponível até o final de 96

poligonais foram bem trabalhados,

reproduzindo bem a musculatura de

esgrimistas de verdade. A arena é

imensa para fazer as "retiradas

estratégicas". Afie sua espada!

FINAL FANTASY
TACTICI
SQUAR'

RPG/s;mu/a~ão
P.SI'AI'ION

BUIMIDO
BLADE
SQUARE
luta

P.SI'AI'ION

Este demo você pode conferir no
CO extra de Tobal no. 1. Final

Fantasy Tactics lembra muito o

Tactics Ogre, e não é à toa, pois a

Square "chamou" o designer da

Quest para trabalhar nessa

versão. Os gráficos são ~

deslumbrantes, o som é animal ~",,"\.:::_~~I
e as magias são de arrasar! Todos r:' ~
os personagens de Final r",~
Fantasy estão presentes e .
com muitas novidades. Vai ser

difícil alguém encarar a competição

com a Square.

Square atacando de luta no

estilo Samurai Shodown, só

que com toques de 3D. Bushido
Blade traduz o clima tenso das

lutas de espada, já que um golpe

bem colocado basta para sepultar
o seu

oponente. Os

modelos

. 16



SAGA
FRONTIER
'QUAI'
RPG

P.S'rA'r'ON

o cenário livre faz sua estréia no

P.Station. Continuação de

Romancing Saga (teve três

versões no SNes), Saga Frontier

traz 4 raças diferentes: humanos,

robôs, monstros e seres místicos.

Cada um tem suas características:

humanos podem usar todos os

equipamentos, monstros têm

habilidades especiais e os robôs

podem ser atualizados (up-gradel.

Mais um jogo que pode ser
conferido no CD extra

de Tobal no. 1.

Disponível no 2º semestre de 97

WONDER
PROJECT J2
'NIX
RPG

N'N'r.NDO 64

Sequência do RPG diferente do Super

Nintendo. Em Wonder Project você

controla um passarinho-robô e deve

ensinar um boneca tipo

pinóquio. Ela possui razão 

própria e pode perfeitamente ddiscordar de suas decisões. ~~

A Enix usou animação
convencional em vez de

17



!PERFECT WEAPON

ASC

a~ão/luta
P.SI'AI'ION/SAJ'URN

IDOOM
Gf INf'RACrlV'
firo

SAJ'URN

o único console que estava

faltando lançar Doom era o Saturn.

Nesse jogo de tiro com perspectiva

em primeira pessoa, você enfrenta
as criaturas mais horrendas. Você

tem a ajuda de diversas armas

como uma 12, metralhadoras e

bazucas. Prepare-se para uma

experiência infernal!

Disponível em outubro

Você consegue imaginar uma

mistura de Resident Evil com

Tekken? Pois é, Perfect Weapon

traz diversos golpes de artes

marciais no estilo de Tekken que
são executados contra os aliens nos

5 mundos fantásticos que lembram

graficamente Resident Evil.

Disponível em novembro

SOVIET STRIKE!'I.'CfRONIC ARfS
simulador

P.SI'AI'ION

Soviet Strike é um simulador de

helicóptero com dois tipos de visão,

a traseira ou a strike, que é uma

visão de 360 graus. Você vai passar

por 5 locais, somando, no total,

40 missões. Seu helicóptero é bem

armado, mas será que ele é o

suficiente para derrotar todo o
exército soviético?

Disponível em outubro

SEM TITULO
NAMCO
corrida
P.SI'AI'ION

Vem aí o sucessor de

Ridge Racer! Esse jogo, ainda sem

nome, dá grandes passos em

relação ao antecessor. Os gráficos
foram bem melhorados com o uso

da nova biblioteca (rotinas prontas)

da Sony, que permite mais

polígonos na tela. A trilha sonora

também vai seguir outra linha,
abandonando o som tecno dos dois

Ridge Racer. Mais uma tacada da

Namco para competir com o Saturn
e com o Nintendo 64!

Sem previsão de lançamento

18



[j'Cartuchos
&Consoles

CDIS
Acessórios

Arcade
Etc.

ATACADO E VAREJO

DESPACHAMOS PARA TODO BRASIL

RUA GENERINO MACIEL, 177· JAGUARIBE
JOÃO PESSOA· PARAÍBA

FONES: (083) 221-5539
24 HORAS: (083) 982-0552

NÃO FIQUE SEM ELA

A FERA CHEGOU

uma vez.

Já disponivel

ótimo

jogo, Spot
Goes to

Hollywood

falha na movimentação e nos

inimigos mais simples. Sua missão é

ajudá-Io a sair intacto de tudo isso.

Já disponível

SPOTGOESTO
HOLLYWOOD
VIRGIN

a~ão
P.SI'AI'ION

A pílula vermelha está de volta para
invadir o mundo do cinema. Você

vai passar por diversos cenários de

filmes B de terror, inclusive uma

sequência de um carrinho na mina,
no estilo de Indiana Jones. São 20

levels coloridos com visão de 3/4.

Apesar de ter tudo para ser um

Com a qualidade da EA Sports, que

todo mundo já conhece, Andretti

Racing chega ao P.Station com
toda a adrenalina das corridas de

fórmula Indy e stock caro Nos
modos Exhibition e

Career, as corridas são

em 16 pistas reais

~ ANDREnl RACING '97

'I.'CfRONIC 'PORf'
corrida de todo o mundo. Antes de todas

P.SI'AI'ION as corridas, você dá uma geral no

carro, regulando os pneus,

aerofólios, marchas e até os

espelhinhos retrovisores. Mas para
ganhar a corrida você tem de ser

realmente bom e não apenas ter o
melhor carro. A família Andretti

está de

parabéns
mais







J

DICA:

para
aumentar

o seu HP,

durma um
pouco no
hotel

DICA: todo

dia 15

acontece

um campeonato. Coloque nesse dia na
opção da taça para disputá-Io

DICA:

espere a seta chegar

ao máximo para soltar a bola

DICA: ao começar o jogo compre um carro

para ir aos campeonatos nas outras cidades

DICA:

nessa

mesa,
destrua

cidades americanas

procurando adversários e

participando de

campeonatos. Cada
adversário vencido vira

experiência, que conta

pontos para você. Outro

truque é desafiar uns caras

para jogar basquete, por

exemplo. Se você ganhar,

leva uma boa grana. Apesar de

ter poucas mesas, Pinball Graffiti
é uma boa pedida. Principalmente o

modo Story, que mostra a vida

que eu pedi a Deus, ou J~melhor, ao Chefe... T'~
DICA: para

obter um
dinheiro x

extra,
desafie a

galera

para um
basquete

® Por Lord Malhias
Finalmente vou realizar meu

grande sonho: viajar em busca de

aventura e ganhar a vida jogando

pinball. Calma, moçada, não vou

abandonar a revista, não! Vou jogar
Pinball Graffiti. São dois modos

de jogo, Story e Play Mode. No Play

Mode você compete em três mesas

diferentes. O objetivo é bater o
recorde de cada mesa. O modo

Story é completamente diferente. E

é aí que entra esse papo de

aventura. Você passa por várias

DICA: para conseguir um jackpot, use a
rampa verde e ganhe milhões
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DICA: quando um
inimigo estiver quase
pegando você,
coloque muitas
minas e caia fora

teletransportando-se

SAI'URN

DICA: no primeiro levei do
Circe, as 4 bandeiras que você
precisa estio DOS 4 cantos.
Você não precisa
teletransportar-se, mas é bom
praticar

DICA: construa plataformas para desviar
de obstáculos e dos speed Idckers que
jogam você para qualquer lado

Da GamePro

GRID RUNNER

fUN fACTOR

CD CONTROLE

48 Fases GRÁfICO
2 Jogadores

SOM

Em Grid Runner, você

vai ter que quebrar a cabeça para
sair de 48 labirintos. Para isso, você

tem de pegar as bandeiras sem ser

alcançado pelos diversos inimigos

que vão persegui-Io. Esse jogo

lembra bem a antiga brincadeira de

caça-bandeira, só que vai além, pois

você pode colocar minas, construir

plataformas e atirar. Taí um game

bem legal e que promete

mudita dd~vfersão,de um ~mo o I erente. r ~

SATURN
INTERPLAY

Tiro
1.0ADED

fUN fACTOR

CD CONTROLE

15 Fases GRÁfICO
2 Jogadores

SOM

incluindo um cara com vestido e

lança-chamas. As fases são longas

e dá para pedir a ajuda de um

amigo no modo para 2 jogadores

simultâneos. Um jogo estranho'l1
que vai intrigar e divertir! •

~

DICA: na fase 7, do cemitério, os zumbis
são lentos mas difíceis de matar. Comece

a atirar neles de longe

Da GamePro

DICA: na l'fase, não entre

afoito nas salas grandes e
abertas. Antes ataquB as

pequenas, ao lado, e pegue
os power-ups, vidas e as

armas necessárias para
continuar

Um depois de chegar ao P.Station,

loaded finalmente chega ao

Saturn. É um jogaço de tiro, com

visão superior e 15 levels lotados de

inimigos como escorpiões gigantes.
Você escolhe entre 6 heróis,

DICA: na
fase 5,

aperte o ~ de guarda

botão de ra manter os cad:sforatacado
strafe pa frente quanna sua

23



DICA: Mudan é especialista em
golpe à distância. Mande seu

espírito com: 1/!)I-J+Xel/!)I-J+A

_.)DICA:
solte o
tubarão

de

Capitão
Kidcom

~ (ca"ega) -J + X Depois, o navio com
I/!)I-J+X

DICA:

Neo Dia é muito rápido,
então abuse com I/!)I-J + X e 1t)l1' .;.A

DICA: na
defesa com ...

Janne, use essa sequência:~(carrega}-J + A.

