




SUSPENSE

32BITS

Encarne o

detetive de '

Policenauts

no P.Station,

Saturn e 300 (pág. 23)

FLASHBACK ••Relembre Batman, dos 1.If
_te_m_p_o_s_d_e_re_in_a_d_o_d_o_M_e_g_a_ ••

FINAL STAGE ••Um final superespecial de I "
Samurai Shodown IV ÍIIII

SUPERGP DICAS 54MK Trilogy, Die Hard, Sonic

__ B_l_as_t_e_u_m_s_h_o_w_d_e_d_ic_a_s_••

COMPUTER ZONE laiaOs mercenários mostram as UV
__ a_rm_as_em_M_e_c_h_w_a_r_ri_or_2_••

TECNOVACILO .DCongo, ou mais uma I~
derrapada dos fabricantes ••

LUTA NO

NlNTEN0064

Kíller Instinct Gold é o

primeiro jogo de luta a

chegar para o novo

console (Pág. 16)

MACACOS EM ALTA

Chega a terceira
versão de

OonkeyKong

para oSNes,

com muita ação

e aventura (pág. 28)

ESPORTE TOTAL 40. Ayrton Senna's Kart Duel, .

Super Formation 96 e mais ••

PRÉ-ESTRÉIA ,.Super Car promete detonar as .If
____ co_'_ri_da_s_d_o_a_rc_a_d_e_••

GOLPE FINAL 31aTodos os golpes e a estratégia V
de Samurai Shodown IV ••

CIRCUITO ABERTO 'OAs novidades da Shoshinkai, a

__ fe_i,_a_d_e_g_am_es_d_o_J_a_p_ão_••

NINTENOO 64
Killer Instinct Gold

16
Star Fox64

13

ARCAOE Samurai Shodown IV
36

Super Car
12

PCCO Mechwarrior 2
68

MASTER SYSTEM FIFASoccer
43

NEOGEO CO Samurai Shodown IV
73

JOGOS DESTA EDiÇÃO
MEGA
Batman 72
Pinocchio 33
Sonic 3D Blast 54
TV Colosso 35
Virtua Fighter 2 34
SNES
Donkey Kong Country 3 28
Marvel Super Heroes 31
Princeof Persia2 30
Pinocchio 33
Street Fighter Alpha 2 32
Super Formation Soccer96 42

SATURN
Amok 14
Congo . The Movie 70
Daytona USACircuit Edition 44
Fighters Megamix 13
Iron Man 19
Mechwarrior 2 14
Megaman 8 15 .
Mr. Bones 18
Policenauts 23
Sexy Parodius 20
Tomb Raider 21
True Pinball 22
Virtual On 17
X-Men vs. Street Fighter 13

P.STATION
2·Xtreme 46
Apocalypse 14
Ayrton Senna'sKart Duel 40
Destruction Derby 2 47
Die Hard Trilogy 60
Mechwarrior 2 14
Megaman 815
Megatudo 2096 27
Pitfall3D 14
Policenauts 23
Power RangersZeo Full Tilt Pinball24
Sexy Parodius 20
Shadow Struggle 25
SpeedRacer 26
Street Racer 41
Tomb Raider 21
True Pinball 22
Wild95 15

NEOGEO
Samurai Shodown IV 73

lIuslTação de Capa: HEcrOR GOMEI EROKO



está prometida, mas a

demora também é grande. A

SNK promete percorrer
caminho inverso com seu 64

bits. Sai em março no arcade,

mas só deve ser lançado no
universo dos consoles

caseiros quando houver

muitos jogos à disposição.
Conclusão: só console bom

não faz a alegria de ninguém.

Botem jogos para rodar em

todas as plataformas! !

Nem em propaganda da RedeGlobo janeiro está tão quente

quanto aqui na SGP! Como eu ((
não sou bobo nem nada,

segui o exemplo do Kiddy Kong e
vim pra praia. Só qu(tnão foí

";J-
para salvar o Donkey nao! Essa

missão eu deixei para a

Marjorie, afinal ela fica

entediada quando pára de
trabalhar. Com o celular em

punho, conferi tudinho que está

nesta superedição. De todos os
tiros do detonado Die Hard Trilogy

à espionagem esperta de
Policenauts (finalmente um jogo

para 3DO)~Isso sem falar do Esporte Total, -Cleprimeira classe,

dos golpes e dicas de Samurai Shodown IV, dos combos de
Killer I.-stinct Gold e do montão de dicas e jogos que os meus

fiéis comandados produziram enquanto eu estava aqui nessa

missão-de veraneio. Mas não é porque eu vim passar uns dias

em Miami que eu deixei de acompanhar o sucesso do especial

Mortal Kombat. E aguardem que vem aí um especial

quentíssimo só com dicas! Até a volta!

calma, para o bem e para o mal.

Então, como muita gente ainda
não tem seu console de 32 ou 64

bits, é preciso ter o que jogar!
•• •

•• • •• Donkey Kong 3 e Somc 3D Blast
~,

~<!C à frente, parece que os bons-d tempos voltaram. Já a

-' galera que apostou
no Nintendo 64 deve

estar meio

apreensiva com os

p~ucosjogos
disponíveis. Muita coisa

Jogadores e jogadoras,saudações para o pessoal

que ainda se mantém fiel aos
16 bits. Finalmente

apareceu uma boa safra

de jogos para SNes e

Mega Drive, consoles

que andavam

esquecidos.

Aqui do lado de
baixo dos

trópicos, tudo
se faz com mais
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Q O pessoal da'0 redação é
incrível!

Testam, dão

dicas e dão notas para todos os

jogos, sejam eles de corrida

(Marjoriel, luta (Baby Betinhol,

RPG (Marcelo Kamikazel, esporte
(Lord Mathiasl. Além disso, tem

o Akira, que não ~eixa passar
nenhum erro, o BiII Games, que

conta tudo que rol~;lá fora e o
Chefe, que só presta para

infernizar a vida do pessoal.

Todos vocês estão de parabéns!
Alex de Luca

Tatuapé, SP



E quem disse que o japonês não

gosta de aventura? Pois, acreditem

ou não, Marcelo Kamikaze gostou

muito de Sonic 3D Blast e passou

uma semana jogando sem parar.

Depois de arrepiar com suas
curvas nas festas de fim de ano,

Marjô detonou as curvas de

Ayrton Senna's Kart Duel e

Daytona USA Circuit Edition.

RECOMENDADOS

AYRTON SENNA'S KART DUEL

DAYTONA USA CIRCUIT EDITION

DONKEY KONG COUNTRY 3

DIE HARD TRllOGY

RECOMENDADOS

SONIC 3D BlAST

SEXY PARODIUS

POllCENAUTS

PRINCE OF PERSIA 2

Que beleza! Vamos começar o ano com poucacoisa a corrigir. Falaram pro pesspal da

redação que quanto menos erros elesJlzessem mais

dias de férias teriam. A estratégia ~o·chefe deu
certo, pois a edição de dezembro (nº 33) e o

especial Mortalforam feitos no caprichQ,(.Só ficou
uma coisinha ou outra a ser corrigida. No cas_odo -'l L

especial, que além de Ultimate Mortal Kombat -3-;.-~_ ,-
trouJte em primeira mão golpes do Trilogy, faltou - '.

dizer com maiorjclareza que não é possível executar

os animalities"no Mega Drive e no SNes. Talvez

também fosse bom falar algo mais sobre o Mortal

Kombat 4 que simplesmente anunciar a sua

existência próxima. Na edição 33, dois pequenos
erros merecem ser reparados.

Na página 32, na matéria

sobre Mortal Kombat Trilogy,

a dica que mostra como

acessar as opções secretas

manda você digitar t, R1, R2,

L1 e L2. Em vez de digitar,

segure dois segundos. Outro

problema saiu no texto do

Tecnovacilo (pág. 70). Criticom

não tem uma segunda ba-rra

para aumentar o poder dos golpes.
Vacilo humano.

LOIIIIIII

f •

Neste mês, Baby deitou e
rolou nas mais variadas arenas.

Teve luta em todos os consoles:

Killer Instinct Gold no Nintendo

64, Street Alpha 2 no SNes, Virtua

Fighter 2 para Mega Drive ...

RECOMENDADOS

KlllER INSTINCT GOlD

STREET FIGHTER AlPHA 2

VIRTUA FIGHTER 2

SAMURAI SHODOWN IV

Mr. Bones não saiu do consoleI

Quando lord não estava

jogando, estava curtindo o som.

Enquanto rolava o som, rolava também

a bola em Super Formation Soccer

RECOMENDADOS

MR. BONES

SUPER FORMATION SOCCER

TOMB RAIDER

2·X TREME
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o prêmio foi para a terra do maracatu e da Mangue Beat,
representadas pelo Alexandre Pacheco da Silva, de Itaiba, PE.

Parabéns para ele e para as centenas de concorrentes que
mandaram seus envelopes para a redação.

Esse cara tem uma bola de
cristall O Newton Nacamura

i Junior de Nova Fítimá no_,

. ! Paraná fez uma supercapa pará

~1 a SGP e acertou f.lm dos jogos
I desta edição: Ma",el Super

;:-'- Heroes in the Wftr of the Gems,
paraSNes J

:Ic ",Voeis
~ não'~ '\
pensaram que

a Chun-Uia
passar o verão

todo com aquele
vesíidinho, né7 O
Ricardo Freire da

Silva de João. "-

Pessoa caprichou
no biquíni e tá na

cara que ela
curtiu o modelito

OSpawnsaiu
dos quadrinhos e

veio direto para
o desenho do

gaúcho de
Santana do

Livramento, Jean
Carlos Russi Yabe/,

que caprichou nas
cores e no visual

sombrio

O Juliano Nogueira de Oliveira, de
_, São José dos Campos, SP,

conseg,.,iu reunir her6is e vilões
num s6 desenho. Vamõs ver até

quandoilura essa pose ,-

_ Depois
de ilustrar a·capa da

, edição especial da 5GP sobre Mortal
Kombat, Shao Kahn vem eiibir ,.us troféus no

desenho premiado do Alexandre Pacheêo da
i Silva, di Itáiba, PE

6
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5TREET
r:i GHTER

Tá aí a Sheeva fazendo

pose para a foto dep,!ls,de
tirar sangue de todo.,!os

inimigos. O respoms.Bvel
pelo retrato é o Adriano
Feitosa da Silva, fle Taubatéí
São Paulo f

o Richelmy de Souza
Lorencini, de Vila

Velha, Espírito Santo,
clfprichou no
desenho dos

personagens do RPG
Lunadhe Silver Star

O paulistano Pedro
Campos Guitarelli,
7 anos, mostra do

que os punhos
de Gu/lesío

capazes

É mole? Além de
correr, desviar das
bombas e
metralhar os

inimigos, o cara
ainda fuma um

, cigarrinho. Quem
, desenhouo

projeto de Rambo

foi o Janilson /1
Rêgo da Silva;do
Rio de Janeiro .

