
GRÁ TIS: CALENDÁRIO PÔSTER DO CHEFE!,
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MARIO VAIÀS

CORRIDAS

Mario Kart 64

entra na pista do
novo console da

Nintendo com

garantia de

muita diversão (pág. 17)

ESPORTE TOTAL 40Hóquei, basquete e

futebol em 8jogos ••

O JOGO

DA CAPA

Virtua

Cop2
fica melhor

ainda no Saturn. Veja como dar

uns bons tiros na pág. 18

SUPERGP DICAS 54Twisted Metal 2 e mais um

_____ m_o_n_te_d_e_d_ic_a_s_••

COMPUTER ZONE 6.6.Os novos jogos da Microsoft e UV
___ u_m_ca_m_p_e_ã_o_d_e_'u_ta_••

FINAL STAGE 64Um f1iperama muito especial .

dos Power Rangers ••.

BASQUETE DAS

ESTRELAS

Lord Mathias garante

que NBA in The Zone 2

(P.Station) é o melhor

basquete que já pintou

na redação (pág, 46)

UMA AVENTURA

ATÉ O FIM

DBtonamos O

novo Donkey

.• Kong3do

SNes(pág.

52}. E ainda Mr.

Banes,para Sstum
(pág.58)

PRÉ-ESTRÉIA 14O mês do 3: Street Fighter 3, IJ
__ Te_k_ke_n_3_e_Ví_i_rf_ua_n_ig_h_t_er_3_••

GOLPE FINAL 36Killer Instinct Gold chega

batendo com 201 golpes ••

CIRCUITO ABERTO 10Nintendo prepara entrada de

_s_e_u_n_o_v_o_c_on_s_o_'e_n_a_'n_te_r_n_et_••

JOGOS DESTA EDiÇÃO

MEGA

Gargoyles

34

NHL'97

40

SNES
Casper

32

Donkey Kong Country 3

52
NHL'97

40

SATURN
Batman Forever

24

Mega Man 8

25

Mr, Bones

58

Necronomicon

22

Scud

12

Sonic 3D Blast

20

Virtua Cop 2

18

Virtua Fighter 3

15

World Wide Soccer

4

P.STATION
Arc the Lad 11

28
Batman Forever

24

Carmageddon

14

Dark Forces

29

Disruptor

26
FIFA 97

43
In the Zone 2

46

Mega Man 8

25

NBA Hang Time

47
Pandemonium

27
Peak Performance

14
Rebel Assault 11

30
Rush Hour

14

Victory Spike

45
WCW vs, The World

14

Winning Eleven 97

44

NINTENDO 64
Killer Instinct Gold

36
Mario Kart 64

17

Wayne Gretzky' s Hockey

42

Wonder Project J2

16

ARCADE
Street Fighter 11I

13
Tekken 3

13

PCCD
Microsoft Futebol

63
Monstertruck Madness

63

Pray for Death

62

MASTER SYSTEM
Mortal Kombat 3

35

Ilustração de Capa: HECTOR GOMEI E ROKO
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do videogame sozinho em
casa já deixou muita gente

vidrada, imagine só por rede.

Esses malucos da redação já
estão deixando o Chefe doido,

querendo trabalhar só em
casa e mandando um e-mail

para dizer o que acharam de .

cada game. O Chefe não conta

nada, mas a Marjorie não teve

autorização para fazer isso. O
tirano eJ.{igiuque ela faça tudo

na redação. Imagine se
contam essa história lá na '

Bahia. Aí é que ninguém mais

vai querer levantar da rede ...