Logo depois, l/!(ca",ga}1' + A

DICA: Rasputin congela com
I/!It~ + X e, na sequência,

queima com ~It I/! )I-J + Y

DICA: Jack é um

dos melhores

lutadores. Com ele,

t use a sequência

I/! )I-J + X, I/!)I-J + A
el/!lt~+A

características bem

definidas. Muscle Power, por

exemplo, foi baseado no fortão

Hulk Hoogan; o Spencer da série
Thunder: Missão no Mar,

especialista em luta livre. O ninja
Hanzon realmente existiu e Jennie

Dark representa Joana Dark. Golpe

não é problema. Os lutadores usam

sequências no estilo Street

Fight~r.Precisa .l",dizer ~ais?r ~

DICA: com Dragon detone com -J)l1/! It +

A e depois faça bem rápido I/! l' + A

~ Por 80byBetmho

DICA:

comJ.

Maxuse

I/!)I-J+A

ena

sequência
-JI/!)I+X

DICA: com Hanzon, tente I/!)I-J + B e
finalize com -JI/!)I + Y

24

Existem alguns jogos em

que você tem o maior prazer
em descer a mão. O motivo

é a qualidade dos inimigos.

Isso, mano, World Heroes
Perfect tem de sobra. No

jogo, cada um dos 19 lutadores
'vem de uma era diferente (de

acordo com o Kamikaze, expert em

assuntos complicados, eles usam

uma máquina do tempo ...) e tem

SA"'URN
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· ~ Por Baby Botinho

Street Fighter Zero 2 vai fazer a

alegria de quem tem P.Station ou

Saturn e gosta de gastar energia
descendo a mão na orelha de

alguém. O jogo mal esquentou no

arcade e já ganha suas versões

para consoles caseiros. Nessa

história, o P.Station levou a melhor,

ficando com a versão mais parecida

com o jogo do arcade. São 18

lutadores, 13 de Street Fighter Zero,

26

DICA:

na escolha de

personagem, selecione a Chun-li

deixando o select apertado por 3s. Com

isso, acione o Kikouken carregando para
f- e -J + soco

Rolento de Final Fight, Gen de

Street Fighter, Dhalsim e Zangief de

Street Fighter 2, além do estreante

Sakura. O negócio no game é

abusar dos combos, tanto para 'dar

porrada, como para formar os

supercombos e dar mais kporrada ainda. r ~

DICA: com
sChun-U,
nocustom

combo,
580
adversário

estiver pressionado, use '" + chute para dar

vários chutes sem deixar o inimigo cair





Jogando
contra,

CPU,as
cores das
bolas

ficam

menos

definidas

DICA: essas bolhas travam o
jogo. Para derrubá-Ias, derrbue

as bolas em que elas estão

presas

DICA:

jogando
no modo

VS.,cada

jogada

sua que derrube mais do que 4 bolas vai

mandar bolas para o adversário

DICA: nessa fase a parede
não rebate as bolas. Tente

acertar o mais alto que

puder

DICA: <

quando a estrela

já estiver no
jogo, mande uma

bola qualquer

para denubar
todas da mesma

cor

quebra-cabeças bem cabeludo, que

exige pensamento rápido e muita

mira. No Vs. Computer você joga

contra o computador; que é um

adversário e tanto, e no Vs. 2

Players você chama um amigo e

prova que é melhor. Agora, se

você tiver algum problema com

um monte de bolinhas juntas,
tente

outro jogo. h

DICA: a bolinha que tem uma estrela

derruba todas as bolas da cor que você

acertar. Mire na cor que tiver mais bolas

DICA:

acerte essa

peça e ela
derrubará

as que
estiverem

por perto

~,r;;

~ ,:~' Por 1't!arcelo
- ,Kam,kaze

A Acclaim lança a segunda versão
de Bust a Move, dessa vez em

dose dupla, para P.Station e Saturn.

O jogo, assim como o som, não
mudou nada. Por outro lado, os

gráficos e cenários foram
melhorados. São três modos de

jogo: Puzzle Mode, Vs. Computer,

Vs. 2 Players. No Puzzle Mode
você enfrenta

sozinho um

28 .

DICA: derrubando

as bolas de cima

elas se
encarregam de

derrubar as _j
outras '





FEl PUSU

Tenshin Soukyaku:
(? + B, B
Toutchuu: (?(? + M
Toutchuu Gasou:

(?f- + M, B, B
Ramba
Shoutenshu:

(? + A, M
Haihou Yahou:

9+ B, M

Power Slicer:

(? + A, B

Triple Chop: A, A, A

Double Chop Low
Kick: A, M, B

Flying Kenka Kick:
99+M.

Blushing Lariat:
(?(? + M

MARY

IVONSKAYA

DICA: no modo Duest, você jogará uma

espécie de RPG com os personagens de

Tobal. Fique ligado nos cartazes das

paredes, eles indicam os comandos

'.

A maioria

dos golpes
que você

vai usar são
combinações

entre 053
botÓBs

não tem segredo; é descer a mão
nos caras e vencer todos os rounds.

Já no modo Quest, a coisa fica

mais complicada. Você escolhe um

personagem e percorre um
labirinto com vários obstáculos,
como num RPG. Vencendo o chefe

você terá o direito de colocá-Io

na lista de lutadores ~controláveis! r ~

DICA: ao

-- segurar o
inimigo no
canto da

tela,

jogue-o

para fora

do ringue

Para chegar ao final do jogo, você vai
enfrentar. os oito lutadores convencionais

e mais três mestres

r0841
N! J

FUN FAcrOR

CO CONfROLE

11 Lutadores GRÁFICO
2 Jogadores

Continue SOM

~ Por BabV Bolinho

Há um bom tempo eu não
trabalhava tanto assim! Parece até

que todo mundo resolveu fazer jogo

de luta ao mesmo tempo ...Tobal Nº
1 rola em dois modos: Battle e

Quest. No modo Battle existem oito

lutadores e três mestres finais. Aqui

DICA:

para

- ~ --.....__ ~anhar,, T" ' ~= ='W Jogue o
inimigo

para fora
do ringue ou acabe com o seu life
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Rousoku Kick: s> t M, M

Hey Hoo Hey Hoo:
s> t B, B
Hom Lariat: s>s> t A

Siege Throw: ~ ~ t J
Rave Suplex: '1r ~ t J

:

ILL GOGA
Double Left
Hammer:

s> t M, M
Hate Low

Rush: A, B, B,

B,A

Bad Head Butt:

s>s> t A, A, A
Bad Bad Hate:

s>s> t A, A, B
Ohsoto Gari:
s>-+ t J

WU

Kokai: s> t M

Tchuutenkyaku: s>
tA
Tchuusoutai:
S>S>tM

Rakai Rambu:

<? t B, M
Tchuushin

Rairaku: <?f- t J

OllEMS

Snipe Shot:
S>S>t M

Machine Gun

Knuckle: <? t A,

A,A,A,A

Combo Tandry: s> ,

tA, M, B
Machine Gun

Scramble: <? t A, A,

A,A,B

Rave Suplex:
~~ t J

LEGENDA
A - golpe alto

M - golpe
médio

B - golpe baixo
J - jogar

(arremessar)
s> - dar um

toque
-+ - direcionar

GREN ICUTS

Royal RolIs:
<?<?tM

Northern Grey:
<? t B

Nórthern Soul:
s>s> t B

Siege Throw:
~~ t J

Rave Suplex:
~~t J

HOM

EPON

Combo Triple:
A, M, B

Prism Upper:
<?<?t M

Mirage Combo:
A,A,M,M

White Kick: <?<?t A

Mistic Sonic:
B,.M, B
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$25.984

OK

DICA: para atrair os habitantes
de outras cidades construa

estradas perto dos outros
municípios

DICA: se
estiver
sem

grana, o
neg6cio

é encarar um empréstimo no banco

DICA:

construa
uma

delegacia
em cada

quarteirão
para garantir a ordem de sua cidade

DICA: o gráfico abaixo à direita mostra o
que anda deficiente na sua cidade. Analise
e tente melhorar a sua performance

THE UL TIMA TE CITY SIMULA TOR

DICA: se quiser ganhar a confiança da
população, cuide bem das áreas verdes
de toda a cidade

DICA: use o trator para acabar com as
ondulações do terreno antes de começar a
levantar a cidade

p.STAnON
MAXIS

Simulador

SIMClrY
2000

\jJ Por Lord Ma'hia.

FUN FACTOR

CD CONfROU

I Jogador GRÁFICO
Bateria

SOM

OR fnfo CanceJ

o mais famoso jogo de simulação

para PC chega ao P.Station. Em

SimCity 2000 você não só vira .

prefeito de uma cidade, mas

também engenheiro, empreiteiro 11I

e... Deus. Você pode até provocar 11

terremotos e maremotos.

Acontece que todo esse poder não

vale nada se você não for legal com

o povo da sua cidade. O primeiro

passo é providenciar a estrutura

básica: água, esgoto, luz etc.

Quando estiver tudo certo, não

esqueça de construir parques,

igrejas, bares e shoppings. Atenção:

antes de começar a jogar arrume um

memory card! Só assim você

pode salvar seu jogo! h
DICA:

coloque as
indústrias
eos

geradores de energia nos extremos da cidade
para não ter problemas com a poluição



~

l5J

ffi

~

®
DICA: não Çjexiste tempo l:S
limite, não

tenha pressa. Tente

explorar as fases ao

máximo para ter

várias surpresas

DICA: na fase Cortex

Power, pule pará a direita para rebater

na parede e evitar os robôs pontudos

DICA: se destruir todas caixas sem morrer,

você consegue uma tela de "perfect" e
ganha uma pedra preciosa

DICA: quando for

dar o spin-busting

em plataformas

pequenas, aperte de

novo o botão de spin

para voltar e não
cair fora delas

Há
muitos
ícones
extras

perto do
fim de

cada fase

DICA:

quando estiver

contornando as pedras, tente correr o mais

reto possível. Siga a trilha das frutas para
contornar os obstáculos

:!Z Da GamePro

Crash Bandicoot

chega para ser o novo herói da

galera do P.Station com seu jogo

de plataforma. Você é Crash,

uma espécie de rato gigante

da Austrália que tem de
salvar a namorada

Shawna das garras do
malvado

Dr. Neo Cortex. São 30 fases bem

variadas, que vão desde florestas,

passando por ruínas antigas, até

chegar à casa do Dr. Cortex. Ao

avançar no jogo as dificuldades

aumentam, mas há várias vidas pelo

caminho. O jogo é cheio de

passagens secretas, bonus rounds e
áreas escondidas. Por isso, há muita

coisa que explorar. Apesar de Crash
não representar um passo à frente,

como Nights, da Sega, ou o próprio

Nintento 64, é um ótimo jogo de

plataforma com um herói
carismático!