Louco por futebol, o
paranaense de Cornélio
Pr0c6pio Diego Navarrete

_ ~ Shiinoke parece torcer para o~_ ~® . _ ~ .", São Paulo. Caio deixou saudade

~~~~-=-~-:~~..,.~::- -~~~~~----
~:.:.:.€;~.~~ -R\VÁL;;'

,o Wolverine do Francisco

il Rocha Rodrigues, de
'I Guarulhos,sstá~

tentando explicar para o
( ,Juggernaut que ele é

,,), grande, mas não é dois

O Dhalsim está em boa companhia, não?

§e ele não escapar..Doabraço do elefante e
nem da picada da,cobra, a culpa é do
Luciano Nespoli (/a Silva, de Mogi das
Çruzes, São Paqlo

(



Clubes

simples desenho seu. Você deve
ser um dragão, isso sim! Por
que você não usa suas próprias
fotos?

Hugo Mellincouvicht

Rio de Janeiro, RJ

MB: Tá bom, tá bom! Levei seu

pedido para o Chefe que
concordou em mostrar uma

foto. Mas para não desgastar

minha imagem ele preferiu
colocar uma foto da minha irmã

gêmea. Pode conferir!MB: Olha, Mareei, até o Chefe
ler a sua carta eu tinha um

programa para hoje. Depois, ele
encheu minha gaveta de
cartuchos e CDs e pediu para
eu fazer hora extra. Não
adianta: todos os homens são

egoístas e possessivos!

"'ti"i, "",1

Querida Marjorie, diferente de
todos que mandam cartas para
você, eu não vou idolatrar um .

Estonteante Marjorie, estou

viciado no pôster e no
bumerangue. Tenho todas as

edições da revista e me
apaixonei por você. Todo dia

derrapo em suas curvas. Senti
uma forte emoção ao ver a nova
Marjorie. Tem programa para

hoje? (Tenho 12 anos, sexo
masculino, com M maiúsculo)

Marcel Blanc

Curitiba, PR

Participe do nosso clube!
Envie uma foto 3x4 e um real

para despesas postais. Você

receberá mensalmente um jornal,

contendo todos os lançamentos de

jogos de videogame, e uma

carteirinha supertransada.

Nosso endereço:
rua Afonso Botelho, 700,

CEP 85017-030,

Guarapuava,
PR.

SUPERGPRESPONDE
próximo mês de março máquinas
de arcade com 64 bits! A

empresa promete muitos jogos.

Olá, pessoal! Quando vão sair os

jogos Ultimate Mortal Kombat 3,
X-Men Children of the Atom,
Marvel Super Heroes e Mortal
Kombat Trilogy para P.Station?

Márcio de Souza

São Paulo, SP

BB: Boas e más notícias,
Márcio. Vamos começar pelo
pior: Ultimate Mortal Kombat 3
não vai sair para P.Station. O
console também não tem X-Men
Children of the Atom. Não temos
previsão para Marvel Super
Heroes. Mas, sorria, Mortal
Kombat Trilogy já saiu. E, melhor,

..o jogo é fantástico!
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Olá, preciso de algumas

informações. A série MegaMan vai
continuar? A Nintendo tem algum
projeto que visa ligar seus
videogames à Internet? Alguma
outra empresa está pensando em
fazer um console de 64 bits?

Rafael Brizola

Taquarituba, SP

LM: quanta pergunta, mano! A
série MegaMan vai contin.,ar·
com MegaMan B e MegaMan X4
nos consoles de 32 bits. A

Nintendo quer ligar seus
consoles à Internet. Para isso, a
empresa está :trabalhando com a
Netscape. A SNK I~nça no

E aí, galera! Tenho uma dúvida que

perturba meu sono: na SGP 31

vocês disseram que o canhão de
laser do P.Station é feito com

resina, que se desgastaria se os
usuários não tivessem cuidado. Se

o material se desgasta rápido, o
P.Station não estraga também
apenas com o uso normal?

Rafael Guerreiro

Franca, SP

MK: É O seguinte, Rafael: todo
con.o/e pode .e de.ga.tar com
o tempo, é claro. Mas se você
usar o P.Station normalmente,
ele não quebrará com tanta_
facilidade.



Marjô, é a primeira vez que escrevo

e gostaria que você respondesse

algumas perguntas. Existe um

P.Station brasileiro com o padrão de
cores PAL-M?

Adriana Hitome

Elias Fausto, SP

MB: É pra já, gatinhal Não existe
P.Station brasileiro. Você tem de

optar por importar um console
americano ou japonês.

Marjô, você é a única que pode me

ajudar: é verdade que vai sair um

Street Fighter com uma lutadora

de capoeira brasileira? Quando o

jogo sai e para que console?
Walkiria Eyre

Ribeirão Preto, SP

MB: Verdade verdadeira, Wall A
SGP conversou com o criador do

jogo no Circuito Aberto da
edição 30. Ele revelou todos os
segredos de Street Fighter 11Ie,
de lambuja, falou sobre a
brasileirinha lutadora de

capoeira. O game sai primeiro
para arcade.

Pre~osimbatíveis

Atendimento Personalizado

LIGUE ~Á I!!

P.Station. Tratar com Maurício,

(O19) 656-2993, São Paulo, SP.

Faça como todo cara esperto.
Escreva sempre para
Supergamepowerll

O chefe quer saber sua

opinião sobre a melhor revista
de games do Brasil.

SUPERGAMEPOWER

Caixa Postal 9442

São Paulo, SP, CEP 01050-970

Vendo SNes com dois controles e

três fitas. R$ 200,00. Tratar com

Gilberto, (011) 681-7933, São

Paulo, SP.

Troco o CD lhe Legend of Oasis
para Saturn por outro de meu
interesse. Tratar com Jesse James,

(011) 293-9701, São paulo, SP.

Vendo um 3DO com controle, um
CD e um transcoder. R$ 450,00.

Tratar com Ivan, (011) 6910-2516, São

Paulo, SP.

Vendo Mega Drive 11com um
controle e oito fitas. R$ 180,00.

Ou troco por SNes com dois jogos e

um controle. Tratar com Christians,

rua Marechal Deodoro da Fonseca,

57, CEP 55500-000, Escada, PE.

Vendo um Mega Drive
com seis fitas e um

controle. R$ 180,00.
Vendo também um SNes
com seis fitas e dois

controles. R$ 200,00. Tratar

com Diogo, (011) 859-1536, São
Paulo, SP.

cnOC
c(U-LI.-
cn Vendo um Sega CD comcn quatro CDs. R$ 180,00. Ou

c( troco por CDs para
•••• P.Station e Saturn.

# , Tratar cpm Cristiano,~ (011) 543-3827, São Paulo, SP.

Troco um Neo Geo
CD com dois
controles e cinco

... CDs por um

Vendo um SNes com quatro
controles e 15 fitas. R$ 400,00.

Tratar com Kalil, (011) 683-2183, São

Paulo, SP.

Troco o CD Darkstalkers: lhe Night
Warriors para P.Station por qualquer
outro de meu interesse. Tratar com

Rodrigo ou Marcello, (047) 865-0003,

Mirim Doce, SC.

Vendo um Neo Geo CD com dois

CDs. R$ 400,00. Ou troco por um

P.Station japonês. Tratar com Isabel,

(011) 963-2454, São Paulo, SP.



A Nintendo dominou a cena da

Shoshinkai, a tradicional feira de

games japonesa. Não foram s6

os jogos as atrações: o disk
drive do Nintendo 64 e o
Controller Pack também foram

mostrados

capacidade de armazenar

informações do 6400, os jogos vão
ficar bem extensos, como Zelda 64,
que vai utilizar o cartucho e o drive.

Ainda não se sabe como, mas a

Nintendo tem planos de incorporar

uma rede de comunicação entre os

portadores de N64 via Internet.

Vamos aguardar! Esse ano de 97

promete uma grande revolução

tecnológica no mundo dos games.

Cada vez mais potentes e menores,

as plataformas e os games vão ficar

cada vez mais próximos da realidade.

controle normal,
transformando-o

em uma pistola.
Outra novidade

foi o 64 Disk

Drive, também
conhecido como

"Bulky Orive". Na

demonstração, o
6400 mostrou ser relativamente

rápido, rompendo a fama de
lentos dos demais disk drives. Esse

drive se aclopa na parte infeiror do
N64. Com a

marcaram presença: Seta's Rev
Limit, Wild Choppers, Turok:
Dinosaur Hunter. Além desses,
Dual Heroes da Hudson e o

estranho Chameleon Twist, ambos

ainda em produção, deram apenas
uma palhinha.
Também

anunciado na

Shoshinkai, o
Controller
Paek é um

adaptador que
se encaixa no

NINTENDO MOSTRA

ARMAS NA SHOSHINKAI

Odestaque deste ano na oitavaedição da Shoshinkai, a mais

tradicional feira de videogame do

Japão, foram as novidades do

Nintendo 64. Os três lançamentos

disponíveis para teste, Mario Kart
64, Star Fox 64 e Blast Corps,
agradaram muito. No ramo de

multiplayers, Mario Kart é um dos
mais divertidos, assim como Doom

64. Na categoria

de um jogador,
Star Fox mostrou

um visual bem

bonito, com

inimigos coloridos
e ótimos

controles. Os

cenários estão

fenomenais e a

movimentação

traz inovações que vão deixar muitos

jogadores de queixo caído.

Alguns outros jogos também

, 10



o QUE VAI PINTAR EM 97 PARA O NINTENDO 64
Turok: Dinosaur Hunter marçoSuper Real Island maio

Virtual Pro-Wrestling

marçoLike Thunder "GO" janeiro

Pro Mah Jong Kiwame 64

fevereiroMorita's Shogi 64 maio

"RPG"

abrilS.D.F. Macross maio

J-League Dynamite Soccer 64 fevereiro

Cavalry Battle 3000novembro

Multi Racing Championship

abrilCamaleon Twist novembro

Go! Go! Trouble Makers
marçoPower League 64sem previsão

Doramemon
marçoDual Heroes sem previsão

J-League Live '97

janeiro"Pro Wrestling Game"sem previsão
Hexen

janeiro"New Bomberman"sem previsão
Blade and Barrel

janeiro"New Hagane" sem previsão

Mah Jong 64

sem prevlsaoSuper Robot Spiritssem previsão

Mystical Ninja Goemon 64

sI previsãoMission Impossible abril

Powerful Pro-Basebal 4
sem previsão"3D Shooting"sem previsão

Mah Jong Master

sem previsão"Mah Jong"sem previsão

J·League Perfect Stryker sem previsão

Human Grand Prixjaneiro
Rev L1mit

fevereiro64 Sumo maio

Wild Choppers

janeiro

r-'-,---- ~-~
~y '- j;. .

. - - -

NINTENDO~4

poder

Jogar games para

Saturn com um montão de gente,

via Internet. As primeiras cinco

horas de conexão são gratuitas,

depois, você paga uma mensalidade

de R$ 28,00 por dez horas de uso.

ASNK promete grandesnovidades para este ano. A

primeira a pintar nos shoppings e

fliperamas é a Neo Print. Nessa

máquina você tira fotos com a

moldura que quiser. E pode

escolher ainda entre preto e branco,
colorida e envelhecida. Já em

março, os fliperamas devem pegar
fogo com a nova placa para arcade
com 64 bits. "

VEM Aí 64 81TS DA SNK

Esta é a página de abertura do site do Net
Link. Se você nunca navegou, pode
encontrar boas dicas aqui

SATURN ENTRA NA ONDA DA INTERNET

Agora você pode acessar aInternet usando seu Saturn.

Para isso, você vai precisar de uma

linha telefônica, do Net Link e de

um browser desenvolvido pela

Planet Web, programa parecido com

o Netscape e o Microsoft Internet

Explorer. Com o kit completo, você

pode usar todos os serviços da

Web. Mas não vai poder gravar
nada nem fazer o download de

nenhum arquivo. Apenas as

mensagens enviadas por e-mail

podem ser armazenadas na
memória do console. Em

compensação, logo, logo, você vai



o eterno Mega Man ganha sua 81 versão; o Saturn
será o primeiro console caseiro a rodar X-Men vs.
Street Fighter; Star Fox pinta no N64. Mas a

grande novidade é Super Car, o melhor arcade de corrida

Sem previsão de lançamento

2, Sega Rally, Daytona USA e

Sega Touring CaroSuper Car tem

tudo para ser o melhor jogo de

corrida de todos os tempos!

textura perfeitos, além de

trabalhar com ray tracing. Com isso,
os reflexos das luzes e cenários

aparecem no carro, como acontece
na realidade. Tudo isso se mexendo

em absurdos 60 quadros por

segundo, o padrão da Sega. É a

mesma velocidade de Virtua Fighter

Agora vai ficar difícil para as outras

empresas. O time que fez Daytona

USA está trabalhando na placa Model

3, a mesma de Virtua Fighter 3.
Super Car, primeiro game de corrida

feito com a placa, é tudo que se pode

esperar: muita velocidade, muito

realismo e gráficos animais. Essas

imagens são da versão preliminar.

Portanto, imaginem o que virá na

versão comercial! Usando o poder da

placa Model 3, os cenários puderam
ser melhor trabalhados. Os carros

têm modelos e

i SUPER CAR

SIGA/AM~
corrida
ARCADE

12



X-MEN VS.
STREET FIGHTER
CAPCOM

luta
SAf'URN

O Saturn será o primeiro console
caseiro a ter X-Men vs. Street

Fighter. O jogo reúne lutadores

famosos, que brigam em duplas.
Resta saber como isso será

resolvido na versão CO, já que é

necessário carregar até 4 lutadores

ao mesmo tempo. Um só cartucho

de expansão não será suficier:lte.

Disponível em março

jogo de tiro em 3D, Fox McClaud

deve preservar a paz. Não se sabe
se a nave vai se transformar como

em Star Fox 2, que não foi

lançado para nenhum console. De

qualquer forma, com Star Fox 64
a Nintendo está cumprindo a

promessa de lançar seus títulos

famosos para o novo console.

FIGHTERS MEGAMIX
S.ga
luta

SAJ'URN

Apesar do ritmo lento dos

lançamentos do Nintendo 64, os

jogadores não tem do que
reclamar. Star Fox 64 é um bom

exemplo. O antecessor arrepiou no

SNes. Agora, com o poder do

Nintendo 64, tudo ficou melhor. No

Agora é moda fazer cross overs. A

Sega inventou o Fighters

Megamix, no qual lutadores de

Virtua Fighter e Fighting
Vipers vão se encontrar e trocar

porradas. Além disso, lutadores

de Sonic the Fighters, Virtua

Fighter Kids e Virtua Cop fazem

participações especiais.

i STAR FOX 64

NIN"NDO
ti
N'Nf'ENDO 64

Sem previsão de lançamento Sem previsão de lançamento
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Dísponível no primeiro semestre de 97

Considerado um

dos melhores

jogos do ano

passado na E3,
Amok levou um

tempo para emplacar
de vez no Saturn. A

ação rola de baixo d'água e em

terra firme. Você vai pilotar um

mech chamado Slambird por fases

bem intensas, cheias de inimigos

renderizados como tubarões,

soldados e outros mechs.

Já dísponível

PITFALL3D!
A Cri VIS I O•.N

açao
P.SI'AI'ION

Os fãs do clássico Pitfall do antigo

Atari vão ser recompensados com
essa nova versão de 32 bits. Com o

novo ambiente poligonal e 3D, o

herói Harry vai passar por sérios

apuros nas fases com vulcões,

minas e ilhas. A jogabilidade está

bem divertida, você vai passar
horas em frente à telinha.

AMOK
SIGA

ação
SAI'URN

A Activision está preparando um

banquete para os fãs de jogos de

tiro. Trata-se de Apocalypse, um

game em ambiente 3D com

personagens bem legais e uma

variedade de perspectivas. A
câmera está em movimento

constante. Você vai se divertir com

as fases bizarras e o estilo na linha

do arrepiante Resident Evil.
Disponível em julho

!APOCALYPSI

ACrlVISION
firo

P.SI'AI'ION

MICM
WARRIOR 2
ACrlVlSlON

ação
P.SI'AI'ION
SAI'URN

Dísponível em fevereiro

Um dos sucessos do

PC (veja matéria em Computer Zone),
MechWarrior 2 vai levá-Io à cabine

de 12 battletechs monstruosos e

armados até os dentes. Antes da

batalha, você tem de fazer o

juramento aos dois clãs, Jade Falcon

e Wolf Clan e, em seguida, equipar

seu mech escolhendo entre 20 tipos
de armas. O modo mech vs. mech é

legal, mas não tanto quanto as 16

fases de planetas de gelo, cenários
urbanos e muito mais.
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!WILD 95

SHINY

ação
P.SI'AI'ION

Já disponivel

MEGAMAN 8
CAPCOM

ação
P.SI'AI'ION
SAJ"URN

o rapazinho azul está de volta!

Apesar de estar nos 32 bits,
ele continua o mesmo side

scrolling da série do SNes.

Mais uma vez MegaMan

está com vários problemas com

seus os diversos inimigos. O

esquema de ganhar as armas dos
chefes derrotados continua

presente. Mais um para os fãs!