DICA: pegue 3 power-ups ti/ci-mask e você

vai ficar invencível por um tempo
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•.•siga a
sequência
das fotos

para .••

DICA: .

n8BtB

quebra·
cabeças tipo

Shapes&
Columns ..•

•••transformar

todos os pedaços
em amarelos

não supera Final Fantasy, Dragon

Quest ou Zelda. Você joga num

grupo com quatro pessoas e um
monstro. Há só um mundo, além de

elementos extras, como cassinos e

cavernas secretas. Os quebra

cabeças são realmente

difíceis, é bom você estar ~preparado' r ~

DICA: coloque a bomba na caixa da
esquerda, depois na da direita e vá para
ponte. Prontol Você vai poder atravessá·la

DICA:

coloque as
caixas nos
switchs e

faça a porta
aparecer.
Coloque

outra caixa

no meio da porta. Com uma das caixas que
você usou, faça os espinhos irem mais para

baixo e coloque a outra no símbolo do meio

SNES
NATSUME

RPG

SORT

LUflA" .

,>~KL~k,"" i t
~Fi,~e da9gel' 1,/Franshi ska 1
,;Chain 1
~DeadJy suo,~d 1
~Lon9 knife S

FUN FACTOR

24 Mega CONTROLE

I Mundo GRAF'CO
2 Jogadores

SOM

DICA: .
USBOS

poderes
da raiva

contra os
mestres.

Os mestres tem poder de ataque grande, o
que faz a raiva aumentar com mais rapidez

DICA: a alimentação básica dos monstros
classe 1é If Long Knife e a dos de classe 2
é a Suster Sword. Mas dá para alimentá·
los com itens mais caros que os exigidos

DICA:

piSB nas notas
musicais e reproduza o som. A de

baixo é uma espadada, a do meio um
gancho, e a de cima, uma bomba

que você passa de Torneko's
Adventure; os quebra-cabeças de

Zelda. Sem contar que você pode
criar monstros como em Bahamut

Lagoon. Apesar de combinar o que
há de bom nos

melhores RPGs,
Lufia 11

SNES
~~i~

nnn 'r •.•• ;; Por ",!arcelo~ '-'.- Kam,kaze

8S Em Lufia 11você joga como

0!;j Maxim e deve enfrentar o
seu destino, quatro Sinistrals

e, de quebra, a raiz do mal.

Trabalho de sobra, não? O game é
uma mistureba de elementos de

vários jogos. Exemplos: o sistema

de jogo de Final Fantasy e

Oragon Quest; o labirinto

que muda cada vez



Solicite informações sobre nosso sistema de Franchising,
e seja você também um Franquiado PROGAMES.

Depto. de Franchising - Rua Pio XI, 656 - Alto da Lapa - SP
Cepo 05060-000 - Tels. (011) 3641-0444/831-0444

Desperte a criança que existe em você!
O dia das crianças está chegando e você já tem a melhor opção
para um grande presente, passe em uma de nossas lojas,
escolha o seu video game e dê asas as maiores aventuras.
Afinal quem disse que video game é coisa só para crianças?

CIDADE DE SÃO PAULO

LAPA - R. Pio XI, 656 - Tel. (011) 3641-0444/831-0444

SANTANA - R. Voluntários da Pátria 3229 - Tel. (011) 950-6329

PINHEIROS - Rua Lisboa, 344 - Tel. (011) 280-3220

IPIRANGA- R. Agostinho Gomes, 1583 - Tel. (011) 273-6784

MOÓCA - R. Juventus, 831 - Tel. (011) 591-0039
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PENHA- R. Nunes Siqueira, 100 - Tel.: (011) 293-5084

POMPÉIA - R. Desembargador do Vale, 115 - Tel.: (011) 62-1125

ÁGUA RASA - Av. Álvaro Ramos, 2171 - Tel.: (011) 693-7813

STO AMARO - Av. Adolfo Pinheiro, 1037 - Tel.: (011) 523-9657

VILA MARIA - R. Araritaguaba, 1118 - Tel.: (011) 954-5968

JABAQUARA - Av. Miguel Stéfano, 240 - Tel.:(011) 578-6353

PARAíso - R. Abílio Soares, 516 - Tel.:(011) 884-0404

GRANDE SÃO PAULO

GUARULHOS - Av. Paulo Faccini, 525 1º and Tel. (011) 209-0971

S. B. DO CAMPO - R. Municipal, 446 - Tel. (011) 452-2612
OSASCO - R. Narciso Sturlini, 448 - Tel. (011) 705-2701

DIADEMA- R. Antonio Dias Adorno, 344 - Tel. (011) 746-1986

SUZANO- R. Benjamin Constant, 1093 - Tel.: (011) 477-6350

INTERIOR DE SÃO PAULO

RIBEIRÃO PRETO - R. Floriano Peixoto, 905 - Tel. (016) 625-8094

MARíUA-Av. Vicente Ferreira, 597 -Tel.: (014) 422-4019

S.J. CAMPOS -Av. Dr.Adhemarde Barros, 1319-Tel (0123) 41-7250

OURINHOS - R. Nove de Julho, 189/B - Tel. (0143) 22-2424

INDAIATUBA- R. Padre Bento Pacheco, 1313 - Tel. (019) 875-3025

PIRACICABA- R. Gov. Pedro de Toledo, 1765 - Tel (0194) 34-7179

CAMPINAS - Rua dos Alecrins, 597 - Tel - (0192) 55-2545

ITÚ - Rua Santa Rita, 1104 - Centro

SALTO - R. Rui Barbosa, 374 Tel. (011) 7828-1163

SOROCABA- R. Santa Clara, 266 - Tel. (015) 231-9740

S. J. RIO PRETO - R. XV de Novembro, 3367 - Tel.: (017) 232-5920

OUTROS ESTADOS

BRAsíUA

ASA NORTE - SCLN 313 - BL-E Loja 64 - Tel: (061) 274-3311

MATO GROSSO

CUIABÁ - Av. Preso Castelo Branco, 1268 Loja 4 - Tel.: (065) 624-0063

MINAS GERAIS

POUSOALEGRE-R. Cel. Otávio Meyer, 130-L.428 -Tel.: (035) 421-7693

PARAíBA

JOÃO PESSOA - Av. Nego, 200 Sala 112 - Tel: (083) 226-2369

PARANÁ

CASCAVEL - R. Mato Grosso, 2610 - Tel.: (045) 223-2420

CURITIBA

BATEL - Av. Sete de Setembro, 4132 - Tel.: (041) 224-1235

JUVEVÊ - R. Manoel Eufrásio, 826 - Tel.: (041) 253-3008

ÁGUA VERDE - Av. República Argentina, 1534 - Tel.: (041) 244-4667

RIO DE JANEIRO

MEIER - R. Ana Barbosa, 47 - Loja 106 - Tel: (021) 596-2111

ILHA DO GOVERNADOR - R. Eng. Coelho Cintra, 10- (021) 462-0657

BOTAFOGO - R. Voluntários da Pátria 459 -Tel.: (021) 266-7079

TIJUCA - R. Pinto de Figueiredo 42 S/L - Tel.: (021) 228-3043

BONSUCESSO - R.Adail, 24 -Tel.:(021) 290-4251

RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE

HIGIENÓPOUS - Av. Plinio Brasil Milano, 806 - Tel.: (051) 343-9158

SANTACATARINA

FLORIANÓPOUS

TRINDADE - R. Lauro Linhares, 1018 - Tel.: (048) 233-2488

SERGIPE
ARACAJÚ

SÃO JOSÉ - Av. Barão do Maruim, 943 - Tel.: (079) 222-0699



tente primeiro o Time Trial e depois
uma corrida no um-contra-um

contra o computador. Além das

corridas normais, o jogo traz um

modo que lembra Destruction
Derby. Um dos principais

problemas é a divisão de telas nos

modos para um e dois jogadores.
Você tem a visão da corrida de meia

tela e a outra metade é a visão

traseira do carro. Os cenários não

rolam legal e os controles ficam

longe de Mario Kart. Esse jogo

deixa bem claro que o negócio dos

Power Rangers é mesmo defender
a Terra de todos

os seus

inimigos!

DICA: a pista

rBtf1ngular é a _
mais simples e
a melhor para

pegar a manha
dos veículos

DICA: antes de

gastar um blaster
com seu

oponente, tenha

certeza de que
ele está a seu

alcance

DICA:

os veiculas dos Rangers azul e rosa

têm a maior aceleraçio, o que é melhor

em pistas cheias de curvas

d s curvas para
DICA: dê uma corta oa:paonente e poder
ficar de frente para ..
acertá-Ia com mais facil,dade

SNES
BANDAI

Corrida

Por Gamepro

POWER
RANGERS Z8R

FUN FACTOR

8 Mega CONTROLE

5 Pistas GUF'CO
2 Jogadares

SOM

DICA: para se livrar do oponente, deixe-o

sair na frente na largada e mande um

Slaster para detonar o cara

Ninguém duvida de que os

Power Rangers sejam os

heróis guerreiros da nova geração.

Apesar disso, com esse jogo no

estilo de Mario Kart, o trono pode

balançar. Isso porque o jogo, apesar

de ser cheio de opções, deixa a

desejar. Você pode escolher entre os

6 Rangers, cada um com seu

veículo, todos equipados com

armas. No modo para um

jogador, você compete contra 7

corredores e isso pode ser

difícil no começo. Por isso,
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Por Marjorie Bras

Se eu falasse que o Yoshi

abandonou o Mario, o Chefe me

internaria. Acontece que eu não

estou maluca e não é piada! O
Yoshi deixou mesmo o Mario

um pouco de lado. Em Tetris
Attack o dinossauro fica a seu

lado enquanto você sua para

reordenar as peças. O lance
é enfileirar ao menos três

peças da mesma cor. Quando

consegue isso, as peças somem.
Você escolhe entre os modos

Endless (as peças tem de

DICA: organize o maior número

possível de peças para dar o
melhor combo

5111E5

NINliNOO

Quebra.cabeças

DICA: tente deixar duas peças iguais, uma
sobre a outra, nas duas fileiras de baixo.