Wild 95 é mais um projeto

da Shinny Entertainment, os

produtores de Earthworm

Jim. Esse ação/aventura
com cenários renderizados

tem personagens criativos
e uma boa história. A

trama é a seguinte: Wex Major,

um adolescente que ficou

abandonado após um ataque

alienígena, pousa num

planeta remoto. Lá ele
conhece mais 8

adolescentes e forma

a turma intergalática
Karn.

D~ponwelnoprime~o
semestre de 97

•••ltA
•••• UIDO. ILAUIltA.

NINTENDO~4
RJitIMWle

VENHA CONHECER TAMBÉM OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
EM GAMES (TUDO PRONTA ENTREGA)

FACILITAMOS O PAGAMENTO EACEITAMOS TODOS OS
CARTÕES DE CRÉDITO.

~NVIAMOS VIA SEDEX PARA TODO O BRASIL.
m~{lm. . (FRETENÃO INCLUSO)

SHOPPINGMORUMBI- 535-5261 /531-6943 -' HOPPING PAULISTA 289-1058/251-2818
SHOPPING CENTERNORTE-950-4580 / 950-1991 DDD (011)



DICA: para
contra

atacar com
TJCombo

~-J + soco

forte

KILLER

INSflNC1
GOLD

FUN FACTOR

\ 28 Mega CONTROLE

2 Jogadores GRÁFICO

Continue SOM

DICA:

queime seu
inimigo

com~
Firecracker

de Kim,
)I.J,1t +

soco forte

DICA: com Fulgore, para finalizar, faça
.J, It ~It .J, )I-J + soco forte

DICA: uma

boa ligação
com Tuské

o HighLow.
Para

acionar, dê
)I.J,1t +

soco forte

DICA: o
super
finalizador

de

Sabrewulfé

-J)I.J,It~-J+
chute forte

DICA: um
finalizador

básico de

Spinal é .J, It ~
+ soco médio

DICA: um

finalizador

especial de
Orchidé o

superoFaça
, .J,1tf-1t.J,)I~

+ chute forte

vai deixar todo mundo de boca aberta

são os gráficos, iguais aos do arcade,

e o efeito zoom, alucinante. A

movimentação também vai deixar
muita gente boba. Não dá para
acreditar na velocidade dos

combos e golpes especiais. É, Lmmano, só vendo! r ~
DICA: um dos

golpes mais

fortes de Maya
é o finalizador

especial super,
-J)I.J,It~-J+
soco forte

Por Baby Betinho

,x I
, '-',J. ,

Agora sim o Nintendo 64 é

um console completo! E eu,

depois de uma longa espera,

finalmente descobri o que é

que o 64 bits da Nintendo
tem. Killer Instinct Gold é baseado

em Killer Instinct 2, para arcade,
mas tem umas frescurinhas a mais.

São dez lutadores, todos conhecidos:

Jago, Maya, Spinal, Tusk, Orchid,
Glacius, Sabrewulf, Combo, Kim e

Fulgore. Até aí, tudo é muito parecido

com as outras versões do jogo. O que

DICA: com
Glacius,

comece

com o Ice

Uppercut. Acione .J,)I-J + chute médio
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DICA: para
dar o

finalizador

especial de

Jago, aperte
)I.J,1t + soco

médio







\

DICA: para atirar para os

dois lados de uma vez,

aperte para baixo e botão

de tiro juntos sem parar

19

DICA: esse

item

aumenta o
poder de
sua arma

DICA:

suba na plataforma e
espere Tttania jogar todas superbombas.

Daí, desça, atire e só desvie de seus

ataques. Assim, você acaba com ela

DICA: não
deixe de

mataras

naves para
não tomar

uma

sequência
de bombas

estiver muito difícil combater o

crime sozinho, chame um amigo (os

dois podem jogar juntos). Os caras

têm poderes parecidos, mas alguns
itens são exclusivos. Além de usar

itens, você pode usar superarmas.
Para isso, não deixe de coletar

os ícones para melhorar o ~.Lmdesempenho de sua arma. r~

DICA: esses

lasers vão

atormentá

10. Use o
booste

detone-os

frente a
frente

DICA: esta

maleta com cruz

verde recarrega

sua energia.
Quanto maior o

item mais ele vai

recarregar

DICA:

quando

chegar ao
paredão, vá

por cima
flutuando

DICA: atire
nesse

grandalhão
em cima e
embaixo e

bem rápido.
Cuidado com
o facão dele

DICA: atire

no material

radioativo quando os inimigos chegarem

perto e mande·os para o ar

SA'fURN
ACCLAIM

A~ão

IION MAN

I X·O MANOWAI
IN HEAVY METAl.

FUN FACTOR

CO CONTROLE

2 Jogadores GRÁFICO

SOM

DICA: para

flutuar,

aperte 2
vezes pulo. Na 2', segure para flutuar. A

barra Boost indica o tempo que você tem

\jJ Por Lon/ Mathias
O Homem de Ferro e o

X-O Manowar estão metidos na

mesma encrenca e nem sabem. Os

dois combatem o crime em

dimensões diferentes, mas dessa vez

o problema é o mesmo. Bandidos
dos dois mundos resolveram unir

suas forças: juntaram os pedaços da

pedra da realidade e estão prestes a
dominar nossa Terrinha. Você

escolhe

um dos

dois

heróis. Se



D/CA:mate

o cara

antes que

o tempo
acabe e

e/e vá

embora

Salamander, outras são inéditas. O

game tem oito fases, contando a

última, que é secreta e só pode ser

acionada depois de cumprida a
missão. Preciso falar do som? É

fantástico! Composições clássicas

com aquele jeitinho Parodius.
Prepare-se para ver Street

Fighter e Castlevania com - ..Jj)fnovos olhos. -T' ~

DICA: atire

no saco de

pedras do chefe da missão quatro. Assim,

ele não terá pedras para jogar em você

DICA: se a sua nave atira para cima, fique

embaixo da Chun·Li gorducha e atire. Ela

vai atirar na própria cabeça

DICA: esse é o Alex.

Ele ajuda a matar os
inimigos e até pega
moedas em

algumas fases

. DICA: a

segunda fase é m,jito rápida. Use três
velocidades ..•...,0

.v1OÕ""""'''''......... DICA:
- no início, use duas

velocidades para melhorar a
jogabilidade

Por Marjorie Bras

Estão ouvindo os sinos? É Sexy

Parodius, para Saturn e P.Station.

Nessa versão, o polvo resolveu

iniciar a carreira de detetive para

ganhar dinheiro e se dar bem
com a mulherada ... Espertinho,

não? Enquanto ajuda o polvo,
você vai dar muitas e boas

gargalhadas. Afinal, é Parodius e
nada mudou. Você escolhe entre 16

personagens-naves (nem todos os

personagens têm naves ou são

naves, mas todos voam). Algumas

naves já são conhecidas, como as
de Gradius e '. ,;1.:"."":.:.,-,-,,

Nada de molezal Para completar a
segunda fase de verdade você precisa

pegar 300 moedas
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Algumas
sequências de

filme contam a
hist6riado

Scion perdido

olho na música: ela fica sinistra

quando um inimigo se aproxima.

Assim, você pode saber que está em

perigo mesmo sem ver o
adversário. Nessas

situações abuse dos

ângulos de câmera.

DICA: para
eliminar

Cliaturas em

plataformas ãlSfantes, vá até a ponta,-iJP8f1ee
segure Xe use os direcionais para mirar.

21

DICA: algumas
vezes as

plataformas estão
tão longe que
você precisa pular
e agarrar na
extremidade da

outra. Aperte 1e
A para saltar, em seguida solte os botões e aperte
1e B para agarrar do outro lado

quebra-cabeças sem igual, a

estrela do jogo é Lara.

Graças aos controles, que

permitem movimentos no

melhor estilo Virtua Fighter. Ainda

bem que os controles funcionam

direitinho, pois você vai ter de fugir
de crocodilos, leões, lobos e até

dinossauros. O som não apresenta

grandes efeitos, mesmo quando você

ataca os adversários. Mas fique de

LaraCroh com certeza está preparada para
tudo nessa superavelJtura.

Da GamePro

4

==::::1 4

4

SATURN/P.STATION

TOMB RAIDER. EIDOS INT.A~ão

FUN FACTOR

CD CONTROLE

9 Fases GRÁFICO
1 Jogador

SOM

Em 10mb Raider

você é Lara Croft, uma espécie de
versão feminina de Indiana Jones.

Sua missão é encontrar um artefato

místico para salvar o mundo. A única
maneira de fazer isso é resolver os

quebra-cabeças e enfrentar os

inimigos em combates arrepiantes.

Apesar dos gráficos animais e dos

\ ;,
DICA: um

bom jeito
de escapar

e atacar é apertar A e rapidamente"" para
pular para trás. Se estiver sem munição,

aperte B enquanto estiver no ar e vai
conseguir acertar alguns hits

DICA:

preste
atenção
em

, Raider,
pois ele
sempre
indica

quando atacar. Lara mira automaticamente
nos inimigos, mesmo antes deles
aparecerem. A música também indica a
presença de inimigos



DICA: para conseguir

mais pontos, mande a
bolinha onde estão

piscando as luzes e nas

pontes

DICA: arremesse a bolinha com o botão C.

Os pinballs, você movimenta com êl.
direcional e o botão A

... ,~:),
-41(. 1,,'

dois tipos de visão . ~'.

para se jogar. O que dificulta nas

duas é o Scroll, pois a máquina não

aparece inteira

P.STATION
SATURN

OCEAN

Pinball

DICA: segure a
bolinha com o

f1ipper para
mandá·la com

maior precisão

As máquinas são
muito simples, há

poucos lugares

para se mandar a
bolinha

fRUE
PlNBAU

FUN FACTOR

CONTROLE

GRÁFICO

SOM

Existem quatro mesas pequenas e

simples, mas totalmente diferentes.
O som é muito bom: em menos de

dois minutos você vai estar

cantarolando. Até oito pessoas

podem jogar na mesma

máquina. Um de cada

vez, é claro.

DICA: com o botão Y você dá créditos para

outros jogadores

22

@ Por Lord Ma,hias
O pessoal da Ocean resolveu

complicar sua vida nesse novo

pinball. Os caras colocaram a mesa

numa tela que não pára de se

mexer pra lá e pra cá. Como se não

bastasse, você vê apenas um

pedaço da máquina, nunca a

máquina inteira. É um bom modo

de ficar bem zonzo, se é isso que

você está procurando. Isso, somado

a um longo tempo de espera

enquanto o console carrega o

game, seria suficiente para qualquer

um desistir do jogo. Acontece que

True Pinball tem suas vantagens.





na

fass USA,

para acertar
as rampas
mate os

pequenos
monstros

definidos da mesa. Só assim é

possível fazer milhares e milhares

de pontos e, de lambuja, juntar

novamente os inseparáveis I:

Power Rangers. 1

DICA' acertando os lugares mais dHíceis da
mesa você aciona o MRed Battle Zoid

Arriva". Cada fase tem um robô dHerente

DICA. ao enfrentar ,

este chefe, acerte
primeiro as mios e

depois a cabeça

DICA: neste

chefe,

segure a
bola com o
pinball até
ele ficar na

sua frente,

aí ataque

Dl

seguindo
a mira

vermelha

você

consegue
multiballs

nafase .
do NortIJ Pote,

acerte nas
rampas de gelo

para fazer

aparecer as miras
vermelhas

D"A. você

poderá
acertar o

inimigo

quando ele
estiver , 'f,/.

encostado -

no chio

TIlt Battle Pinball, para P.Station.

O game tem seis fases. Cada fase
tem três sub-fases. A última sub

fase sempre tem um inimigo.
Quando ele não se movimenta, é
moleza. Basta acertá-Io com a bola.

Agora, se o cara se mexe, mano, a

coisa complica. Para completar sua

missão você tem de acertar pontos

p.STArlON
KAZE

Pinball

POWIR
RANGIRS %10

FUN FACTOR

CD CONTROLE

5 Fases GRimco
1 Jogador

Bateria SOM

r:fi;\ fULL TIL T BATTLE PINBALC~ Por Lord Mathias

A Kaze, expert em pinballs como

Last Gladiators, sucesso no

Saturn, decidiu fazer um fliperama

de videogame diferente. Primeiro,

colocou personagens, os Power

Rangers. Depois, arrumou inimigos

e até um objetivo: reagrupar os

rangers, além de detonar os
adversários. Dessa fórmula maluca

nasceu Power Rangers Zeo - Full

C nesta fase, primeiro acerte o inimigo

à direita, indo pelo caminho da ponte

P.SI'AI'ION
G
@)

~

~

~

~
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DICA: para dar um combo com Chiald, primeiro dê

dois socos,depois mais um e finalize com um chute

DICA:

em outro golpe de Ken, você aperta
~ + soco + chute

.S'I'A'I"ON
~

f5J

ffi
DICA: para dar este golpe com s:JChiaki, aperte ~ soco + chute '----.I

®
8S

DICA: fique bem

esperto quando estiver lutando com Chiaki,

digite '" llfo + chute e acabe de uma vez

por todas com o inimigo

DICA: para
dar este

golpe com
Reymond,

faça f- +
soco '

~ PorBabvBeünho

Novo jogo de luta entra na arena.

É Shadow Struggle, jogo da

8anpresto, que chega desafiando os
adversários mais tradicionais, como

Street Fighter e Mortal Kombat.
Já posso garantir que Shadow
Struggle fez uma estréia forte. A

movimentação é excelente e os

gráficos não ficam devendo

nem um polígono aos donos

do pedaço. Existem muitos

golpes diferentes e, por mais

incrível que possa parecer,

você não precisa apertar 30

mil botões para acioná-Ias.

Não preciso nem dizer que tem uma

barra de energia. Só que acontece

uma coisa muito esquisita quando

você usa a barra para incrementar

os golpes: o lutador tem

DICA: com Harry, uma boa tática é saltar

para trás do adversário e botar '" + chute

25



Como no desenho,

você pode usar e
abusar dos itens. A melhor forma de

parar alguns adversários difíceis,

como o Corredor-X, é apelar para

um dos sete itens (Auto Jack; Belt

Tire; Chopper Defencer; Evening

Eye; Frogger e Gizmo Go). Você

ainda escolhe entre três visõesh
do jogo: painel do carro, •
frente do carro e do alto.

~I DICA:na

bHurcação, ..

vá pela
direita, é
bem mais
fácil

CIRCUITO NORMAL

DICA: para
, fazeresta

curva, dê um

toque no
freio (botão

O) para o
carro sair
de lado

DICA: nas

descidas,
não mexa

o carro

para ele
não bater
no muro

DICA:

cuidado

com os

pilares,
eles

diminuem

a sua
velocidade

P.STA'f'ON
TOMY

Corrida

SPEED UCEI

FUN FACTOR

CO CONTROLE

3 Pistas GRilFICO
1 Jogador

Continue SOM

CI RCU ITO EASY

DICA: use

o item 2

Chopper

para
acabar

com os

inimigos à
frente

Você só conhece o Speed
Racer e suas aventuras

porque, certo dia, ele ficou

sabendo de um campeonato
e resolveu desafiar o tal

Corredor-X. Depois de muitas

provas e encrencas na TV e

até no SNes e no PC, Speed

Racer chega com seu Match

5 para P.Station. O game é

completamente diferente dos jogos

para SNes e PC, a única coisa

parecida é o menu de itens. São três

circuitos. Além das três pistas, você

pode escolher entre três níveis de

dificuldade - easy, normal e hard.

DICA: faça tangência para entrar nas curvas

e não terá grandes problemas nesta pista
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SNES
NINTENDO

A~ão

DONKEY KONG
(OUNTRY 3

FUN FACTOR S

CONTROLE

S

GRÁFICO

S

SOM

S

DICA: pule
nessas

alças para
abriras

portas, mas
seja rápido

DICA:

não

passe
sobre esses

alçapões, ele quebram e você cai

DICA: use a tromba desse seu novo amigo

para pegar barris e abrir caminho

DICA: para

pegar o
ba"ilde

bônus

abaixo à

_ esquerda,=- pegueode

; ferro e pule

o cara que quebra ba"is. Aí, quebre as
madeiras e vá pela água

ainda não havia voltado. Dixie

começou a achar esquisito e saiu
em busca dos dois. No caminho,

tropeçou num bebê Kong muito

forte e decidiu levá-Io consigo. A

única pista que Dixie tem de

Donkeye Diddy, são uns

kremlings diferentes,

chefiados por Kaos,

que ela

encontrou pela frente.

Pelo jeito, os dois
macacos se meteram em

encrenca mais uma vez. Você joga

como Dixie Kong. A macaca tem
inúmeras habilidades. Com seu

rabo de cavalo, Dixie
arremessa cOisas e

dá pulos incríveis.
Você também conta

com a ajuda de

Kiddy Kong, um bebê

gorducho e muito forte.

Mas cui~ado: Kiddy 1~também gosta'de se meter i'~em encrenca." 'fl'

" 1 ) . Por Marjorie Bros

E não é que Donkey

Kong sumiu de novo! E,

pior, levou o Diddy

Kong com ele.

Certo dia, a Dixie

entrou no quarto de

Diddy e encontrou

um bilhete que dizia:

"saí para explorar as

ilhas com DK, volto
amanhã". Dixie

achou muito

estranho e resolveu

procurar os dois na praia. Não os

encontrou e foi para casa. No outro

dia, pela manhã, Dixie voltou ao

quarto de Diddy e não o encontrou.

No dia seguinte, o macaquinho

No início do jogo você encontra Funlcy, que

lhe oferece um barco e seu amigo Kiddy

para acompanhá

10 na jornada
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DICA:

pegue o
ba"iITNT,
pule o
buraco e

quebre o tronco. Ache mais um ba"il bônus

DICA:jogue
obamlno

ratinho, ele
- vai correr e

acenderas

luzinhas, que vão ficar verdes. OUando todas
esverdearem, novas portas vão se abrir

DICA:

não pare
nem um
segundo

fora d'água,
há muito

insetos na
sua cola

DICA:
você virou um elefante e
odeia ratos. Você terá de

andar com um ba"il na .
tromba para abrir caminho, !
senão não passará por eles i

DICA:
contra o 1Sl

chetedo

jogo, use
Kiddy.
Pule no
ba"ilena

joaninha.
Ai, pegue-a e arremesse de volta para a boca
do barril. Faça isso até acabar com ele

DICA: esses macaquinhos vão infernizá·lo
durante toda a fase. Use esses escudos

para se proteger ao subir pelas cordas

DICA:

pule nessa joaninha para ganhar uma
vida na maior moleza

DICA: nessa fase bônus . t -
você tem apenas alguns

segundos para se livrar ..~ ,..dos crocodilos ~~- ~
-?:\

DICA: muito cuidado com esses barris

vivos, eles empu"am você de qualquer
jeito. Pule neles para jogá·los longe

DICA: aqui, caia à esquerda
para encontrar um ba"il para a
fase bônus

DICA:

Swanky
sempre
inova. Ele

vai propor
a você

jogos. Se você ganhar, consegue uns bons

itens. Aqui, acerte mais que ele nos alvos
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SNES
JIJUS

A~ão

PIIHeE Of
PEISIA .2

FUN FACTOR.

16 Mega CONTR.OlE

1 Jogador GRÁFICO
Password

SOM

para a princesa que você é o

verdadeiro você! Para isso, você

tem de andar por todos os cantos,

palácios, cidadezinhas etc.,

resolvendo os enigmas e

enfrentando os guardas do sultão

com sua espada - a única arma

que você tem para J.JtJfreconquistar seu lugar. T" ~

DICA: fique .

esperto,

pois, ao
pular o poço de lava, surgirá um esqueleto

DICA:

não pise sobre esses
switchs, eles acionam o canhãozinho ao lado

DICA: para pular, subir ou descer, ande

com principe com o botão B apertado. Isso

vai dar mais segurança para você

ia às mil maravilhas até que, um

certo dia, você entrou no palácio e

encontrou um cara que era seu
xerox sentado no trono, ao lado da

princesa. Sua antiga esposa não

lembra de você e o novo príncipe
mandou o exército andar na sua

cola. Agora você tem de fugir e

arrumar uma maneira de provar

DICA: para abrir a caverna, passe sobre

todas as plataformas, menos a que tiver
um simbolo em cima

DICA: neste ponto,

siga à esquerda para alcançar o barco e DICA: cuidado, algumas plataformas

pular nele podem colocá·lo numa enrascada pesada

~ Por Lord Ma.hías

Só deu em confusão sua

viagem à Persia. Você

chegou lá todo cheio de

graça e se apaixonou pela filha do
sultão. Daí resolveu casar. O sultão

não gostou, é claro. Afinal, você

não é príncipe, não tem dinheiro,
nem tem onde cair morto. Mas a

princesa foi com a sua cara e

acabou convencendo o pai da
conveniência do casamento. Tudo

DICA: no começo do jogo, você terá de

matar 3 inimigos. Com Y você tira a espada

e ataque com -+ + Y
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DICA: na
água existe
uma barra
de ar. Se

ela

diminuir,
diminui sua

energia

DICA: use

o Hulk
nesse'ase.

Ele acerta

os dois

alvos com

ums6

braço

DICA: só
IronMan

alcança os lugares mais altos. Pegue os

itens pulando duas vezes no ar

31

DICA: pule
os raios e

desça a
mão sem

pararno .~
Mr. Doom

ver com Marvel Super Heroes para
arcade. São cinco lutadores: Homem

de Ferro, Capitão América,
Wolverine, Hulk e Homem Aranha. É

só escolher o preferido e J~entrar na briga. r-~

SNES
CAPCOM

A~ão

MARVEI. SUPER
HEROES-WAR
O, THE GEMS

FUN FAcrOR

24 Mega CONTROLE

1 jogador .Á
continuei G_FICO

password SOM

DICA:

use as pedras assim

que puder. A pedra laranja, da
realidade, habilita mais itens na fase

DICA: -

procure
itens

atrás das

pedras e
cachoeiras

tais

pedras. Por

isso, um cara
chamado Adam Warlock

não perdeu tempo e pediu

ajuda para alguns fortões

aqui da Terra. Com a

ajuda dos heróis e

dos computadores da

empresa do Homem de

Ferro, Warlock já encontrou

a pedra da mente. Você deve impedir

que as outras pedras caiam em mãos

erradas. O game segue o estilo de

Final Fight, ou seja, não tem nada a

~ POI Baby B.tinho
Neste Marvel Super Heroes os

heróis Marvel se matam para

encontrar pedras. Antes que você

pense que eles estão atrás de uma

pedra bem grande para atirar no

adversário, vou explicar. Existem

seis pedras com poderes mágicos

perdidas no espaço. Quem juntar as
seis será muito, mas muito

poderoso. É óbvio que tem uma

penca de safados interessados nas

DICA: use

o Wolverine

nessa fase. Na hora de socar o chefe, prenda-o

no canto e bata sem parar



\(
.i-~

•••

:JJ U~J.lJ~~~,

DICA: o especial do Torpedo com Bison se
aciona apertando (c) ~~~ + soco

DICA: sabe aquele

especial do Sagat que ele manda ,ver
uma joelhada no adversário] E s6

fazer '" )I~"')I + chute

Se você terminar a luta com

algum especial, pinta essa tela

absolutamente nova. A grande

novidade de Street Fighter Alpha
2 para SNes é o Custom Combo.

Com ele você pode criar combos.

Isso mesmo, mano, criar combos! É

só acionar o Custom Combo (olho

na dica!) e o lutador vai ficar

superveloz. Daí você pode fazer a

sequência de golpes que quiser para
ter um outro combo. Como na

primeira versão, você tem uma barra

de energia, que, quando enche, dá

mais força aos seus golpes. O resto

é S~reet Figlhter puro: hmUitos go pes e
combos fantásticos!

! DICA:
para dar um dos especiais de

Sakura, aperte. '" )I~'" )I + chute

DICA: para acionar o custom combo,
aperte 2 botões de chute + um botão de
soco ou 2 de soco + um de chute

SNES
CAPCOM

Luta

SrRfU "GHfER
AI.PHA .2

FUN FACTOR

18 Lutadores CONTROLE

2 Jogadores GRÁFICO
Continue

SOM

DICA: digite
"')I~"')I+

soco para
dar um dos

especiais
deKen

~ Por Baby Botinho
Este é o mês dos

consoles de 16 bits. O SNes

ganha mais uma versão de

Street Fighter e o Mega

ganha Virtua Fighter 2, que você

pode ver daqui a algumas páginas.

Agora vamos deixar o Mega pra lá:

é hora de Street Fighter Alpha 2.
O jogo é basicamente o mesmo. O

som e os gráficos saíram perdendo

para a versão do P.Station - a
melhor entre os consoles

caseiros até agora. São 18

lutadores. Entre os que já

estavam em Street Fighter
Alpha, estão Rolento, de Final
Fight, Gen, de Street Fighter,
Zangief e Dhalsim, de Street
Fighter ", e Sakura, lutadora

DICA:
acione o custom

combo da Chun-li e pressione o inimigo
no canto da tela. Dê uma rasteira e
chutes fortes. Dá pra fazer até 48 hits

SNE.
~

~
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DICA: suba até o topo

do rochedo, quando

chegar lá use o
caminho da esquerda

DICA: abaixe para passar pelas
traves e salte no fim do trilho

DICA:

para escapar da

baleia, pegue impulso no rabo dos peixes.

Os verdes são mais rápidos e dão itens

DICA: vá afastando o domador até ele cair

do penhasco

DICA: pegue
as conchas

flutuando

para ficar
mais

pesado e
andar na

água,

DICA: salte rápido de balão a

b;Jlão. O azul é o que mais sobe

PINOCCHIO MEGA/SNES
DISNEY

Aventura

FUN FACTOR

24 Mega CONTROLE

1 Jogador GRÁFICO
Continue

SOM

DICA: salte
os carros

ao ouvir o
barulho

deles.

Espere o
fim das explosões para pegar os itens

chuva. Mesmo jogando como

.• Pinocchio, você enfrenta
tarefas esquisitas, como dançar

igual aos dançarinos que estão no

palco. Até os itens são diferentes: o

chapéu é vida, o livro é continue e a

vara de condão é energia. Um

game que vale o seu rico kdinheirinho. De verdade. r ~

DICA: imite os dançarinos,

cada botão é um gesto

DICA: use as

plaquetas

para ser
arremessado

na horizontal

para pegar
vários itens

J(~\..~:.;'.\i \ Por Marjorie\.11:, """ l,fÇ'

~,,~) l~' Bros
Essa historinha eu

não preciso nem contar, né?

Sua mãe já deve ter usado a tal

história do boneco de madeira que

vira gente para fazer você dormir.

Pois fique sabendo que a história se

repete no jogo Pinocchio, para

Mega e SNes, mas sem essa de
dormir! Nem se você estivesse

morrendo de sono dormiria, porque

o jogo tem desafios variadíssimos.

Em algumas fases você joga como o
Grilo Falante, a consciência do

Pinocchio, e tem de lutar contra um

louva-Deus usando seu guarda-

O grilo tem muitos movimentos

com o guarda-chuva
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,- ...~ +
~ chute

Combo de Akira

Combo de Pai

Com tantas coisas diferentes, você

pode até pensar que não sobrou nada

do Virtua Fighter original. O jogo

não tem a principal característica da

série, os gráficos poligonais, mas o

modo de jogar é o mesmo e você

ainda pode jogar o adversário

para fora do ringue. Mostre

do que você é capaz.

~~+soco

DICA:

quando
estiver

agachado

com Akira, faça ~~ + soco.

Um golpe forte, mas um pouco lento

Combo de Akira (especial)

Soco + chute + Defesa... ...~~ + soco + chute... ..."'~ + soco

A movimentação piorou, como era

de se esperar, mas dá para superar

esse probleminha sem maiores

traumas. Afinal, o que vale é
a vontade de bater. A visão é

lateral, como em Street
Fighter.

DICA: para
arremessar

o inimigo,

de perto, dê
soco+,,-_

defesa 'm~

MEGA
TEC·TOY

Luta

DICA: este

éum dos

golpes
mais

violentos

de Akira.

Faça ~~~+
chute + soco

VIRfUA
"GHfER"

fUN fAcrOR

11 Lutadores CONTROLE

2 Jogadores GRÁfICO
Continue

SOM

DICA: sempre que o adversário cair, bata

nele no chão, ajuda muito a vencê·lo

~ Por Baby Be';nho

Esse lançamento é uma surpresa!

E uma surpresa das boas, diga-se de

passagem. Agora a galera do Mega

Drive também pode jogar Virtua
Fighter 2! É verdade: chegou a

primeira versão da série para Mega!

É claro que as duas versões não são

iguais. Afinal de contas, são 16 bits de

diferença. Os gráficos não são

poligonais como no arcade ou Saturn.
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DICA: pule de um, corda para a
outra e tome muito cuidado

com os inimigos

DICA: há uma

paSSlgem
secreta ntsSl

coluna, um
pouco acima

do chio

DICA: suba
neSSl

plataforma
para

encontrar
uma vida

Priscila-Obelix e o

Gilmar-Asterix tem de

tomar uma poção

(aquela que o Asterix

toma para ficar fortão
e enfrentar o exército

romano) durante todo o jogo.

Apesar das heranças de Asterix, TV
Colosso tem muitos elementos

originais. Os itens são prova disso:

ossos e frangos assados, além

dos tais frascos de poção, é claro.
O lance é não deixar nenhum

item escapar, já que você vai

precisar de muita força para
detonar os extraterrestres

malvados que invadiram

a Terra e planejam .1N1fdominá-Ia. p" ~

DICA: faça duas pl.ormas
aparecerem, destiuindo a
pedra marcada por um sjnal

MASTER
TECTOY

Adventure
TV COl.0550

Por Marjorie Bras

FUN FAcrO.

4 Mega CONTROLE

2 Jogadores GRÁFICO
Continue

SOM

Pulei de alegria

quando fiquei

sabendo que

minha amigona

Priscila virou jogo.

Afinal, a TV
Colosso tem tão

pouco tempo na

TV que é
maravilhoso

poder curtir os
cachorros mais

um pouquinho. O game foi feito

pela Tec Toy, que aproveitou os

gráficos do jogo Asterix e trocou os

personagens. Por conta disso, a

DICA: destrua as pedras do chio, elas
,.",pre escondem itens

DICA: 581te logo que cair ntsSl plBfBforma
para ela nio desabar sobre sua cabflÇll



A explosão de raiva
também pode ..,
usada em caso de

perigo, pois pode ser
acionada mesmo que
você esteja tomando
umcomboJ

Com 14 hit combo você

enche power. Para fazl-Io
mais fácil, depois de
apertar CO, segure -+ e A,
A, 8e fique apertando A, 8,
e rápida e a/temadamente.
Se quiser tirar mais sangue
emende um combo normal
ou até mesmo um fatal

Deixar a arma: Start 3
vezes

Pegar a arma: em cima da
arma, A ou B

Super Combo: durante a

explosão da raiva, ABC

repetido

Issen (golpe com
corrida): durante a

explosão da raiva, BCD

Deslocamento rápido:
-+-+ouf-f

Inicializador de combo: CD

Combo 1: CD,A, A, A

Combo 2: CD, A, B, C

Combo 3: CD, B, B, C

14 Hit Combo: CD,-+ A, A,

B,B,C,C,A,C,C,C,C,C
Combo automático:

CD (só no Beginner)

Golpe de desarme:
ABCD (só no Beginner)'

~OYIMENTOS COMUtlf*"
~"F

Esquiva: AB

Pegar as costas:
-+ + AB (perto)

Golpe supresa
(pega defesa baixa): BC
Empurrar o inimigo:
de perto, -+ + C

Puxar o inimigo:
de perto, f- + C

Atemi (desvia golpe
de espada do inimigo):
+It'f--+ + D

Golpe de queda: ~ + espada

ou t + espada (quando o

inimigo estiver caído)

~levantar rolando:
caíporf-ou -+
,Explodir a raiva: ABC

Levantar rápido:
caído, " ou t ou 7t

Ganhar energia:
caído, + + espada repetido

. ..•.,.

Se for durante a explosão, vá '
de8CO

No melhor e mais

completo jogo da série, o que
vale é a técnica. A seguir, você
tem uma relação completa dos
golpes e as
estratégias
para detonar os
oponentes em
Samurai IV

•
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Kaen Kyokubu:
+-,j,1I! + espada

Kaiten Kyokubu:
-+,j, ':11 + espada

Gamagaeru
Jigoku:
,j,':II-+ + D

Ootsunami:

,j, ':11-+ + espada

likemuri

Kyoukurin: no
salto, ,j, + espada

Tchoubi Jishi:

,j, ':11-+ + espada

Kamui Shituki: +-,j, li! +

espada
Konru Shiraru: no

salto, ,j, + espada

Konru Mem: ,j, li!+

+ espada

Rupshi Kuare:

,j, ':11-+ + espada
Konru Non'no:

-+,j, ':11 + espada

Butinomeshi: no salto, ,j,

+ botão

Katiage: -+,j, ':li +

espada
Midareuti: ,j, ':11-+ +

espada
Jishinmaru:
,j,,j, + botão

Tsumamuzo!:

+-,j, li! +

espada

Shounetsukon: ,j, ':11-+ +

botão

Daibakusatsu: -+,j, ':11 +

botão

Saien: ,j, li!+- + botão

(cria bolas de fogo para

serem usadas nos golpes

Shounetsukon, Daibakusatsu

e Honoo Gaeshi)

Bakumetsu: +-,j, li! +

espada

Honoo Gaeshi: caindo, AC

Sempu Retsuzan:
~ )1-+ + espada
KogetsUzan: -+ ~ )I
+ espada \vale
também na
conida)
Ressbinzan:
+- ~ It + espada



Kouyoujin: ~..j, ~ +

espada
Sanrensatsu:

..j, '::lI~+ espada

(até 3 vezes)

Oukazan: ..j, i!+- +

espada

Shizukujin: ~..j, '::lI +

D (perto)
Kurenai: +-..j, j{ +

espada

Gekkou:

~..j,'::lI+

espada

Fugetsu:
..j,'::lI~+
botão

Tsuki Gakure:

..j, i!+- + espada

Sam,dare G,r,:
~Il~ +

espada

\{,r,samei,n:
,~~ + espada.,., 'U'
H,same Gaes .
~~~+O