Nunca se sabe o que está abaixo

DICA: quando uma

mesma figura

aparece em mais

de quatro filas é s6
juntá·las para dar

umcombo

DICA:

quando o
jogo estiver
no fim, use

as peças de
baixo

DICA: no
modo VS.,
umcombo

seu joga
uma peça

n parao
• . adversário

alcançar o topo da tela), Time Trial
(em 2min você tem de marcar mais

pontos), Stage Clear (você deve
eliminar os blocos até a linha

marcada), Puzzle (hora de acabar

com as peças da tela, com um

9
I',

I
DICA: para eliminar a pedra que o inimigo

jogou pra você, faça um combo qualquer

número limitado

de trocas) e
contra o

computador).

Se quiser

jogar com um amigo, escolha entre
dois modos: o Time Trial e o

Versus. E ainda há 100 níveis de

dificuldade. Ufa! É coisa pra ~caramba, né? r ~
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Meteoric Shower:

C,C,C,C
Twinkle ELbow:

-I-~-+ + A, A
Summersalt Kick: -1-1' + C

Moonsalt Kick: de costas,

C, C + O

Double Comet Kick:

-I-j(f- + C, C
Northstar Combo:

f--+ + BI C
Ground Kick: j( + C

Camel Cratch: com o

inimigo caído de bruços e

com as pernas voltadas

para você, -+f- + C

Side Flip: -I- j(f- + C + O

Back Flip: C + O

Blue Typhoon:
C/C/C'C

COndor Blade: AI AI A
Fire Wheel Combo:

~ + AI C _

Air Wheel:

de costas, C, C...
Thunder Wheel Combo:

f--+ + BI C

Air Javelin: no arl -I- + A

Super Jump: -1-1' ou l' l'
Float: durante o Super

Jumpl A + B

Sky Destruction:
durante o Super

Jumpl -I- + C
Air Dash: no ar, -+-+

Earthquake:
C/C'C/C

Dyno Flame:
-I- ~-+ + C

Lan Slide Kick: f--+ + C

Double Volcano Kick:

-I-j(f- + CI C

Crazy Wave: -+-+ + B, BI B...

Crunch: -1--1-

Lower Dyno Flame:
agachado (Crunchl/-l- ~-+ +C

Leg Bite: agachado
(Crunchll C

Long Back Dash:
-+f-+C+O

Dose dupla este mês. A primeira pancada são os golpes de 5tar
Gladiator, novo arcade da Capcom. O segundo golpe, nas
próximas páginas, é do campeão The King of Fighters '96

BA8Y BETtNHO
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Total Elimination:

8,8,8,8

Molecular Transfer:
.J,. ~-? t 8
Poison Spray: .J,. ~-? t A

Total Silence: .J,. t C t D

Quake Attack: durante o

Total Silence, A t 8
Poison RolI: durante o

Total Silence, f--? t C

Change Body:
.J,. 2 vezes (2 níveis)

Implosion: no tamanho
máximo, .J,. j(f- t C, C, C

Jack in the box:

8,8,8,8

Roller Coaster: A, A, A

Fire Cracker: f--? t C

Top Spin: .J,. ~-? t 8
Acrobat Combo:

.J,. j( f- t 8, 8, 8

Trabies Combo:

.J,.~-?t A, A

Tapping Attack:
f--? t 8

Double Surprise:
-? t C, A

Side Flip: .J,. j( f- t D

-----

Suzaku Rambu:

A, A, A, A

Shiden: .J,. ~-? t 8, 8
Rouga: -? t C, C

Kogetsu: de costas, A

Souryuu:
correndo, 8, 8

Byakkohou: -?f- t C

Hien: C t D, A ou 8
Ashura: .J,. 3 vezes

Gamof Special Combo:
8,8,8,8

Gamof Tornado:

f--? t 8, 8, 8

Gamof Voctory: -? t A, A
Gamof Homerun:

.J,. ~-? t C, 8
Gamof Screw: -? ~.J,.j( f- t C

Gamof Giant Swing:
pelas costas, -? ~.J,.j( f- t C

Gamof Rage Combo:
~ t C, 8
Gamof Kick: f- t C

Get Back Jump: C t D

Front Flip: .J,. j( f- t C t D

Lightning Scarlet:
A, A, A, A

, Southern Arrow:

.J,.~-?A, C

Rapier Storm:
-? ~ .J,. j( f- t A repetido

Bloody Flamenco:
~t C, f- t C

Spanish Dance:
f-f- t A, A, A

Flying Matador:
f--? t C t A

Kick dei Sol:

correndo, C t D

Diagonal FLip: f--+ t D

SDF: com o inimigo caído

de bruços e com as pernas

voltadas para você, -?f- t C

Crazy Chain Saw:
8,8,8,8

Killing Procedure: A, A, A
Horizontal Laser:
.J,. ~-? t C (indefensável)

Upper Beam Bazooka:
-?tA
Lower Beam Bazooka:
~tA

Flying Drill: .J,. t t C, .J,. t C

Leg Impact: -? t C, C
Vertical Laser: de costas,

C (indefensável)

Last Shooting: durante o

arremesso pelas costas, A
Back Roller
Dash:
j(tCtD ~
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Flying Sliee:
(c) + t + B ou D
Creseent Moon Slasher:

+1t+-+BouD

Flying Kiek: no ar,
+~~+ B ou D

Comet Cruneher:

(c) +-~ + B ou D

Minelayer:
~+~+ A ou C

Super Ukemi:
+ It+- + B ou D
Cloud Tosser:

+-It + ~~ + A

Super Ohsoto Gari:
+-It +~~ + B

Stump Throw:
+-It+~~ + C

Earth Mover: perto,
~~+It+-~ + C
*Heaven to HeI!

Drop:perto,
~~+It+-~~+It+-+C

Lightning Fist:
+~~+ A ou C

Lightning Judgement
Fistful: no ar,
+~~+ A ou C

Shinkuu Katategoma:
~~+ltfo+BouD

Lightning Kiek:
~+~+BouD
laido Kiek: + ~~ + B ou D

Triple Smash: durante o

laidp Kiek, t + + B ou D
ou lo+ It + B ou D

Benimaru Coleda

Cruteh: perto,
folt+~~ + C
*Heaven Blast Flash:

+~~+~~+ A ou C

- Burn Demon:

~+~+AouC
R.E.D. Kiek:

fo+It+BouD
Creseent Slash:

~~+It+-+BouD
New Wave Smash:

+ ~~ + B, B OU D, D

Wieked Chew:

+~~+A
Nine Hurt: durante o

Wieked Chew,
+~~+ A ou C

Eight Bell: durante o
Nine Hurt, A ou C ou

durante o Wieked Chew,
~~+It+-+AouC

Seven Way: durante o
Nine Hurt ou o

Eight Bell, B ou
D

Wieked Finish:

durante o Eight
Bell, A ou C

Poison

Gnawfest:

+~~+C

- :/ Crime

Smash:

durante o

, Poison

',>. Gnawfest,
~~+ltfo+
A ou C

Senténee

Smash:

durante o

Crime

Smash,
~ + Aou C

Crow

,Blow:
, +It+-+A

ou C

. *Serpent
Wave:

+It+-It
+~~+

" N ·A ou C~~~

ATAQUE E

DEFESA

o sistema de

The King of

Fighters '96
difere bastante

dos anteriores. O

desvio tradicional passou a ser um

deslocamento rápido e é o único movimento

que cancela a defesa (deve-se estar com o

power cheio). Mas Goro e Ralph ainda têmo

antigo desvio, acionado com B + C + D. Alguns

golpes, como o Burn Demon de lori e Kyo, têm
instantes de defesa. Quer dizer, nessas horas

você não é atingido por golpes de impacto.'

Apertando A + B você evita a queda e os
arremessos. Os fatais (estão marcados com *)

são acionados com a energia vermelha ou com o

power cheio. Se as duas condições forem

criadas, o fatal fica mais animal. Aplicando

sequência sobre a defesa inimiga, a mesma será

desfeita após certo ponto. Fuja disso.

Dependendo da formaç40 do time, os ,
companheiros podem não vir ajudá-Io. E bem

impossível ver Geese Hôward tentar ajudar Terry

Bogard, não é mesmo?

Se você gosta de luta, aí vão
todos os golpes dos reis da

pancada para arcade e Neo Geo
\~
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Outrage: .J, j( ~ + B ou D

Rave Fest: no ar,
.J,j(~ + B ou D

Gore Fest: perto,
~':ll.J,j(~~ + C

Da Cide:
f-j(.J, ':ll~ + A ou C

", *Negative Gain:
\_ perto, ~':ll.J, j(~

~':ll.J,j(f-+C

l VICE

Death Downer: .J, j( ~ + A

ou C (até 3 vezes)
Metal Massacre: .J, j( ~ +

B ou D

Despair: ~.J, ':ll + A ou C

Deceaser: ~j(.J, ':ll~ + A

ou C

*Heaven's Gates:
.J,j(~j(.J,':ll~ + B ou D

Deadly Flower: .J, j( f- + A

ou C (até 3 vezes)

Scum Gale: perto,
f-j(.J,':ll~ + C
Dark Thrust:
.J,':ll~ + A ou C
*Maiden Masher:
.J,j(~j(.J,':ll~ + A ou C

l MATURE

10RI YA!iAM1

Venom Strike:
.J, ':ll~ + B ou D

Double Strike:
.J,':ll~.J,':ll~ + B ou D

Trap Shot:
~.J,':ll+BouD

Tornado Kick:
~':ll.J,j(f- + B ou D

Surprise Rose:
~.J,':ll+AouC

Mirage Kick: ~j(.J, ':ll~
+ B ou D

*lIIusion Dance:
.J,':ll~':ll.J,j(~ + B ou D

Burn Demon:
~.J,':ll+AouC
Dark Crescent Slice:
~':ll.J,j(~+BouD

(pressionado) ou .J,j(~ +
A ou C (no ar)