KVourakuzan: te) O., .~~~
EnsatsUl,n.
+ espada

Plasma
Blade: ..j,'::lI~+

espada
Shadow

Copy:
~+-i!
..j, '::lI~
+ A ou B

Replica Attack:
~'::lI..j,i!+-+ACou BD

Imitate Replica: tome um

golpe, AC ou BD

Oog Attack: ..j, i!+- + botão

Stardust Orop:
no salto, ..j, + C

Annu Mutsube:

+-i!..j, +

espada

leia

Mutsube:

~..j,'::lIou
..j,'::lI~+

espada

Kamui
Lisse:

+-..j, i! + espada

Pendurar na águia:
..j,i!+- + D

Kamui Mutsube:

agarrado na

águia, AB

Shitikapu Etu:

..j, i!+- + espada

Kamuifun Kesup: no
salto, ..j, + D

leia Kishima Tek:

no salto, ..j, + C
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Suigetsutou: +)1-+

+ espada
Nikkaku Ratou:

-+ +)1 + espada
Hossou

Happa: -+ +

espada repetida

SLASH
Paguna Pa
espad guna: -+ +
/VI a repetida

oora Gaburu'
espada (alto) • .J, ~-) +

/VIoora Gab uru· ./,.;
espada (b' . 'f' ~ ~ +

Ah alxo)
au Gaburu: -).J,~.

espada ~ +

:aguna.., D;os: ~.J,~
espada

Bakuenryu: + ~ ~ + espada

Kage Bunshin:
-+~~+)I-+ + A ou B

Utsusemi: -+)1 '" ~ ~

+ AC ou BO

Migawari no
Jutsu: tome um

golpe, AC ou BO

Reppu Shuriken:
no salto, +)1-+ +

espada
Mozu Otoshi: -++)1 +

espada (vale também na
corrida)

Kuutengeki: no salto, '" + C

Sashiashi: no salto, + + O
Tomobiki: -++)1 + botão

Kagenui: +)1-+ +

espada

Kagesui: + ~ ~ +
botão
Sorazashi: no

salto, +)1-+ +

espada
Yakon: ~+~
+ espada
Zukotsu

Wari: no

salto, ~ ou )I
+0







,

. DICA: as
letras ao. fada

, de cada equipe
mostram sua

posição no

. campeDnato

DICA:
e.vit.eos

. lançamentos
langas para não"'ficar in'ipedido tada hora.
PJJreceque o bândeiriaJ\a engessou a
braça levantada fI ,r,

Flamengo. A maior novidade fica por

conta de um opção extra em que

você tem um tempo limitado para

vencer os jogQS e se sagrar campeão

depois de jogil'l:contra todos os

ad~ersários. NãoV,per;catempo.,.:bote.
;~

seu time pra correr! ~

SNES
HUNlAN

Futebol

SFS • WORLD CLUB
EDITION

24 Mega

'2 Jogadores
Password

i

FUN FACTOR

CONTROLE

GRAFICO

SOM

'? •••••

\NoTld Club 'Edition

DICA: nos escanteios e nas jagadas de linha de funda, use a direJ:ional pcira dar efeito na
bola. Se você tiver a habilidade de um Mãrcelinho Carioca, dá pra fazer até gbl olimpica1, .

~"~ " "
não melhof~ua jogabilidade, eleha

~.• a melhor dos jogos de .futebol por 9
entre 10 boieiros do joystick. O jogo

também traz movimentos novos, ~ .

como arrancada e chapéu. São 18

times fictícios, porém baseados em

eQuipes do mundo todo. No caso

do Brasil, hic!ones de Grêmio e!

DICA:

é!perte os
bDfões L e R ;ooto.$ e direcianal para

frente, seu jogador dá uma arrancada
I

S I!S_"!""!!!""' _ ------l-----
.,

UPE FO
SOCCE 96

• Versão World Club
Edition ganha em
velocidade, mas a l'-
jogabilidade não melhora

'~

Ofu~tebol ,de.p~imrira d~aHum~nnao resistiu a~ pressoes e

aderiu à onda da,correria. Sup,r
Formation Socêer 96 - World
Club Edition eltá bem mais Jeloz

que as duas versões anteriore's, a

Série A e SFS n:lsso, no entanto,

DICA: 90 dê ,carrinhas pela f"ente ou kBla
lado. do iittJvers.ár.io iPilT:a'IJio levar 'Oaitão
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DICA: 'os chutes etê .fora da area na

I diagonal são quas'lt';asJ:!ensavéis

)
f,

DICA: ao escolher sua
tatica,·não

desguarneça muito'
"'li;"y

nem defesa nêfll,
ataque

díspO$ição, 27

seleçq,es (
nacio~ais e um time da Elect~bnic

.Arts, o fabricante do jogo ..6e a bola

rola meio d6lvagar, pelo menos não'

se poder reclamar da jogabilidade.

Os gráficos deixam a desejar. A

versão é bem ma'ls pobre do que as #'~
já,vistas para 05,.1'6 bits. Os gráficos'

'são pobres, com*poucos detalhes,

lembrando uma daqueJ~s
.transmissões de jogos de TVs sem

recursos. Mesmo assiml dá pra se
divertir em um dos três1modos de

jogo, o friendly, o play_í~ff e a Liga.
Um futebol de mastersJ

DICA: quando
for driblar o adversario, usej. • ••••

DICA: para selecionar o local na hora do;ti!:o sempre as.laterais como ponto de fuga, o

. de meta, aperte o botão 2 e 01 para chuta,-x meio-ca'!JP.QJéa muito congestionado

~ J ~3

DICA: quando estiver
com a bola dominada, fique apertando

sem parar o bótão 1para ganhar na
corrida dos adversa rios

MASrER

, DICA: nas disputas em pênalti, e;colha um
canto e dispare com o botão 2"' {

~,I'FAINTERNATIONAL
SOCCER
1

•. "Jogo da Electronic
"' Arts t~m velocidade de

futebol,\de veteranos

Se a ga~'~a do SNes vai curtir umfútiba ultra veloz éom o novo

Formation Soccer(ver página ao

lado), a rnóçada do Master ganhou

um jogo com uma cadência digna

dos anos 60. Fifa Internacional

Soccer para Master System é o

mesmo Fifa 96 que pintou no Mega

e no SNes, só que em çârryera.l~nta.
São 28 times à / j.

t
.7

t%;.c""

&/',
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SAJ'URN .
SEGA.

Corrida

'DICA: para

I'argar rápido,
mantenha o

",ponteiro de
rgirosno

lamare/o com os
. freiOs acionados.

No sinal verde,
solte o

DAyrONA USA freio e
elReUlr EDlrlON acelere

. ,DICA: quando chegar

à segundB'Pilrte doSuse os fr!i.os e
saia um pOuco 7lii1a4o para,fiiZer uma'

,manobra perfeita

t'~
QJOgO~a'nh~'~ ,3 4

. mais realismó, ..sl, ,

depois de unia

, ,batida~
• C81TO percté
, mut&

adtrincia

/',

.••.~ o cotovelo
da pisfà ,nova deve

ser feRo de lado,
controlando o '"

C81TO para ~ ele
não acabe na '

, 'pãiéde~

. "~

DICA:

na pista do National Parlc;depois ~ l'
curva; a reta dá uma quebÍ'ada. Saia à direita

• Jogo campeão da' Sega
volta com novas pistas,
carros remodelados e
muita velocídade '

USAfCircuit· Editi,,~.
} mais velozes. Existemduas pistas novinhas-em

DAYTONA USA folha: National Patk

CIRCUIT EDITION Speed Way e,Desert Ci'ty.
O modo yersus é igual ao

de Sega Rally. A tela fica dividfda:;:e,

assim, cada jogador tem sua visão

do jogo. Com todas as mudanças,

Daytona, USA Circui~ Edition,
para Saturn, está parecido com a---
versão páni ,Arcade.

Principalmente sevocê levar em

conta a velocidade 'e os nQvos

gráficos.,

A Sega deu um belo trato em

Daytona USA. O jog0 ganhou

novas pistas, outros canos e até um

modo versus. Não pára aí. A Sega

também deixou de lado algumas

coisas que estavam sobrando, como

aquela musiquinha irritante.~ Tudo

isso quer dizer que o que já era bom
ficou muito melhor. São oito carros

de cada tipo (manual, automático ...).

Todos mais bonitos graças aos

gráficos, que foram aprimorados, e

SAI'URN _

DICA: o modo de pHotBr mudou pouco. fara
fazer essa curva, dê uma leve demtpada

44
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DICA: em qualquer faSfrr
quando puder derrube uns

caras para ganhar pontos

Ojogo tem
o modo 2
players, com
tela

dividida,

, . -, ~.r.-:~_.K:!ipara uma

, t;::s ü corrida com
O:8!;_~ um amigo

DICA: Q:l' _
no ~

snowboard. tenha certeza que está bem

... no alto para executar as manobras.'
botões você faz várias manobras e

ganha pontos pelas sequências. À

• 'primeira vista, fazer manobras
radicais variadas usando

combinações de botões diferentes é

,uma grande vantagem. Mas isso só
éÍverdade se você tiver memória

6ara lembrar das seqJências.
;fI

O visual

dos"",
animais

bem no
meio da

pista é
bem

realista

DICA:

tente
esta

manobra

com a bicicleta, o X Ll o, no ar.

Se acertar a'manobra você será apla o.

Caso contrári(), prepare.S!1 para as vaias

DICA: com os

patins, passe

por todos
arcos( alguns
dão itens e
pontos.
Acione os
itens com 12

E E2-

DICA:

quando

quiSlr andar

mais rápido,
deixe o botio

de abaixar

apertado

• Game de esportes
radicais pede agilidade
e boa memória

46

ais um game de esportes

radicais para o P.Station.
Em 2-Xtreme você escolhe

competições de skaty, patins

in-line, bicicleta ou, J'

snowboard. Você tem cinco

jogadores para ~scolher. Se
não gostar de nenhum,

pode criar seu personagem
com mais velocidade,
musculatura e habilidades. São 12

pistas, 3 para cada esporte. Em
toda modalidade há itens

(velocidade, pulos mais altos,

escudo etc.) que você pega ao

passar pelos arcos. Usando vários

RSI'AnON _



Locaçãoe Venda

Procure a Loja
,"ais perf"ode você!

GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Interior e
Outros Estados

Curitiba-PR
R,Gal.Aristides Athciyde Jr" 673

Tel.:(041 )224-0640
Jundiaí-SP

Av,Nove de Julho,Alt,nO 1155
Tel.:(Oll )436-0130

Santos-SP
Av,Epitácio Pessoa, 286

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

R,General Glicéria, 4160
Tel.:(017)234-2191

São Paulo
AclimaCjão

Av, Aclimação, 239
Tel.:(Oll )277-6670

Alphaville
Calçada das Magnólias, 57

Tel.:(011)725-0168
Alto de Pinheiros
R,das Tabocas, 185
Tel.:(011)212-9726

Brooklin
Av,Pe,An!onio 1. dos Santos, 1053

Tel.:(Oll )531-0990
Campo Belo
R,p'ascal,911

Tel.:(Oll )535-3655
Higienópolis

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

Moema
Av,Lavandisca, 239
Tel.:(011 )543-9008

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~v •
w •

DICA: na

arena, faça o
CBrro do

íhi(JJigo girar

360'" ganhe"
50 politos,

ou 180';1
ganhar 25 f(

P.STATlON
PSYGNOSIS

Corrida

----'-ó $')
4

4

4

DESTRU'rtON
DERBY 2

CD

5 pistas

Multiplayer

Memory Card

FUN FACfOR

CONTROLE

DICA: em
Sca, dê um

toque no
fr.io d. leve

(0) para o
csrronio

sair de lado

DICA: evite
sempr.a

grama para
nioperder
o controle

docsrro

você corre em vários circuitos e tem

I de detonar outro~ carros para ,..
DICA' l ganheafopontos: ~o modo ,~.•

,para;'do~~ Destruction DerbV;iLo~egócio é

f box, a!, 'd' 'destruição total em uma arena, Se 1
- - o botao X você prefere uma corridinha leve,

para reparar S k C R '
os .stragos escolha toc ar aCll\g,

, DlCA:na

pista Chalk .

Cannyon,
cuidado

',t/~.. comas i
~, ~ l .1i, , ~,onuuaÇQés• ,. • "li

' " , para niolVoar

- ,para baixo

RSJ'AftON

• .Jpgode corrida e
destrtdção volta ainda
mais detonante

DESTRUCTION
DERBV 2

Na segunda versão deDestruction Derby pouca

coisa mudou. O jogo tem carros e

pistas novos, Mas o lance ainda é
destruir os adversários, São três

opções de jogo. Na Wreckin' Racing

DICA: na

arena,

espere os

inimigos se
destruírem

no centro.

depois

ataque

JiJ

f

DICA: ne,1R

~cirduitodo
StoclcCar,

, façs essa ~";.
curva

pisando.

ganhe

posições d..u

I

,
,r.", ,"

,
\
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STAR GLADIATOR
JOGUE COM OS MESTRES

Escolha o

modo Arcade.

Na tela de

seleção de
lutadores,

segure
Select e

coloque o
cursor em

Gore.