*Super Deadly Ninja
Bees: .J, j(~j(.J, ':ll~

+ B ou D

Soaring Kick: no ar,
.J, ':ll~+ B ou D

Flying Monkey Slice:
(c) f-~ + B ou D

Trajetory Change:
durante o Hisho
Kuuretsuzan ou o

Flying Monkey SI ice,
direcional + botão

Flying Slice Dash:
(c) ~~ + A ou C

*Tornado Ripper:
~':ll.J,j(~~':ll.J,j(~
+ A ou C

L ti "SUMI TQDO

Katchousen:
.J,':ll~ + A ou C

Ryuuembu:
.J,j(~ + A ou C

Flying Dragon Blast:
~.J,':ll + B ou D

Deadly Ninja Bees:
~j(.J,':ll~ + B ou D

Flying Squirrel Dance:
~':ll.J, j(~ + A ou t

Ecstacy Crunch:
.J,':ll~ + A ou C

Airbone Ecstacy
Crunch: no ar,

, .J,':ll~ + A ou C

'" Snow Peak Peach:
.J,j(~+AouC

Invincible Body
Blow: ~j(.J, ':ll~+

B (pega os golpes altos)
Fakebul Punch
Kick Crunch:
f-j(.J, ':ll~ + D

(pega os golpes médios)
Tornado Toss:

perto, ~j(.J, ':ll~ + C
*Ultimate Ecstasy
Crunch:
.J,':ll~.J,':ll~ + A ou C

Blowing
Sandblaster:

(c) .J,t + A ou C

*Phoenix Flattener:
.J,j(~j(~ + B ou D

(vale no ar)

Breaking Iron Ball: (c)

~~ + A ou C

Spinning Iron Ball: A ou

C repetido
Flying Ball Breaker: (c)

.J, t + B ou D

Big Destroyer Toss:
perto, ~':ll.J, j(f-~ + C

*Wild Ball Attack:
.J,':ll~':ll.J,j(~ + A ou C

Hurricane Cutter:

(c) .J, t + A ou C

Hisho Kuuretsuzan: (c)

.J,t + B ou D (pressionado)



Hurricane Upper:
~I(~':ll~ + A ou C
TNT Punch: A ou C

repetido
TNT Finish: durante o

TNT Punch,
~':ll~ + A ou C

TIger Kick:
~~':ll + B ou D

Thrash Kick:
~I(~':ll~ + B ou D
Golden Heel Hurter:
~ I(~ + B ou D

*Screw Upper:
~':ll~~':ll~ + A ou C

Ryuugekiken:
~~~ + A ou C

Ryuuga:
~~~+AouC

Lightning Legs
KO Kick:
~~~I(~+BouD

Flying Dragon Blast:
no ar, ~ I( +- + B ou D

Kyokugen Kick Dance:'
perto, +-1( ~ ~-+ + D
*Ryuko Rambu:
~~~~+I(~+AouC
*Haoh Shoukouken:
~+-I(~~~ + A ou C

Ground Blaster:
~':ll~ + A ou C

Cross Diving:
~':ll~I(~ + A ou C

Spinning Lancer:
~~~I(~ + B ou D

Crazy Drum Jam:
A ou C repetido
California Romance:
~~~ + A ou C

*Blaster Wave:
~':ll~~':ll~ + A ou C

Upper Blitz Ball:
~1(~+AouC
Lower Blitz Ball:
~ I(~ + B ou D

Leg Tomahawk:
~~~ + B ou D

Kaiser Kick:
-+~ ~ + B ou D

Kaiser Dual Sobutt:
~I(~~-+ + B ou D

Kaiser Suplex:
perto, -+~ ~ I(~~ + C
*Kaiser Wave:
~~ I( ~~-+ + A o u C

Burn Knuckle:
~I(~ + A ou C

Power Wave:
~':ll~ + A ou C

Crack Shoot:
~1(~+BouD

Rising Tackle:
-+~':ll+AouC
Power Dunk:
-+~':ll+BouD

*Power Geyzer:
~I(~I(~ + A ou C

Koohken:
~':ll~ + A ou C

Kohou: ~~':ll + A ou C

(mesmo durante o Crazy
Tiger Thunder Crusher)
Lightning Legs KO
Kick: ~':ll~I(~ + B ou D

Kyokugen Punch
Dance: perto,
~I(~':ll-+ + C

Crazy TIger Thunder
Crusher: ~ I(~ + A ou C

*Ryuko Rambu:
~':ll~':ll~I(~ + A ou C
*Haoh Shoukouken:
-+~I(~':ll-+ + A ou C

Hishouken: ~ I(~ + A ou C

Zan'eiken: I(~ + A ou C

Gadankou: acerte o
Zan'eiken e ~ ~~ + A ou C

Shouryuudan:
~~~+AouC

Sonic Split:
~I(~~~ + B ou D

Dam Breaker Punch:

perto, ~I( ~ ~~ + A ou C
Gen'ei Shiranui: no ar,
~ ':ll~ + B ou D

Lower Mandibula: após
o Gen'ei Shiranui, A ou C

Upper Mandibula: após
o Gen'ei Shiranui, B ou D

*Super Sonic Swirl:
~ I(~I( ~ ':ll~

1'" ~ + B ou D
f.iií- gJ J"-=...

r "'-i
!

'~.'itP". \'";~

GEESE MOWARD

Reppuken: ~ ':ll~ + A

Double Reppuken:
~':ll~+ C

Shippuken:
no ar, ~I(~ + A ou C

Upper Body Blow:
~I(~':ll~ + B

(pega os golpes altos)
Middle Body Blow: '
~I( ~ ':ll~ + D (pega os
golpes médios)
Evil Shadow Smasher:
-+':ll~I(+- + A ou C

Flying Sawblade Slice:
~~':ll+AouC

*Raising Storm: I(~':ll
~ I(~':ll +
A ou C
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ATHENA ASAMIYA
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LEONA

Moon Slasher:

(c) + 'fi + A ou .C
Baltic Launcher:

(c) +--+ + B ou D

X-Caliber: (c) + 'fi + B ou D
Grand Sabre:
(c) +--+ + A ou C

*V-Slasher: no ar,
+~-+~+lt+-

+ A ou C

Butterfly Attack: durante o

Drunker Twister, -+ + A ou C
Motizuki Intoxicator:
+ lt+- + B ou D

Dragon Serpent: durante o

Motizuki Intoxkator, 'fi + B

Carp Fish: durante o

Motizuki Intoxicator, 'fi + D

*Thunder Blast:

+~-+~~-+ + A ou C

(HIN GENSAI

Frankensteiner:
+-lt+~-+ + B

Flashing Elbow: durante

um arremesso especial,
+ ~-+ + A ou C

*Ultra Argentine Back
Breaker: perto,
-+~+ltfo-+~+ltfo+C

Gourd Attack:
+lt+-+AouC

Burning Sake Belch:
-++~+AouC

Rolling Punch:
+-lt + ~-+ + B ou D ou

durante o Drunker Twister

-+ + B ou D ou durante o

Motizuki Intoxicator,
folt + ~-+ + B ou D

Drunker Twister:
+ ~-+ + A ou C

SHII KENSOU

(LARK

*Super Vulcan Punch:
+~-+~+lt+-+AouC

*Mounted Vulcan Punch:
+~-+~+lt+- + B ou D

Super Bullet Attack:
+ lt+- + A ou C

Dragon Uppercut: +- + lt
+ B ou D

Earth Dragon Nibble:
folt+~-++A

Heaven Dragon Nibble:
folt + ~-+ + C

Dragon Talon Tear: no ar,
+ ltfo + A ou C

*Dragon God Comet
Kick: + ~-+~+ lt+- + B

*Dragon God Drubbing:
+~-+~+lt+- + D

Psycho Ball:
+ ltfo + A ou C

Phoenix Arrow: no ar,

+ ltfo + A ou C

Psycho Reflector:
-+~+lt+- + B ou D

Psycho Sword: -++ ~ +
A ou C (vale no ar)

Psychic Teleport:
+ ~-+ + B ou D

*Shining Crystal Bit:
+--+~+lt+- + A ou C (vale

noar)- +lt+-+AouC

para atirar os cristais

Vulcan Punch: A ou C

repetido

Rolling Cradler:
+-lt+~-+ + A ou C

Super Argentine
Back Breaker: perto,
+-lt+~-+ + D

Napalm Stretch:
-++~ + A ou C

LVulcan Punch: A ou C

repetido

Gatling Attack: (c) +--+
+ A ou C

Blitzkrieg Punch:
(c) + 'fi (no ar, .j, ~-+)
+ A ou C

Super Argentine Back
Breaker: perto,
folt + ~-+ + D

Ralph Kick: (c) +--+
+ B ou D

YURI SAKAZAKI

RALPH

Koohken: + ~-+ + A ou C

Vuri Super Upper:
-++~+AouC

Double Vuri Upper:
-++ ~ + C, -++ ~ + A ou C

Raikohken: + ~-+ + B ou D

Hundred Slaps: perto,
-+~+lt+-+A

Running Hundred Slaps:
-+~+lt+-+C

Vuri Super Knuckles:
+ltfo+AouC

Vuri Super Spin Kick:
+lt+-+BouD

*Flying Phoenix Kick:
+~-+~+lt+- + B ou D

*Haoh Shoukouken:
-+folt + ~-+ + A ou C



, • Nesse jogo o
goleiro pode ganhar um tempo. .'
A (ática é fazer a velha cerinha quando,o .
jogo e.stivefapertado _.