Sem soltar o

Select, aperte x, o, x, o, o, o, o,
6,6,6 e no fim x + O.Com isso você usa Bilstein.

Agora, segure Select, coloque o cursor em Hayato e

digite o, o, 6, o, x, o, 6, o, o, o e faça x + 6. Kappah

vai aparecer. Agora, segure Select e leve o cursor até

Bilstein e digite x, o, x, o, x e o. Sem soltar Select, vá

para Kappah e o, 6, o, 6, o, 6 e L1 + R1.

BILSTEIN

Space Sword: ~ ~-+ + o
Blaze Sword: ~ l' + o (repita para mais um)
Hell Wind Sword: +--+ + 6
Deadly Triple: -+ + 6, o, o
Dark Cyclon: com o inimigo nas costas, o
(aperte mais 2 vezes para continuar)

Death Spell Sword: durante o Dark Cyclon, o, o

Fearlise Sword: durante a corrida, o ou 6
Slide Sentiheed: durante a corrida, O

Desaparecer: +- + O

Voar: o + x

Calamity Dive: durante o vôo, o

Vôo lateral: durante o vôo, x
Final Bilstein: -+ ~ ~ I(+- + o + 6

BLOOD

Dark Surprise: ~ ~-+ + o

Rising Tornado: ~ l' +'0

Fatal Edge: ~ ~ ~ + o
Death Circle: +--+ + 6
Criminal Rush: -+ + 6, o, o
Iron Fist: +--+ + O

Buli Tackle: +-1( ~ ~-+ + O

Evil Storm: +-1( ~ ~-+ + o, 6
Fake Blade: -++- + o
Crimsom Force: -+ ~ ~ I(+- + o + 6

KAPPAH

Mozu no hayanie: ~ ~-+ + o

Semishigure: ~ ~-+ + o, o repetido

Kawazugeri: ~ ~-+ + o, O

Yuudatitsuki: -+ ~ ~ I( +- + o repetido

Yuudati Ipponzuri: -+~ ~ I(+- + o repetido, -+ + o

Yuudati Tsuyubarai: -+~ ~ I(+- + o repetido, 6
Yuudati Kaerugeri: -+ ~ ~ I(+- + o repetido, o
Tsumuji Kaze: -+ ~ ~ I( +- + 6
Kanenarashi: -+-+ + o
Meoto Tombo: ~ I( +- + O

Buyo no Mai: ~ + o, +- + O

Hikyaku Uti: durante a corrida, o ou 6
Nomikeri: durante a corrida, o, O

Uma no Inanaki: durante a corrida O + x

Diagonal Rolling: +--+ + O + x

Tagame Gatame: no inimigo caído de bruços e nas

pernas, -++- + O

Kappa dadakko: -+ ~ ~ I(+- + o + 6

LUTE NO ESCURO

Na tela de versus

mantenha pressionados

os botões L2 + R2 e ~,

até a luta começar.
Somente o rastro dos

golpes vai aparecer.

JOGUE COM PAREDES

Termine o jogo

(mesmo que seja
no nível 1). Entre

no Option e dê on

na opção I/walll/.

Apesar de
invisíveis as

paredes

impedirão o

I/ring out".
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MORTAL KOMBAT 3

TRUQUES, ITENS
ESCONDIDOS E KILLER
CODES

Na

tela Start Game/

Options, aperte A, C, t, B, t, B,

A, +. Três novas opções vão

aparecer, Cheats, Secrets e
Killer Codes. Divirta-se!

~

FINAL DOOM

PASSWORDS

THE MASTER LEVELS

Levei 2 (Virgil): RBF9D395SQ

Levei 3 (Canyon): 1L3C!F7X02
Levei 4 (Combine): HLLZTPOKKK

Levei 5 (Catwalk): 6J1 NWHFR64

Levei 6 (Fistula): 8WWRSSHM79

Levei 7 (Geyron): D9S0WVFJFC
Levei 8 (Minos): HS9YW3HMFC

Levei 9 (Nessus): OSSHCWFVYW

~

THE NEED FOR SPEED

PISTA LUNAR SPRINGS

Comece o jogo e, na tela Game

Mode, selecione One Player. Em

seguida, na tela Race Type,

selecione Tournament, digite o

password MQKZCL e aperte Start.

Já na tela Race Location, aperte
o. Isso vai levá-Io de volta à tela

Race Type. Nela, selecione Single

Race. Agora, mais uma vez na

tela Race Location, leve o cursor

até a pista Rusty Springs, aperte

e segure simultaneamente os

botões L1, R1 e 6. A pista secreta

Lunar Springs aparece e você

pode escolhê-Ia.

Levei 10 (Paradox): HT!OVLXDLB

Levei 11 (Subspace): J77VYTMDCF
Levei 12 (Subterra): 6XDHRW25!8

Levei 13 (Vesperas): C33W2YOGHK
TNT Evilition

Levei 14 (System Control):
FP62ZMSWJG

Levei 15 (Human Barbecue):
D5510QKRKH

Levei 16 (Wormhole): ZVBKT!069!

Levei 17 (Crater): 1CCTV9GQ!9

Levei 18 (Nukage Processing):
TM40LJ2ZKJ

Levei 19 (Deepest Reaches):
HYY4GQ9GSQ

Levei 20 (Processing Area):
!5NR4W7C20

Levei 21 (Lunar Mining Project):

1FFGVZ1777 :
Levei 22 (Quarry): SN5YORKIGH

~

JOHNNV BAZOOKATONE

PASSWORDS

Digite os seguintes códigos no

password menu:
Levei 2 (Hotel): AFLEAPIT

Levei 3 (Kitchen): TEASPOON

Levei 4 (Hospital): SEDATION
Levei 5 (Penthhouse): VERYNICE
Invencibilidade: PILCHARD.

Seleção de fase: KRISTIAN

~

JOHNNV BAZOOKATONE

CÓDIGOS

Levei 2 (Hotel): WALKER

Levei 3 (Kitchen): OVERTIME

Levei 4 (Hospital): VILLA
Levei 5 (Penthhouse): ENDBOSS

~

RESIDENT EVIL

CÓDIGOS DE ACESSO

Sala LB3-2 -no computador da

sala LB3-2 use as passwords

JOHN, ADA, MOLE, para livrar o

acesso para o segundo e terceiro
sub-Ievels do laboratório.

Guardhouse- para entrar na sala
G1F-12, use os números 3, 4 e 5

na combinação da porta.

Levei 23 (Bailistyx): ZBBST6R89!
Levei 24 (Heck): GK25JLV3LL

The Plutonia Experiment

Levei 25 (Congo): G224SGYSNL
Levei 26 (Aztec): TR8WXJVNBD

Levei 27 (Ghost Town):
XBBRT67N8!

Levei 28 (Baron's Lair):
NGZ9HTCMMP

Levei 29 (The Death Domain):
OGGM06W546

Levei 30 (Onslaught): 99SD40FVVW
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Nasceu uma grande
estrela!
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O cliente maneja
com habilidade e
grande satisfação
e.. sempre ganha
o jogo, grande ou
pequeno todos
serão preferenciais.
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A AUTHENTIC IMPORTS

foi criada para atende-Io
com perfeição.Somos a
estrela maior nas áreas

de games, eletrônicos,
celulares e acessórios

em geral.

Consulte-nos

~

DIE HARD TRILOGY

BERETTA NO COMEÇO
E GOOD-COP BONUS

Beretta no começo: para

conseguir a pistola Beretta logo

no começo do Die Hard 2, atire e

derrube o helicóptero

Good-cop Bonus: no começo
do Levei 1-1 em Die Hard 2, não
atire em nenhum cidadão e não

destrua nenhum carro. Quando

entrar no aeroporto, atire no
terrorista atrás do balcão com um

refém para ganhar o Good-Cop

Bonus. Você vai andar por uma

parte sem inimigos com vários
containers

cheios de

itens

liml
DRAGON BALL Z3

JOGUE COM O TRUNKS

Durante a introdução, aperte !fi,
X, +, B, L, Y, R, A e você vai jogar

com o personagem secreto
chamado Trunks.

Na tela título, entre na Worm

Options e selecione Weapons. No

menu de Weapons Options, tire o

cursor de todas as opções, inclusive

a Exit e aperte juntos Z e C dez
vezes. Isso vai adicionar novas

armas ao men~, incluindo as
diferentes bombas Banana.

Comece

uma

corrida e

selecione a opção Begin Career.

Na tela "Register", digite o

seguinte password: Go Bears!

(para Stock cars) ou Go Bruins!

(para carros de fórmula 1). Na tela
de escolha dos carros, você vai

ver os veículos com pinturas e

logos diferentes e bem legais.

~

ANDRETTI RACING

CARROS DE CORES
DIFERENTES

JOHNNV BAZOOKATONE

PASSWORDS
levei 1 (Prison): SOFTCELL

levei 2 (Hotel): LEVESHAK

levei 3 (Kitchen): STIRITUP

levei 4 (Hospital): L1VEAID
levei 5 (Penthhouse): PLECTRUM

Na tela de

seleção de

personagens,

escolha o Smoke. Em seguida,

aperte e segure simultaneamente
SA, CA, RN, BL e ~. Continue

apertando esses botões até a luta

começar. Logo no início, o cyber
Smoke vai se transformar no

Human Smoke.

~ lIImI
ULTIMATE MORTAL

KOMBAT3
JOGUE COM HUMAN
SMOKE
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X-MEN VS STREET FIGHTER

GOLPES SECRETOS

l(m.J
DRAGON BALL Z2

MESMO PERSONAGEM
NO 2-PLAYERS E

LUTADORES EXTRAS

Durante a introdução, aperte 1',
X, .J,., B, ~, L, -+, R. Faça esse

código duas vezes, a primeira

para lutar com o mesmo lutador

no 2-player mode, e a segunda

para conseguir 5 lutadores extras.

(c) .J,.1'

+ soco

Bison Warp (Bison):
-+.J,. ~ + botão

Obs: a Vampira pode roubar o
Instant Hell Murder de Akuma.

Acione-o da mesma forma que
Akuma.

na

primeira vez. Você

vai estar na mesma fase que

encontrou a esmeralda. Chegando

até o final você vai ganhar uma

vida. Pegue mais 100 anéis e ganhe

outra vida. Deixe que os inimigos o

matem e repita o procedimento

para ganhar várias vidas.

Neck Breaker Drop (Ciclope): -+-+ + SF + CF

Rapid Punch (Ciclope): -+-+ + SR + CR,

soco repetido

Power Dive Punch (Vampira): -+.J,. ~ + chute

Vôo (Magneto): .J,.lt f- + CC

Air Dash (Magneto): no ar,
direcional + SSS

Cannon Revenge (Cammy):
-+~.J,.ltf- + chute

Summersalt Sky Diver
(Bison):

mH3
SONIC 3D BLAST

BÔNUS SECRETO E
VIDAS EXTRAS

Primeiro pegue 50 anéis,

entre no Special Stage e

pegue a esmeralda. Deixe

que o matem, pegue mais uma vez

50 anéis e entre no Special Stage.

Entregue os anéis para a mesma

pessoa a quem você deu

Debug
menu
selecione

Options na
tela título.

No

Options, leve o cursor até Exit,

aperte e segure juntos X, B e Z.

Segurando esses botões aperte .J,.

para o cursor descer. Assim que isso

acontecer, aperte rápido A. Se fez

tudo certo até aqui, você vai entrar

no Dip Switch menu, que possui 3

opções: Enemy Levei Display, Next

Esp. Display e Debug. Se entrar no

Debug, você vai poder fazer

qualquer um dos truques abaixo:
Ver todos os finais: selecione

Test Mode no menu de Options.

Você vai para o menu Ending Test.

Escolha um dos 7 finais para assistir.

Story Mode
Seleção de fase: há uma opção de

seleção de fase no começo do jogo,

depois de escolher seu personagem.

Aperte f- ou -+ para escolher a fase.

Capacidade dos lutadores ao
máximo: ao escolher um

personagem, você vai começar no

levei 200 com 200 pontos de bônus.

Você poderá elevar ao máximo a

capacidade de seu lutador

As seguintes dicas são acessadas

durante o jogo:
Boxes em volta dos

personagens: pause o jogo, aperte

L e despause. Você vai ver alguns

quadrados em volta dos

personagens. Se repetir a dica os

quadrados ficam mais intensos e,

na terceira vez, desaparecem

Encher a vida: aperte juntos X, Y,
Ze1'

Suicídio: aperte juntos X, Y, Z e .J,.

Pular para a próxima fase:
segure R e aperte Start

Pular 2 fases: segure R, aperte A

e depois Start

Pular 3 fases: segure R e B e

aperte Start

Pular 4 fases: segure R e C e

aperte Start

Voltar uma fase: segure L e R e

aperte Start

Voltar 2 fases: segure L, R e A e

aperte Start

Voltar 3 fases: segure L, R e B e

aperte Start

Voltar 4 fases: segure L, R e C e

aperte Start
No Versus Mode

Escolher qualquer personagem:
escolha qualquer herói ou vilão



MORTAL KOMBAT TRILOGY

TRUQUES ESPECIAIS

Jogo mais difícil: para

conseguir mais desafio no one

player mode, leve o cursor até o

Kano e aperte .J; + Start. Você vai
ouvir o Kano dizer "Vou'lI never

win". Você vai lutar em vários

Endurance Matches. Ganhe várias

dessas lutas, inclusive algumas

com até 6 inimigos

Seleção de fase: leve o cursor

até a Sonya e aperte l' + Start

Mais opções: durante a história

do jogo, aperte rapidamente +-, C,

1', C, ~, C, .J;, C, L, R, R, R, L, L.

Se fez bem rápido, vai ouvir um

som e duas opções vão aparecer

na tela de Options.

Jogue com Human
Smoke: escolhe o

Smoke e

KIZUNA ENCOUNTER

USE OS MESTRES

Coloque o cursor em Mezu. Siga

com Kim, Rosa e Gozu. Depois,

passe pelos lutadores em

sentido anti-horário até chegar

em Gozu novamente. Coloque

para cima em Gozu ou King Lion

para fazer aparecer os mestres.

JAZU

Power
Blow:A
ou B

repetidamente
Haten: .J;I( +- + C

Jahyouma: .J;l' + A

aperte e segure

+-, SA, SA, L, R antes da luta

Jogue com Motaro: essa dica só
funciona nas fases Desert e

Wastelands. Escolha qualquer

personagem e, antes de a luta

começar, aperte e segure f- + CB +

CA. Quando começar você vai se
transformar no Motaro.