•
"Jo~

No modo VS. escolha i8Stádio na 'C,1Jà-de

para bater u.mape!adinha 7fa rua



DICA:
arremesso

de dardo,
corra com
Ae6.
Pertdda ' •

t? ~ •

linha, ,"

aperte e
segbre B, regule o ângulo,
solte.€} botão e largue o dardo

""-' . .... ",'

~

, DICA: 1500m. Corra dosando

sua energia e fique de~2Iho' ~

naestamina. Dê o máxíme, ,
nos últimos 300m e deixe os ~

adversários. baterem atrás
em você, eles vão empurrá-Io"

o;; ..... 0'--, -71"'"

:DlCA:'no salto em distancia, corratcom A e
C. Apertei.e segure o botão B àiJtes dopúlo ., • , j'" ,

. pafíHegular'o ângulo e solte para saltar

. . .....'. "'.1·· .'
",o •.• ', •... ", .r. 'f, " '.' i
'.~t .- ..~

apar,?cern ila tela antes da, escolha.
Um e:mel 'm.na·hora"do sal.to, .

d.utro, na·; rÇlda córritla~ Q iQeal é

. e·s.c:olher' . atleta com. . .'.

c~ra~t~. ticasbalanceadas(Só····~
o ,assim {a;pode p.assar·pêlos

"100"m ra "s.'Ka.rremesso de. "

:'disco, saltóc5m vara,
z,salto· à ·distância:~.e·ainda

?,i~.tp·orn.· r:ne"dalJlà!Nã~·vá se
';cansar só dernéxer nq

joys~lck,'h~in !'.

DICA:'nos100rn tasosu,se Ae.Cpara correr
e fique esperto np láigaaapa{a sair na..
frent ",:.

SATURII '., .

~~éATH~ETE
, I.f·toinpetição pra atleta

1 n'e,nhum botar defeito, ou
:~J!led ha,medalha, medalha'

...

,.s ó entrà,n~sse game quem $. , bomd~,espoite. Bpm.,p, . :'.
suficiente P9raenfrenlar 10 provas
de atletismo e sair'com a medalh'a

depuro I)Ó peito,! ,O'jogo é .

imgeeável,'sob;,t0d()s p§ aspectos.
~'Gráficos, mo'vimentaçáp/efeitos de

zoom',música e vozesi tudo

. perfÊüto.:yócê'escoíhe .'
entre-oito aÚetas. Tem

-.,gen.te ,dê t(ldos os
. cantos domuodà:

Estados 'Unidos,

Alemanha, Grá;"",'
Bret9!1ha,Jar;>'ão,

. . Rús$ia;AFrança,

.' \ J~maicae.Chiná; Cada
;atleta tem suas.,

F - ..

/ características - qUef' -
l' .

if",,"~



FRANK 'SOMAS
BIG SUR'

CD

2 Jogadores\

DICA: não
tente

impedir a
famosa

jogada
estratégica

do beisebol, o bunt, uma espécie
de rebatida fraca, pois os adversários
vão marcar pontos

lJICA: para
se

acostumar
com os

controles,

jogue
primeiro com o All-Star Team

DICA: não
lance a
bola reto
com efeito

para fora,
pois o

rebatedor vai pegar. Lance para fora,
curvando-a para fora também

DICA' fique de
olho na

estamina dos arremessa dores, alguns
ficam cansados logo

DICA: fique atento para
a estamina dos seus

jogadores e mande-os
para o banco quando
estiverem em baixa

FRANK :,~O:'.A.~
SATURH

tO . ACCV.It'"

'1 Jogodores Beisebo\

DICA: um toque para obter um homerun
certeiro é escolher o rebatedor Albert Selle

tecnologia exclusiva para capturar

digitalmente imagens dos jogadores
e o resultado foi excelente. Ao

contrário de Triplé Play '96, o f

maior concorrente de Frank

Thoma~·BHB,você não escolhe_o

tipo de arremesso que quer realizar

ou o jeito que quer rebater. Mesmo

•...••que o beisebol não seja muito

popular no Brasil, vale a pena
conferir a disptltã entre Frank

"Ihomas BHB e Triple Play '96.

•---------------------- - - - - - ~ - ----

DICA: fique sempre de
frente para a bola ao
rebater. Tente dar uma

ginga logo que o pitcher
lançar a bola

DICA: sempre avance
com os jogadores ddas
bases antes do último

out, mesmo que o
rebatedor não acerte

DICA: para não sentir o gosto da derrota,

apenas não enfrente o Detroit 1igers

I
SATURN

F rank Thomas, mais conhecidocomo "Big Hurt", .àgora vai ter o

seu título de beisebol para os

consoles de 32 bits. Parece que esse

beisebol vai emplacar, pois vem

cheio de opções como estatísticas

do campeonato d~ 95 e vári09

estádios para se escolher. Ambas as

versões, do P'Station e do SéÍturn,

são legais e têm poucas diferenças,

com vantagem para o Saturn. A
Acclaim afirma não ter se

preocupado com o realismo, mas

isso não é o que parece quando se

começa a jogar. Ela usou uma

FRANK THOMAS

"BIG HURT" 'l
. BASEBALL í··

• Game de Big Hurt chega
para agitar a disputa dos,
melhores do beisebol



DICA: nos carrinhos, acerte a bola,

não o jogador. Venha só pela frente e
aperte X. Por trás, você sempre vai
fazer falta

DICA:

faça passes curtos e

rápidos para se livrar da ma~ção. Amelhor dica é sempre toca,.,. bola para
achar alguém livre que po.,a chutar...

DICA: quando estiver com a bola,
aperte li e O juntos para dar o
rainbow kick

~gradar, mas isso nã'o inlfui
muito na diversão. Esse noyo
futeboldo P.Station tem um visual

legal, um som legal, e uma

jogabilidade animal. Agora é só

você mostrar que ta!"nbém sabe
um pouco de bola e botar para

quebrar. Boa sorte!

DICA: para dar um passe de calcanhar,
aperte S e X juntos

DICA: quando seu goleiro estiver com
a bola, chute-a o mais longe possível.
Alinhe o 1Pcom um jogador do meio
de campo para quem você quer
chutar e aperte ~

DICA:

no arcade mode, j
quando estiver na defesa, você pode
d:r., uma voadora no oponente apertando o
e X juntos

l-
T'

animaçõeslforam inseridas durante
o jogo e dao um visual à parte. A

galer'a d9~ estádios é bem animada

e não pára"\ minuto. A parte

sonora está impeçável. Você ouve
nitidamente o som da bola batendo,

na rede. Se fizer gol, é claro! O

único defeito que ficou comprovado

em AP Soccer são os pênaltis.
Eles definitivamente não vão

Violência, classe e um
monte de times num jogo
cheio de alternativas

" ADIDAS POWER
SOCCER

RSrJIIION ..•........••iióiiiiôiiiiiõiiõ •••• 2s•• .••• _

Como todos os jogos de futebolsão bem vindos, vamos receber
Adidas Power Soccer de consoles

abertos. Uma coisa é certa, vai ser

~"dífícil definir qual é o melhor jogo

de futebol para o·P'Stàtion, já que

há muitos títulos disponíveis, como

VR Soccer, Striker '96 ete. AP
Soccer, por sua vez, traz 77 times

de vários países do mundo, como

~ França, Inglaterra e Alemanha.

t Pode-se jogar cOlJl at-é'4 Jogadores

ao mesmo tempo. Os modos Sim e

\' Arcé!de diferem na velocidade. No

\ 'Arcade, a emoção aumenta um
pouco devido à diferença nos

gráficos e faltas. Além des~es
modos, pode-se escolher entre um

)i
amistoso, um campeonatinho ou

um campeonato de verdade. Um

dos destaques de AP Soccer é que I
tudo é ajustável, desde o juiz até as ,
condições do estádio. Os controles, •

são" um pouco complicados. Ao

começar a jogar, você vai
descobrindo cada vez mais tipos de
chutes fazendo as diversas

combinações dos botões. Os

gráficos poligonais dos jogadores e

os estádios 3D estão dez. Algumas

-



~ ., f?~ w>o;- ["

conspirar para que a bola não
balance 'a rede. É mais ou menos

como jogar bola de verdade em um

dÇ>scampos em q~e se disputa o

nosso Campeonato Brasileiro, ou

seja" um risco constante. Mas,

cem6150'm brasileiro, basta superar
. tudo commUifu talento. "Mas é

. : ~ '.
melho'r 60meçar jogando um .

amistoso 'contra o computador ou

coni outro jogador, só ;'para. ,
conhecer 'melhor o adversário, ou,

melhor, o campo.

,·DICA:
entre dé carrinho (botão B)

.para roubar a bola. 'o juiz parece nacional,
.não vai apitar flada

- Antes

, do início
do jogo, ,o
"Fernando
Vanucci" do

- game
comenta a

situação
dos times

\

C,HAMPION SQCi~E',\
• Futebol do Mega tra'z'
uma Copa do Mundo em
campo de várzea

DICA: a melhor opção para retomar a bola
é o 4-5-1. O segredo é congestion~r o meio
de campo

MEGA

A Flying Edge entra em campocom Champion Soccer para

Mega Drive. O jogá traz 32 sel~çÕes '
mundiais, inclúindo~Brasil, Itália,e

Alemanha. Você escolhe entre jogar

a Super Copa ou fazer um

amistoso. Se optar pela Copa, os

times participantes serão

divididos em grupos com

"quatro times cada e você

deverá vencê-Ios para

disputar a final. Agora,

para vencer qualquer
time você tem de

vencer os controles,

que parecem
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DONKEV KONG COUNTRV 2

PEGUE 75 KREMCOINS

Para pegar as 75 Kremcoins (moedas) na 1ª fase do jogo,

entre na Pirate Panic! Stage e vá para a cabana do

Kaptain K. Roo!. Não toque em nada. Saia da cabana e

pule sobre as 2 bananas logo a sua frente. Continue

indo para a direita e pegue o cacho de bananas em

cima dos barris largos. Volte para a cabana e pegue o

balão de 1 vida. Saia dela mais uma vez e pule de

novo sobre as 2 bananas. Vá para a direita, pegue o

cacho em cima dos barris e volte mais uma vez para

a cabana. Quando você entrar, verá uma Kremcoin

flutuando no meio da cabana. Pegue-a para

conseguir as 75 Kremcoins!

CORRIDA NOTURNA

Entre na tela de Options, leve o cursor até

"weather selection" e aperte 8, 4, 7, 3.

Uma nova opção chamada Dark

vai aparecer e é a pista
secreta!