Créditos ilimitados: aperte .J;, .J;,

1', 1', ~, ~, +-, f- na tela
Attract Mode

Gouendan: ~.J; ~ + A, B ou C

Suiryuuha: ~~.J; I(f- + B
Kamaitati: I( + B

Mikazuki: .J;~~ + C (vale

. também no ar)

Haisui Shoutensatsu: .J;~~ + A

(pega os golpes)

Tenrinsou: pule na parede, f- + C
Zetsumeitchuu (fatal):
~~.J;I(f-~ + A

REAL KING LlON

Nightmare: +-1( .J;~~ + A (pega os

golpes), .J; + A para continuar
Beast Blow: ~f-~ + A

Minimum Upper:~.J; ~ + A
Silent Storm: ~ ~.J; I(+- + C

Thunder God Breath: .J;l' + C

Hunter Killer: .J;I( +- + B

Earth Chopper: .J;~~ + C

King Straight (fatal):
~~.J; I(+-~ + A,

King Upper(fatal): f-I(.J; ~~f- + A

A MAIS COMPLETA
LOCADORA E GAMES

, J~G\)~~
AGORAEM2

ENDEREÇOS
LOJA 1

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

TEUFAX 941 9957

LOJA 2

RUA CONSELHEIRO MOREIRA
DE BARROS, 540

SANTANA - CEP 02018-011
TEUFAX 9590530



CHAOS EMERALDS

BlllI

5C!d I c; OOT A"I
EXTQA LIFE

colocar os robôs para funcionar, Sonic apareceu.

Quando viu a maldade que Robotnik estava
fazendo, ficou furioso. Mas não adiantou nada,

porque o mal já estava feito. A solução agora é
correr atrás do tempo perdido e libertar os

bichinhos. Fique esperto, pois só há uma maneira
de ver o final feliz de Sonic 3D Blast: terminando

o jogo com as sete Chaos Emeralds.

\(021 11,100

2111, MrlUS 16<198

E1112nLO ôOrllJ\ 8

Depois de pega/as,
caso entre na fase

:' bônus sua
recompense será
uma. vida

\C1J2E 53!J700

2111,OOl!llS o

fltE.QjlLD OOiIJJS o

Ao todo são 7 Chaos

Emeralds que você
tem de pegar ...

Coletando as

moedas pedidas
você pega a Chaos
Emera/ds

Achando o Tails ou
Knuc1d8s com 50

moedas, você vai

para uma fBse bônus

Por Marjorie Bras

Adivinhem só: Robotnik aprontou de novo.

Ele ficou sabendo que na ilha Flicky existem
pedras preciosas chamadas Chaos Emeralds e
resolveu encontrá·las. Para isso, ele tem de

localizar uns passarinhos que guardam as tais
Chaos Emeralds. E não é que, certo dia, enquanto

passeava pela ilha, Robotnik olhou para o céu e
viu uma porção de passarinhos voando
por um anel dimensional? Então ele

percebeu que os bichinhos eram de
outra dimensão e construiu um

gerador de anéis dimensionais. Com

essa máquina, o malvado capturou os
passarinhos e colocou-os dentro de

robôs. Enquanto o vilão terminava de
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PaSS8por aqui para virar parafuso.
Depois destrua os pilares e
encontra outro Tails

1):.

Cuidado para não queimar seus
espinhos: fique esperto com as
rajadas de fogo

Vire

parafuso e destrua 8SS8S

pilares. Cuidado com os espinhos

espalhados pelo _ ~ ~caminho ~.-

Destrua

o pedregulho usendo a conida.
Assim, você encontra mais um

Tails

Fique dando voltas. Ouando ele for
buscar a bola, acerte-o. Repita
várias vezes

Encontre o primeiro Tails
descendo por aqui

Para

pegar 8SS8continue você
precise estar com quatro bichinhos

Apenas com o Gold Shield você
consegue dar o Blast Attack.

Aperte A ou C e, no alto, aperte
novamente um dos botões

Pule na mola epegue o primeiro e
valioso continue do jogo

Pare nas mas verdes para ganhar
um empurrãozinho

Ouando encontrar 8SS8 rachadura,

corra para pegar o Gold Shield

\

Matando os inimigos você
encontra os bichinhos que devem
ser selvos. Tente se/var todos

antes delevá·los atá a argola
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Use a corrida para destruir a porta
e encontrar Knucfdes

,)

Detone 8SSB portal com lt corrida
para .dest:obtir outIO Knucfdes
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Pegue uma vida extra nesse
lugarzinho escondido

. '-.::

Passe rápido pelas pf8t8fonnas, pois
elas somem depois de um tenvJo

Primeiro pegue todas as moedas,
depois pule nas p8t8s para acertar

a cabeça de Robotnik

Aqui você encontra uma vida

d8(Jdo sqpB. Não deixe de pegá-Ia

Com os cinco bichinhos

resgatados, venha até a seta para
continuar o jogo

Depois da seta, no final da fase
você encontra mais um Tails

Não passe sobre .essesburacos,
pois eles disparam lanças



Espere o boneco de gelo cair.

Quando tbBgar ao

chão,p e _...L! ~seu centro ~-

DBSfB o rio. À esquerda você vai
encontrar mais uma vida

Pule

no monte de gelo e,
assim, libere a plataforma

Destrua 05 espinhos

usando a corrida. DBSfB o rio e
encontra o Tails à esquerda

Muita atenção: os bonecos de gelo
explodem quando você se
aproxima

NBSSl' fase os

bichinhos estão com os pinguins

Enfrente a correnteza para
encontrar Knucldes à esquerda

Jt' ~.

Cuidado com o congelador. Ele

dispara raios que congB1am li
libertam seus bichinhos

Pule na plataforma.
Depois, use os

balões

para subir

Antes de completar a primeira

parte da fase, pegue o Gold Shield
que está nesse canto

Fique dando voltas e fuja das
ga",s. Quando ele estiver perto
do chão acsrte-o
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Pule na hora certa para não ser
atingido pela lava

"-....... .'
' ...•..... , ."' •.... -
...n:~'J'

Nada de arrumar problemas: pule
os jatos de fogo

~.:

Detone as placas de concreto para
encontrar passagens secretas e
pegar o Gold Shield
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Acerte a placa de concreto do meio
para seguir em frente

Acione o elevador apertando B em
cima dele

Use a co"ida para destruir os
obstáculos e encontrar o Tails

Nessas placas de concreto você
encontra mais uma passagem
secreta

'. 5·1

No meio do poço de lava tem uma

plataforma com uma vida extra

Nas

placas de concreto você
encontra uma passagem que vai
dar em outra vida extra

Pegue as moedas espalhadas
pela fase, fuja das rajadas de
fogo e ataque usando os canos
çomoapoio

Mate esse inimigo e peque o
bichinho bem rápido, péis o chão
é eletrificado

Aproveite os ventiladores para
pegar as moedas que estão no
alto

Aqui existem duas passagens,
uma à esquerda e outra à direita

@):

O último bichinho da fase está

aqui. Use o caminho indiCado na
foto para imcontrá·lo-



Pegue
as moedas embaixo da

tela e desvie dos espinhos.
Ouando ele soltar o míssil, pule
em cima dele

Agora os bichinhos ficam dentro
de cápsulas. Destrua todas para
pegá-Ios

~

Detone os três inimigos destruindo
suas mãos e acertando a luz azul

quando esta estiver piscando

Ainda não é o final. Robotnik

preparou uma grande batalha e
está a sua espera

Desvie dos raios

laser e atinja-o no ponto indicado
na foto

/'J

Durante a transformação não fique
parado para as gams não pegarem

voEê. Quando ele parar, atinja-o"

Fuja dos mísseis. Ouando ele
parar, acerte-o

Fique nesse
canto. Apenas

pule os tiros e
acerte bem no
meio dele

quando ele
parar

Mais
uma vez Robotnik se deu mal.

Graças a Sonic, que levou htodos os bichinhos para
casa!!!
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Para desativar a bomba, corra até
o elevador que fica ao lado da
escada de incêndio

Esse ponto é mais que estratégico.
Daqui você vê todos os inimigos
que vêm ao seu encontro

Dentro do caminhão você
encontra armas e uma vida

Cuidado com a bomba! Ela está no

elevador que você usa para chegar

n~fase

P.STATION
FOX INT.

A~ão

DI! HARD
1RILOGY

~U~N~f.~~C~f~OR~~~~~~S

CO CONfROLE S )

3 modos GU"CO S
1 jogador

Bateria SOM S )

Apesar de não ter visto o
maravilhoso Bruce Willis durante

todo o jogo e, por conta disso, ter me
recusado terminantemente a detoná-Io, aqui

estou eu. Forças maiores, ou pelo menos com
cabelos maiores e mais espetados, ordenaram:
Marjorie Bros, esse é seu trabalho! Por isso

afirmo, ainda vivemos, ou trabalhamos, num lugar
comandado por
ditadores
insensíveis. Mas

não fiquem

tristes, queridos.
Mesmo com o

;: 15 coração
apertado, terminei o

jogo e preparei um detonado com tudo a
que vocês têm direito. Assim, vocês podem
passar pelos três episódios do game (cada um

representa um dos filmes da trilogia Duro de

Matar) sem nenhum arranhão. No primeiro modo
o objetivo é livrar o prédio dos terroristas.
Depois, você
tem de liberar o

aeroporto. Daí,

é só atropelar
algumas
pessoas para
chegar ao final.

0f3Ll@!J!JiJJ0@
Z
oi:
;!
'"
.: Por Marjor;. Bro.
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10- Fa••• Ballroom

Em volta do elevador em que
está a bomba existem muitos

reféns. Eles devem ser libertados

antes que a fase _ ~ ~termine ~ ..~

11· Fas8 • Maintenance 2

Lembra do elevador em que você
começou a fase? Volte até lá para
encontrar a bomba

Aproveite esse corredor: ele é o
único lugar da fase onde você
pode se defender dos 60
terroristas que deve matar

Mate esse chefe para ganhar uma
vida e, claro, passar de fase

A fase tem menos

reféns, vá direto para o heliporto

Existem itens nas duas salas que
ficam ao lado do elevador em que

você começa a fase

Não se engane: um dos reféns não
passa de um terrorista muito bem

disfarçado

Vá sempre por çima para
conseguir chegar ao elevador que
esconde a bomba

Saia

rapidinho da área dos elevadores
para não dar de cara com um

" -'" batalhão de terroristas

A sala de reuniões está até a boca
de terroristas. Entre com cuidado e
não pare de se movimentar

A bomba está num elevador que
fica depois do refeit6rio

Adivinhe onde está a bomba? Num

dos quatro elevadores centrais

Atraia o segundo chefe e seus
amigos para um lugar onde caiba
toda a galera. Aí é s6 jogar uma
granada

Tome

cuidado para não ser cercado
pelos terroristas. Fique perto dos
cantos

Ganha

o bônus quem matar
todos os terroristas que estão

cercando o helic6ptero

Esses
terroristas não são nada

originais. A bomba está no
elevador, no centro desse andar

Chegou a hora de enfrentar o
primeiro chefe. Jogue uma granada

no cara e dê no pé

Fique nesse corredor. Ele está cheio
de armas e vidas, além de deixá·lo

sempre de frente para o inimigo

É fundamental dominar esse

corredor para terminar a fase com
os pés nas costas
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Não perca tempo: atire sem parar
e use granadas

Quando os terrorites entrarem de

carro no saguão, atire foguetes
para detoná·los

Atire nos tambores que estão no
chão. A explosão vai atingir todos
que estiverem na passarela

Cuidado para não atirar nos reféns
que estão entre os terroristas

Assim que você entrar na escada
rolante os terroristas vão mandar

foguetes para o seu lado

Na sala dos elevadores há muitos

itens. Pegue-os antes de desativar
a bomba

1r '888 • OIfice 4

Aqui está o elevador em que os
terroristas esconderam a bomba

Fique no banheiro. Mate os
terroristas e, de vez em quando,
pegue os itens que estão por perto

Pare no corredor que você usa

para sair da fase e atire nos
terroristas que vêm pela esquerda

Finalmente o úhimo chefe. Para

matá·lo use e abuse das granadas

Evite

passar pelo refeit6rio
quando estiver correndo atrás da

bomba, prefira as salas ao lado

A bomba da fase está perto do
jardim

Essa fase tem poucos
inimigos. Aproveite e guarde

energia para enfrentar o chefe

Cuidado para não passar reto pela
porta do elevador em que está a
bomba

Aqui você vai ter
de proteger muitos reféns, então
livre a escada e o heliporto

Ojardim
é um bom lugar para se

esconder e esperar os inimigos,
principalmente se sua arma for boa

Pegue

a bomba no elevador que está ao
lado daquele que você usou para
chegar na fase

A bomba está no elevador do
canto da sala. Contorne o andar

para não precisar subir e descer
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r Fa••• Chinato_ t

.8 Fa••• Downto_ 1

Use o launch para encontrar a
primeira bomba da fase

Agora são dois carros-bomba.
Siga o primeiro

caminhão, pois ele _ ~ .1Yé mais lento ~ ..-

Nessa fase as bombas estão longe
uma das outras. Nem tente seguir
em linha refi, entre nos becos

Essa fase começa com um can-o
bomba. Vire na primeira à direita,

deixe ele passar e detone

Seguindo a trilha de itens você vai
encontrar um launch. Vire à direita
e destrua a bomba

18 Fase• U_n 1

r Fase• Plane 1

Acione a
ambulância: ela vai levá-Io pelo

caminho mais rápido até a bomba

~ ......•
•• \ ..•• ,0'--.

ifi.~'-.
Use todos os foguetes grandes e
não pare de atirar

Avião destruí do, missão cumprida

o carro bomba s6 faz curvas para a

esquerda, é muito fácil pegá-Io

68 Fase• Church

Atire no tren6 para não ser
atropelado por ele

Atire nas

caixas que estão espalhadas no
avião para pegar energia

Não use a shotgun. Ela é muito

lenta para essa fase

o jogo está muito rápido, então

preste atenção e fique ligado no
que vem pela frente

Você encontra vidas nessas duas

caixas. Não deixe passar

Acerte o cara que está na janela
antes de gastar suas balas com o
resto do pessoal

Se
você estiver se dando bem no

game, vão aparecer novas salas
para você explorar

Mande bala nas caixas: algumas
têm itens e outras explodem

Para não ser lItTope/ado acerte
o jipe

Não pense duas vezes: detone o
helic6ptero antes que ele destrua
você
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tr Fase • FinalLI."
. "mon GIUber

.
Se o inimigo se di--n'"p • "O" ';Iar um
ouco, mire no launch e use o turbo

Ande pelas paredes para passar os
outros caminhões

No fim do

jogo os ~ilões !prendem J:HfIque o crime nao compensar" ~

Persiga o helicóptero e use os
launchs para saltar sobre ele

Não erre os launchs para poder

chegar a tempo na bomba

Agora você comanda um
caminhão nos esgotos. Use as

paredes e pegue vida extra

1•• Fase· "rf

Acione o turbo logo de cara, siga a
trilha de times e acerte a bomba

pisando no freio

Seguir esse carro-bomba é dHícil,
não o perca de vi$fa e não descuide

dQ.tempo

Nessa fase o relógio não vai deixá
10em paz. Não perca nenhum time

Para pegar a segunda bomba não
siga reto, mas entre numa rua antes.
A bomba está cercada de launchs

Você não vai encontrar

nenhum time enquanto estiver
atrás desse carro-bomba. Para

conseguir tempo, bata no carro

Para pegar a primeira bomba da
fase, pegue a primeira paralela à
direita e volte à rua inicial

Use o turbo sempre que precisar

passar por uma barreira

Siga pela direita quando passar
entre esses dois caminhões e troque
de carro antes de destruir a bomba

o
último carro-bomba

vai levá-Io ao fim da fase

Apesar de grande, esse caminhão

é muito ágil. Não use o turbo
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o segundo carro-bomba passa por
lugares dHíceis. Cuidado para não

cair no desfiladeiro e pegue todos
os times do caminho

o primeiro carro-bomba segue por
um caminho cheio de itens. Pegue
os durante a perseguição
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A página oficial do
Grêmio é quase

um arquivo
histórico, com

fotos antigas,
história das

conquistas, dos jogos
mais famosos e até a

evolução do emblema

O Corinthians tem a página mais completa.
Bem organizado, o site é o retrato da
paixão dos torcedores, com muitas fotos e
todas as músicas já cantadas pela Fiel.
Acima, você vê o Viola nos bons tempos ...