GEX

TRUQUES DE PRIMEIRA

Dígite os seguintes códigos quando o jogo

estiver pausado:

Instant Speed Power-Up: segure R e

aperte fo, C, .,j,,~, t, t, t, t,~, ~

Invencibilidade: segure R e aperte fo, C, .,j"

t,t,C,~,fo,A,~

Lightning: segure R e aperte fo, C, .,j" ~, ~,fo

Superpulo: segure R e aperte fo, C, .,j" ~, t,

8,B,~,~
Cuspir Fogo: segure R e aperte fo, C, .,j" ~,

~, .,j" B, A, fo, fo, .,j,

Cuspir Gelo: segure R e aperte fo, C, .,j" B, fo,

t , ~, B, A, fo, fo, .,j,

FIFA INTERNATIONAL SOCCER

CÓDIGOS ESPECIAIS

Hi-Fi Performance: F, 1st C, A, 1st C, G,

1st C, F, Rest

Indigestion Performance: D, D, B, A,

G, Rest, B, D

Circus Performance: D, A, F, E, 1st C,

E, A, Rest

Jungle Performance: F, 1st C, G, 1st

C, A, 1st C, G, 1st C

Winter Performance: A, Rest, E,

Rest, 1st C, Rest, G, C

Final Performance: G, Rest, G, G,

E, D, B, Rest

Durante uma partida, aperte 11 para pausar o jogo.

Quando o menu aparecer, digite os seguintes códigos:

Jogador Gigante: B, A, B, A, R, B, A, B, B, A, R

Batata Quente: C, R, A, B, B, R, L, A, B, A, B, B

Laser Bal!: L, A, C, R, 8, A, L, L

Paredes Invisíveis: A, B, B, A, C, A, B, A, B, 8, A

Bola Grande: B, C, B, A, L, L, A, B, A, L, L

Jogador Metálico: B, A, R, C, L, B, A, B, B, A
Beef Cake: R, A, L, B, A, C, L, A, B, A

Curva Radical: C, A, R, C, A, B, R, A, B, B, L

Brute: R,A, 8, B,A, C, L, L, 8,A, C, L

Crazy Bounce: L, A, B, A, R, R, A, C, C, A



~ Por Lord Mathia.

Tiro ao alvo é comigo mesmo! Por isso eu, Lord
Mathias, aceitei enfrentar todos os desafios de

Sonic Wings Special, último jogo da série Sonic

Wings, que nasceu no arcade. O primeiro e maior
dos desafios foi convencer a Marjô a entregar o
CD para mim, pois ela queria porque queria

detonar o game (aposto que ela queria jogar com
o golfinho ...). Como vocês não vão ter de

enfrentar a loura, embora muitos quisessem
isso, tudo será mais fácil. As nove fases não

têm muito mistério, principalmente com
esse superguia que eu preparei. É só não
desviar da rota e acertar os alvos. São

doze aviões nas mãos de golfinhos e
outros tipos esquisitos. Cada avião tem

seu país ou
continente de

origem.
Dependendo do
avião escolhido, a
rota muda. Se a

rota muda, muda

também o game, então fique

56

esperto! Preste atenção nos itens e não deixe
escapar os que melhoram o tiro e as bombas. Se

você estiver a fim de mais emoção, chame um

amigo para jogar. Assim a dificuldade aumenta ...
mas não supera o desgaste provocado pela
Marjorie gritando!



•••

••••••••••••

••• ••• ••• •••
Quando

chegara
este
castelo;
comece

, atirando
nas to"es,

depois acerte o centro

~

No navio, preocupe-se
apenas com os mísseis
que vêm das laterais

Aqui, fique no centro para
fugir da chuva de tiros

Você pode escolher entre 5 times,
(Estados Unidos, Japão, Rússia,
Suécia e PKF). No total são 12 aviões

Uvre-se rapidamente
dos submarinos

atirando bombas

Não dê moleza para os adversários,
saia do centro para fugir do laser.

Fique se mexendo o tempo todo e
atire no inimigo

A regra é simples:
matando os inimigos
maiores você sempre

encontrará itens

importantes

57



Ao enfrentar esse jato,
ataque e destrua primeiro a
asa. Depois dê um fim no
centro dele

Ap6s
destruir esse

submarino, essa nave sai de dentro
dele. Dê uma de mágico para
desviar de sua sequência de tiros

Destruindo o hangar
você vai encontrar

bombas e power·ups

Não perca tempo com esse
helicóptero. Destrua·o

rápido, pois logo em seguida
vem uma sequência de jatos

•••• •••• •••• Destrua os canhões

•••• •••• ~uperiores para transformar

•••• •••• o inimigo em um robô

..~
L .:-l:.t:0 c: ........

~~L\L~Ll L~

SATURN



Ao ver um item n, tela, espere
ele chegar o mais perto

possfvel para pegá-Io. Evite o
choque com outros ,viões

Tá, fim de ver um final

diferente? Enfio, jogue com
outro time. Esse é o final
com o time ,mericano

Não,taque
de frente esse

inimigo, use
. as lafel'Bis

Com esse último inimigo,
use e abuse das bombas.
Quando ele ,brir seus

galhos, sai, de perto

Antes de enfrentar o último

chf1fe,voei terá de 8IJCI1II'

8SSB abelha. 56 tome
cuidado com SUIS bolhas.

De nJSto, sem maiores
ditit:uIdades

o m,ior problema
dessa ,.,. é, cor clara

da neve, que se
confunde com os tiros

do inimigo

Destru, rápido esse olho
para não COIT8I' o risco de
enfrentar essa rajada

~
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ei! não fique
aí parado!

EU?!•

Comercial Import & Export Ltda.

PI. St.,;O" ~

Telefone

011·452·2984

•rlver

LIBEREM AS CHAVINHASI
Por Si/! •Games

Quanta dor de cabeça por tão pouco,jogadores e jogadoras! Pois é, o problema

que tem atormentado tantos proprietários do
PStation tem muito a ver com uma

mentalidade da era das cavernas dos

fabricantes de console. Afinal,
': estamos ou não estamos

mergulhando na era da globalização?

O que importa é ter acesso aos

produtos ou de onde eles vêm?

Grande parte dos caras que estão
com seu PStation no estaleiro tentou

usar o truque para rodar jogos japoneses
e desalinhou o canhão. Não era melhor

que os aparelhos lessem todos os jogos,

americanos ou japoneses? Não ia
C/ movimentar muito mais o mundo do

joystick? E o Nintendo 64? Tudo indica

que vai rolar a mesma lenga-Ienga.

Nós queremos é jogar o quanto
antes! Liberem as chavinhas!

SAIBA QUAL É O PROBLEMA

~
Este é o canhão que pode fazer o P'Station parar

o problema do P.Station acontece quando o canhão de laser

desalinha e o aparelho não consegue fazer a leitura das informações

que estão registradas no CD. Isso ocorre com o P.Station porque o

canhão é feito com resina, material que tem um desgaste muito

rápido. Assim, você deve ter um cuidado especial com o console.

Evite carregar por aí seu P.Station e não faça o truque para rodar

CDs japoneses. Para consertar, o técnico pode trocar o canhão ou

apenas alinhá-Io. Também

pode ser colocada uma

chave que permite rodar

jogos americanos ou

Japoneses.



CIRCUITO ABIR

NOVA PLACA DA CAPCOM SAI NA FRENTE
COM RED EARTH E STREET FIGHTER 11I .

SQUARECAIDECABEÇA
NO MUNDO DO CINEMA

KONAMI ESQUENTA O MUNDO DOS JOGOS

A Capcom já está com a suanova placa de arcade tinindo.

A empresa conseguiu unir

desempenho e preço utilizando

ROM e CD. O primeiro jogo a

utilizá-Ia será Red Earth, um game

de luta feroz e veloz com monstros,
no estilo de DarkStalkers. E o

segundo jogo será o tão

esperado Street
Fighter III! A nova

placa, chamada CPS 111

é quatro vezes mais

veloz que a sua

antecessora e se vê,
. corno

suporta mais nova placa
de 800 a utilizará

Megabits de ROM e CD,.°baratear 05
que vai • os

dados, o custoS dos J09

Este é o
Reei

Earth. O

jogo
combina

golpes e
magias

A Cspcom exibiu vídeos

do esper,díssimo Street
Rghter 111.L6gico, o jogo

está em fase de

desenvolvimento e
muita coisa vai rolar

equivalente a 3 jogos como X
Men: The Children of the Atom.
Além disso terá efeitos como zoom

e transparência. O jogo que SGP

antecipou na edição passada, X
Men vs. Street Fighter, sairá

para a placa CPS li, que também

vai receber Street Fighter Zero 2
Alpha. Os jogos de luta continuam

de tanque cheio.

Dez anos de espera e MetalGear Solid finalmente

renasce no P'Station. Este é o

primeiro trabalho da nova empresa
da Konami, a KCEJ (Konami

Computer Entertainment Japan).

Esta nova divisão pretende trazer
todos os sucessos dessa

conceituada softhouse. Metal

Gear é uma obra-prima cujo tema

é a espionagem: nada de ser

"sutil" como Rambo e entrar pela

Square LA vai começar a
transformar os desenhos de

Yoshitaka Amano, responsável por

trabalhos como Final Fantasy e
Front Mission, em filmes feitos a

partir de computação gráfica. Esta

experiência servirá para a Square

aprimorar mais ainda sua

tecnologia gráfica. O filme está

previsto para estrear apenas em

1999, mas os produtores garantem

que as pessoas vão se

impressionar pela beleza

fotográfica. Toy Story, da Disney,

abriu caminho para este tipo de

filme, e a Square LA já conta com

os engenheiros de Holfywood,

responsáveis por Apollo 13. É, os

games e os filmes estão ficando

cada vez mais próximos.

porta da frente, mandar meio

mundo pro inferno e ainda sair

vivo. A KCEJ usará tecnologia de

polígonos no novo Metal Gear e o
visual será no estilão Resident

Evil, da Capcom. Usando a

experiência adquirida em
Snatcher e Policenauts,

podemos esperar grandes jogos

como Castlevania, Knight Mare,
Contra, Salamander e tantas

obras-primas.