De lá, você escolhe o caminho. como o do próprio Barcelona, com

Geralmente as páginas fotos de todos os jogadores; e o do

oficiais são mais Corinthians, que tem fotos, charges,

organizadas. Bom exemplo ilustrações, hinos do clube, galeria

é o site oficial do Grêmio, dos craques e até as músicas

que conta a história do clube cantadas pela Fiel no tempo em que

e mostra suas conquistas. ela ainda ia aos estádios ...

Ainda nessa página, Q _
você pode •• ~J'j '61comprar produtos ~. ,'. '!,j

co~ a marca Grêmio I: "'.~' ~e ate reservar sua ,'~ "

cadeira cativa no " .

estádio Olímpico.
Outro bom site oficial

é o do Barcelona dos brasileiros

Giovanni e Ronaldinho. Lá você

encontra informações sobre os

campeonatos europeu e

espanhol e a

escalação do time,
além da história

do clube.

Contudo, se

você quer fotos,

o ideal é procurar
sites de torcedores,

ENDEREÇOS:
Página Oficial do Grêmio

http://www.gremiofbpa.com.br/Futlink
Futlink

http://www.angelfire.com/pg 1/futlink/Barça On Une (páginaoficial)
http://www.3dgrafic.com/barca/barcaon.htm

Página do Barcelona
http://www.etsetb.upc.es/-obiols/FCBARCELONA/

Página do Corinthians
http://www.pucsp.br/-marcio/doc/timao.html
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Para

conseguir fotos como essa de
Ronaldinho, vá direto à página não oficial.
O site é inteiro em catalão, mesmo assim,

é fácil encontrar o que você quer

,
A BOLA TAMBEM
ROLA NA INTERNET

Quando O assunto é futebol todomundo tem uma opinião. Na
Internet acontece a mesma coisa:

cada time tem vários sites,

organizados de maneiras diferentes.

Pra você não perder tempo e partir

logo para as finais, o endereço certo

é o do Futlink. A página não tem

nada além de links para os

principais sites de times brasileiros

e estrangeiros.



Você pode tirar um racha com os Monster
Trucks contra amigos via qualquer
rede ou modem

..
"

!"
o carro

chefe dos

jogos da
Microsoft

éo

Futebol,

mas as variações de jogada não são muitas

game é o multiplayer Futebol,
traduzido para o português, que

pode ser jogado via internet ou

modem. Os outros jogos são Close
Combat, Hellbender, Gex, Deadly
lide, Monster Truck, NBA Full

Court Press e Flight Simulator
6.0. Para o ano que vem, a

Microsoft promete mais 18 títulos, a

maioria de ação e luta. O inventor

de Tetris, o russo Alexei Pajitnov,

foi contratado e deve fazer um jogo

no e~tilo desse grande sucesso kdo vldeogame. . r ~

Com mais de 100jogadas
extraídas da liga americana, NBA pode ser
jogado via rede, internet e modem

Um grande sucesso do videogame, a
lagartixa Gex chega agora ao computador

MICROSOFT CHEGA
COM MUITOS JOGOS

Quem anda trocando ovideogame pelo computador na

hora de jogar vai ter,muitas

novidades em 97. A principal delas é
a entrada da Microsoft no mercado

de jogos em CO-Rom no Brasil.

Lançados no final do ano, já estão

sendo vendidos 8 títulos. O principal

s

: (407) 352-3683

(407) 352-8142
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robô que você destrói, sua fama e
dinheiro aumentam. Quanto mais

famoso você for, mais medo os

inimigos terão de você. Não existe

uma missão igual à outra. Seu

objetivo pode ser escoltar alguém

importante, fazer um patrulhamento,
atacar ou defender bases. Os

campos de batalha são igualmente

variados. Por isso, sua estratégia vai
ter de mudar a cada fase. Se

quiser grana, bote a cabeça

pra funcionar!

MechWarrior 2 usa terrenos amplos e
polígonos texturizados simples para que o
jogo ganhe mais ação e agilidade

•

DICA: mísseis
são coisa rara

nesse jogo.
Não gaste
se não tiver
certeza de

que vai
acertar

com a ajuda dos clãs. Seus amigos

não se importam mais com você e

você não está nem aí para eles. A

única coisa que vale a pena é o

dinheiro. Depois do dinheiro,

apenas seu robô merece alguma

consideração. Afinal, é ele que

garante sua grana. Só por

isso, é claro! Durante o jogo
você coleta armas e itens

de locomoção, que

incrementam a agilidade
do seu robô. A cada

DICA: ative o menu de estatísticas para
averiguar os danos sofridos e saber a
posição dos seus inimigos.

ATRÁS DA GRANA
SÓ NÃO VAI QUEM
JÁ MORREU

DICA: o ponto fraco dos robôs são as
pernas. Destruindo uma delas você derruba
o robô. Daí é só detonar
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DICA:

contrate o pessoal
mais barato do jogo. Na hora da ação

todos os guerreiros são iguais

Chega de brincar de mocinho ebandido! Em Mechwarrior 2:

. Mercenaries não existe príncipe
atrás de

princesa. O

game rola no
ano de 3039 e

sua missão é

sobreviver. Para

isso, você tem de virar bandido,
mercenário. Na hora de encarar os

inimigos, o melhor é ter jogado

Mechwarrior 2 e, assim, já ter
intimidade com os comandos. Mas

não espere encontrar todas as
facilidades de Mech 2. Na nova

versão você não conta
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Muita emoção nessa parte do jogo: é hora

de pular um penhasco ...

primeira pessoa, igual a de Doom.
Não existem muitos itens e são

poucas as armas que você pode

usar. E essa é apenas uma das

razões pelas quais Congo está no

Tecnovacilo. As três primeiras fases
são idênticas! O cenário não muda

e andar na floresta é

complicadíssimo, mesmo quando

se usa o mapa. A partir da quarta

fase o game muda, fica até um

pouco interessante. Mas mudança

de cenário não faz milagre. Não

adianta: a Sega apostou, perdeu e

ficou devendo. Canga é só mais
um vacilo.

Não

preste

muita atenção no mapa

da fase, ele atrapalha mais do que ajuda

o jogo lembra muito Jurassic

Park, para 3DO. Mas s6Iembra ...

A-Sega fez um jogo

para Saturn muito

parecido com Jurassic
Park e com visão em

primeira pessoa como
Doam. Mas a selva e a

ação de Congo estão

mais pra filme dos

Trapalhões que

qualquer outra coisa.

Congo, The Movie saiu
bem fora de foco...

Já na stlgunda fa." apartlcem uns

inimigos ,stranho', como tlssa moça

tlgfpcia perdida no m,io ,da floresta

No início

do jogo s6
existem

dois

inimigos,
aranhas e
borboletas

A Sega apostou no jogo Congo eperdeu. A história é a mesma

do filme. Uma expedição da

empresa Travicom, que buscava um

diamante, fracassou, ou

melhor, desapareceu. O
diretor da Travicom ficou

preocupadíssimo ... com o
diamante e mandou outra

expedição para a África. Os

caras chegaram lá, foram
atacados e só sobrou você. A

missão é encontrar o pessoal da

primeira expedição~,

principalmente, achar o tal

diamante. O jogo é muito parecido

com a versão para 3DO de
Jurassic Park. A visão é em

Logo no começo do game você vai

perceber que os cenários, assim como os

inimigos, não mudam
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* Cartuchos

Atacado

* Acessórios

* Aparelhos

* Cd·s
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IUJA i\HTEUS .IOSÉ,12:tJ
VILA I\'IAIUA

FONE:(011) 954-9418

COMUNICAMOS A TODOS NOSSOS CLIENTES QUE EM FUNÇÃO DE

UM "ERRO TIPOGRÁFICO" O ENDEREÇO E O TELEFONE DE NOSSA

LOJA "LKC MATRIZ" FOIIND.EVIPAI\'!ENTE ALTERADO.

ASSIM, GOSTARíAMOS DE ESCLARECER QUE NOSSA MATRIZ
SEMPRE ESTEVE LOCALIZADA E CONTINUARÁ ATENDENDO AS

LOCADoRAS E ATACADISTAS NO ENDEREÇO:

fone/fax: (011) 943-4545

LEVE ESTE ANÚNCIO E GANHE: 30 MIN, EM ao.
APARELHO, INSCRiÇÃO E UMA.LOCAÇÃO GRATIS.
Vendemos aparelhos e alugamos fitas e CD's de Computador.
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TILT'S 1 Av. do Imigrante Japonês, 93

S.L. Te!' (011) 843 9021

TILT'S 3 Av. Jabaquara, 1469 Lj. 21

Te!' (011) 5583 3468

TILT'S 4 Av. Heitor Penteado, 1928

Te!' (O11) 262 0980

TILT'S 5 Pca. da Liberdade, 141 Box 8

Te!' (O11) 278 9714 Ramal 338

TILT'S 6 Rua Marselha, 61 - V. Mariana

Te!' (011) 50841771

TILT'S

E

não é que o jogo
tem gorilas! Eles começam a
aparecer a partir da terceira fase



DICA: muita atenção com os

canos que explodem

DICA: pegue os itens na pista e fique

esperto com os furgões e tanques que
atiram bombas. Você está com a metranca

e os mísseis teleguiados

de Gotham City. Mesmo que você

não consiga alcançar o objetivo, vai

se divertir. Só de jogar o coringa
dentro de um caldeirão cheio dos

químicos mais corrosivos, já dá pra

se alegrar. O som do jogo, que, diga

se de passagem, é ótimo, e a louraça

Kim Bassinger (ou o bonitão Michael

Keaton, no caso das meninas) vão

manter você ligado em tudo J~que rola no jogo! i-~

DICA: para
ganhar

essa vida, .------ê
pule da

plataforma .~, .,;-.

da esquerda e dê uma cambalhota no ar

__ DICA: fique
abaixado e

use os bumerangues. Cuidado com os

lustres que abaixam

DICA:

primeiro, você vai cruzar com o subo

chefe, só fique esperto com sua espada. Depois o chefe vai jogar

bombas e pular em você. Desvie e soque·o aos poucos

DICA: para

passar essa
fase, basta

jogara

coringa no
caldeirão

químico

DICA: use o
Bat-arpão

para subir

e segure o
botão de

pulo

Por Marjorie Bros

o Mega Drive ainda reinava
absoluto no mundo dos 16 bits,

quando esse 8at-jogo veio à
tona. Na mesma leva de jogos
para o Mega estava Strider, um
supersucesso do console. Uns
meses depois, tudo iria mudar...

DICA: use os

bumerangues
e acerte o

~ chefe uma

vez só para
eliminá-Io

Santa memória! Batman saiu no

rastro do sucesso do filme de

mesmo nome, estrelado por

Kim Bassinger, como Vicky Vale,

Jack Nicholson, como Coringa, e

Michael Keaton no papel do

morcego. Você controla Batman e
tem em suas mãos o maior

arsenal de armas e bat

apetrechos. A missão é prender o

Coringa, já que nem todos os
recursos do cinto de utilidades de

Batman impediram sua fuga do asilo

DICA: para

pulare

girar no ar,

aperte 2
vezes o

botão de

pulo
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não entregues, devidamente corrigido monetariamente, em coso de

descontinuação do publicação. Ao fazer suo Çlssinaturo, exijo o

credencial do vendedor e pague sempre com dleque n?minai

mediante recebimento do primeiro via de nosso pedido de vendo.
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EDiÇÃO 33 MK Trilogy, Super MarioEDiÇÃO 30Bomberman, Sonic Wings,
64 (Nintendo 64), Krazy

Need for Speed, Virtua
Ivan, Toshinden Ura,

'.Fighter Kids, Nigths

(Saturn), Die Hard Trilogy,

I(Saturn), Fade To Black,

MK Trilogy, Formula 1
Gunship, Motortoon GP2,

(P.Station), Casper (32

Namco's Museum

bits), Ultimate MK 3,
(P.Station), Sonic the

Mario Ali Stars (SNes),
Fighters (arcade), The

Sonic 3D, Vectorman 2
King of Fighters '96 (Neo

(Mega), X-Men vs, Street
Geo), Bugs Bunny,

Fighter (arcade), Samurai
Ghouls'n Ghosts (Mega)

Shodown 4 (Neo Geo)
Hudra's (SNes)

EDiÇÃO 32

Wave Race 64 (NintendoEDiÇÃO 29Pilotwings 64, Super
64), Fighting Vipers,

Mario 64 (Nintendo 64),
Shining Wisdom, Impact

Nights, lron Storm, Puzzle
Racing (Saturn), Crash

and Action, Thor (Saturn),
Bandicoot, Star Gladiator,

Dragon Ball Z (32 bits),
Final Doom (P.Station),

Top Gun, Double Dragon,Far East of Eden Zero,
Resident Evil, Motor Toon

Kirby Super Star (SNes),
2 (P.Station), Tactics Ogre,

Ultimate MK 3, NHL 97
Fire Emblem (SNes),

(Mega), Virtua Fighter 3
Marsupilami (Mega),

(arcade) Kizuna Encounter
Metal Slug, Ninja Masters"

(Neo Geo)
(Neo Geo), Quake (PC)

EDiÇÃO 31

Decathlete, Street FighterEDIÇÃO'28Thor (Saturn), Jumping
Zero 2, Sonic Wings

Flash 2, Sidewinder,
Special, Loaded (Saturn),

Killing Zone (P,Station),
Crash Bandicoot, Tobal

Ultimate Mortal Kombat
Nºl, Tokyo Highway Battle,

3 (Saturn, Mega, SNes),
Fade to Black (P.Station),

Super Mario RPG, Gun
Star Gladiator (arcade) The

Hazard, Dragon Ball Z
King of Fighters '96

(SNes), The Smurfs,
(arcade e Neo Geo), Power

Sonic The Hedgehog
Rangers Zeo, Tetris Attack,

(Megal, Sapo Xulé
Lufia 2(SNes), Champion

(Master), Tyrian, Duke
Soccer (Mega)

Nukem (PC)
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Tenha o Galpão dos Eletrônicos como seu parceirol
lançamento simultâneo com o mercado internacional e

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

e muito lucrol Tudo isso somente no Galpão dos Eletrônicos.

(Nintendd) GALPÃO
ro DOS ELETRêJNICOS

{2a.elff(}()Iff!~a ara./ trel(de Iffa/~
Distribuidor Oficial para Vídeo Locadora

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

Tel.: (011) 826-0022/Fax: (011) 826-1590
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
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