VOLTA AO MUNDO
EM 7 AVENTURAS

Se você não entendeu aquelapalavra estranha ou uma parte
da história do Brasil, Volta ao
Mundo em Sete Aventuras vai

ajudá-Io a fazer a lição de casa. É só

escolher um dos 7 jogos: Esquadrão

Anti-Bombas (você tem de arranjar

os números para que uma conta dê

o resultado marcado); Uma Noite no

Cassino (um pouco de tabuada".); O

19'
+2<t'
~5<t

No Grande

Desafio

- você tem
de clicar no apresentador do programa para

as peças virarem. Daí é s6 usar a mem6ria

Laboratório do Professor Sabhido

(um jogo da velha com números);
Enforcado ao Pôr do Sol (forca); O

Show do Desafio (memória); O

Grande Prêmio (corrida de palavras);

O Enigma do Faraó (números

representados por símbolos). Ufa!

Essa é a
tela

principal. 1.

Clique no
mapa e

entre na
brincadeira

o jogo da forca é difícil. A única pista é a
classe gramatical da palavra



Isso aí que você
quase nem
consegue ver é o
tesouro

Foozie é o
principal auxiliar

do Caco. Só que o
cara é o rei da

confusão e das •

piadas sem graça

CONFIGURAÇÃO MíNIMA
486 OX I 66 Mhz 8 MB RAM

CO ROM de dupla velocidade
Placa de som

mouse opcional
DOS 5.0 ou maior ou Win 95

Se você

quiser dar uma navegada, o
endereço dos Muppets na Internet é
http//:www.disney.com (site da Disney)

Os eternos
namorados dos

Muppets: Caco e
Piggy

DICA: se você

acertar os habitantes da cidade,

perde um ponto. Já se o seu
alvo forem os piratas, e você acertar,

leva um ponto

COMPUTE•

.z NE
Não basta seguir o mapa. Para

encontrar o tesouro do game você

deve livrar um vilarejo dos piratas e
salvar os moradores. Você não usa

nenhuma arma de fogo, em

compensação usa tortas. Torta de

comer, sabe? Só pode jogar tortas

nos piratas e fantasmas. Se você

acertar um morador da cidade, perde

pontos. Fique de olho e ajude

Caco, Piggy, Gonzo, Foozie e sua ~turma a encontrar o tesouro. r ~
1\

-. ~

DICA: nesta tela, você escolhe os lugares
ir, porto, loja dos pescadores ou bar

MUPPETS NA
ILHA DO TESOURO

DICA:

na janela fique esperto com o
som que vai rolar. Escute a música para

saber a hora certa de atacar as tortas

Entre os personagens que mais se
destacam estão Caco e Foozie

Uou! Lançamento simultâneo:quando o filme Muppets

Treasure Island estiver chegando às

locadoras, o jogo Muppets Treasure

Island estará chegando às lojas. O

game traz os Muppets metidos numa

encrenca das melhores: uma caça ao

tesouro cheia de piratas e fantasmas.
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Se quissr
dividir os
momentos

tristes, dá

para jogar
comum

amigo

D

NoaHabeto

desse jogo
pareces6
haver

consoantes

li
:{

lli

A músiCll

do jogo mantém o nive/.

Prepare os ouvidos ...

Esse item faz explodir uma IBtra. Melhor,

menos uma pra pertubar você

j
As ilustrações do cenário são
dessnimadoras, variando de

palhaços a
cães. Nada a
ver com o

jogo

Tanto faz ssber

ou não a IBtra .

que vai ClIir.
No fim você

sempre aCllba
formando

uma palavra

A tela

de apresentaçio é do

mesmo n(vel do jogo, ou seja ...

Seu lance é quebra-cabeças?

Então, escolha outro jogo,

pois Wordtris, para SNes,

passa longe de ser um game
legal para quem é chegado

no assunto. No

máximo, quebra a

paciência do jogador

Depois que Tetris pintou napraça, choveu quebra-cabeças
de todo tipo. Wordtris é um dos

filhotes de Tetris que não deu certo.

Você deve arranjar as letras que vão

caindo. O objetivo - formar palavras 

pode até parecer um desafio, mas a

verdade é que você nem precisa se

preocupar com isso: de repente

surge uma palavra que você nem

imaginava existir e salva o seu jogo.

O game só vale a pena se você

quiser aprender palavras esquisitas,

já que os gráficos são Ohorríveis, as ilustrações Itenebrosas e a música de \ .

consultório de dentista. Precisa

falar mais?



Somos uma Locadora de
i!lliftt'"i4"tM

GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Procure a Loja
mais pertoele você!

Interior e
Outros Estados

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

Tel.:(041 )224-0640
Jundiaí-SP

Av.Nove de Julho,Alt.no 1155
Tel.:(OII )436-0130

Santos-SP
Av.Epitócio 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
Calçada das Magnólias, 57

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

Tel.:(OII )212-9726
Brooklin

AV.Pe.Antonio J. dos Santos, 1053
Tel.:(011)531-0990

Campo'Belo
R.Pascal,911

Tel.:(OII )535-3655
Higienópolis

Av.Angélica,1 007/Sobre Loja
Tel.:(011)826-8132

Moema
Av.Lavandisca, 239
Tel.:(OII )543-9008

Locaçãoe Venda

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

~~~

~c,51:_.v •.u .•

SALÃO

DE JOGOS

GAME

LOCADORA

TILT'S 1 Av. do Imigrante Japonês, 93
S.L. Tel. (Oll) 843 902'

TILT'S 3 Av. Jabaquara, 1469 Lj. 21
Tel. (Oll) 5583 3468

TILT'S 4 Av. Heitor Penteado, 1928
Tel. (011) 262 0980

TILT'S 5 Pca. da Liberdade, 141 Box 8
Te!' (alI) 278 9714 Ramal 338

TILT'S 6 Rua Marselha, 61 - V. Mariana
Te!' (011) 50841771

'TILT'S

Rua: Antônio de Macedo Soares, 1322' "j
Campo Belo S. P. Tel: (011) 543-57!?3'-'1

GAMES STATlON

Atacado e Varejo
Atendemos Via SEDEX para todo Brasil

Temos Cards (MAG.IC)

=H~Td);.~
Lançamentos exclusivos

japoneses e americanos \OC_~ .•~Linha completa 4t" •••••• $
Consulte-nos! Tel.: (011) !l94-8644



Conforme

a população aum nt •.•né el

melhora e você ganha energia

para as fases de ação

ri. r o Q ínbolo do inimigo, o
\li na, a fazer a ponte. No 4~
arece o mestre. Den'ote-a e liberte o local

DICA:

õ/ando

'sso rolar,
seca

chegou.

Use o poder da chuva para irrigar o local

Por Marcelo Kamikaze

~.......~

problemas: o deus do bem só vive

se a fé do seu povo cresce, sem

contar que você tem de

destruir os enviados do J.:NfIdeus do mal. Boa Sorte! T- ~

. DICA: para acabar

::. com os inimigos,

traga o quadro

•-.. :- com a seta,
y",

.' : ,,' espere o povo

chegare

destrua o lugar

do trovão

e pegue as
oferendas para ganhar a magia do

D'C.'" .••••,~ ••• :;W!f;}?,4'~~
" ,..: para ">«z;'

poder u
construir Q

casas,
destrua as

'rlfores com
o poder do

trovão

, agachado, acerte o cavaleiro e
le for soltar o raio, pule para

rela e acerte-o até destrui·lo

DICA: 10

no nfdo, selecione a arma

;JBra começar na se de ação

Enquanto a Sega apresentava ao público o seu mascote, Sonic,

no final de 90, a Nintendo botava fogo no mercado com a primeira

leva de jogos para o SNes. Actraiser veio nessa leva, com jogos

como Final Fight, Gradius 11I,Super Mario World e Pilotwings.

Este último volta agora, seis anos depois, para o Nintendo 64

Em Actraiser você vive um
deus que tem de repovoar

. seu mundo, destruído

quando o deus do mal e o do bem

ainda pisavam na mesma terra.

Para alcançar o objetivo você pode

usar vários tipos de arma, como a

espada e o escudo, além de

poderes e magias. Mesmo cheio de

poderes, você pode ter
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DICA: fique num canto e, quando o Koopa'

vier correndo, salte para trás (Z + pulol"

pegue o rabo. Aí, é s6 arremessar! .

DICM: no terceiro arremesso éa mesma

coisa, mas as bombas estão mais longe.

Capi[che bem na pontaria

Pela milésima vero Koopa ,.sequestrou a princesa Peàch. E,
, claro que sobrou para 0 Mario.". "
. Nosso amigo f6i até o easte,lo.

tomar um chá e comer um pedaço'

de bolo: mas quanâo chegoulá"â
. princesa já estava nas mãos .do

Koopa. A primeira coisa que você

deve fazer para salvá-Ia é pegar 12Q~,'"

estrelas. Você só consegue todas as,

estrelas se pegar as setê de cadá, "
fase. Mas não é fácil, moçada! A

sétima estrela de cada fase só, pinta

quando você junta 100 moedas. Se

precisar, você pode recorrer às
estrelas secretas que estão no "

castelo. Pegoll as 120 estrelas?

Então chegou a partemisteriosa'de

Super Mario 64. Agora você tem

de derrotar o Koopa três vezes i,

,para, finalmente, salvar a princesa.

Daí, quando você mata'o Koopa,

ele diz: "este jogo ainda não

terminou, veja bem o final".

Parece que essa história de o

Koopa sequestrara

princesa Peach não
vai acabar nunca!
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Tenha o Galpão dos Eletrônicos como seu parceiro!
Lançamento simultâneo com o mercado internacional e

grandes promoções o ano todo! Melhores Games, atendimento
personalizado, diversas formas de pagamento, garantia na hora da compra

e muito lucro! Tudo isso somente no Galpão dos Eletrônicos.

CNinTendd) GALPÃO
D DOS ELETRêJNICOS

6(aelff eOIff!r-a afa/ tl'el(de Iffa/~
Distribuidor Oficial para Vídeo Locadora

Galpão dos Eletrônicos
Rua Norma Pieruccini Giannotti, 327 - Barra Funda - CEP 01137-010 - São Paulo - SP

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