J o~adores e jogadoras, sónao comentem esse

assunto lá na Bahia, que aí vai

dar confusão! O grande

negócio agora é jogar por
rede. Todas as estradas do

videogame - e do computador

também- levam para ela, a
concorrida Internet. Primeiro

foi a Sega, agora é a Nintendo

que anuncia que vai investir

pesado em um novo sistema

para acoplar o seu novo N64 a
um modem e dar a chance de

várias pessoas jogarem

juntas. Se mergulhar nas teias

4

B e~ no alvol Como sempre o Chefinho aqui mirou no leitore acertou em çheiol Só que não foram as

balas'ido revólver do game Virtua Cop 2,
para,'Saturn, capa desta ;

ediç'ão. /Eu acertei foi no

bom gosto dõ~ "
gamemaníacos vidrados
em SGPcom o

calendário pôster

que mandei preparar

para vocês. E acertei
também no ânimo do

pessoal da redação, que ficou tão envaidecido que não pára mais

de trabalhar. O resultado de tudo isso é outra edição de arrepiar.
Donkey Kong 3 e Mr. Bones ganharam vaga na seção Detonado.

Killer Instinct Gold, a primeira pancadaria ~(JoNintendo 64, ocupa

o,~olpe Final, com 201 golpes. Aliás, o nQ\to console da Nintendo
sai' também com Mario Kart e outros bons jogos de esporte.

Mega 'lVtélnchega arrasando a sua oitava'edição. Sonic 3D Blast

ganha aS(l:~)fesdo Saturn, depois do sucesso no Mega. E também

tem muito futebol. Agora vai lá me pregar na sua paredel
"';

"~u','-
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Especial Mortal. O de Nightwolf é
SA, SA ,SA, CA, CB, CB, Bl,-Bl,~ --~
SB, SB, SA, CA. O de Shang -',

matéria sob' Super Car da Tsung é SA, Bl, Bl, Bl,eB, SA,

edição 34" Pré-Estréia, pág. 12) SB, SB, Bl, BL. O de ~iixé SA,
saiu uma fo~o de Daytona USA! SA, SA, Bl, SB, SA,,"
Na pág. 34, as fotos do combo SA, SA, Bl, Bl, )~

especial do Akira (Virtua Figh~er SB, SA. Como a:~
, Mega) estão invertidas. E-rõ' galera sabe, S é ~',-c

leitor Bruno Queiroz,..rdéCatu, '. soco, C é chute, B é

. Bahia, corrjge' alguns bàixo, A é alto, Bl é
brutalities bloqueio. E bom

publicados ",'Carnaval pra todo
ê. nQr mundo!

lM: o leitor ~

Rogério Matias BàrliosB, da

capital paulista, jura .~~pés juntos que essa
história aí de cima roloh de verdade. Foi daí que o Chefe parou I _

com esse negócio de balé e começou a jogar uns fighting games..:'
-- ~--
--'-"

Parece que a ausência dosoberano Chefe, durante sua
estada em Miami, não fez muita

diferença para o resultado aqui
na redação. Continuamos
registrando apenas alguns
errinhos. Mas, se são erros,

sempre é bom
corrigi-Ios. Na



Pela primeira vez um desenhista da Paraíba, o Damião Vital Pereira de
Souza, fatura o prêmio da seção. É isso aí galera, vamos preparar o pé

e a cintura e cair na folia do Carnaval. Mês que vem tem mais!

ARTE NO ENVELOPE,-
?

O Daniel

Lemes,
Carvalho, de

São Paulo,
SP,pintou o .

Chefe com o
maior jeitão

de Jorge
Benjor·

o Roniel de Jesus Ferreira, de
Campinas, SP,desenhou uma
cidade toda colorida para o

-- Homem-Aranha

o Tiago Moraes de Souza,
de Arraial do Cabo, RJ,

botou as gatas pedindo
carona e o Chefe já ficou
louco pra ajudá-Ias e, de

quebra, pegar uma praia

Parece que o Ricardo Augusto de Matos,
de São Paulo, SP,advinhou qual seria a
capa da edição passada de SGP e traçou
o seu Gambit

Paraibano de Monteiro, Damião Vital Pereira

de Souza (que nomão!!J só não ganhou o
voto da Marjorie com o seu desenho. Ela jura
que não rolou um ciúme ...
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São Paulo
Aclimação

Av. Aclimaçõo, 239
Tel.:(011)277-6670

Alphaville
Calçada das Magnólias, 57

Tel.:(Oll )7295-0168
Alto de Pinheiros
R.das Tabocas, 158

Tel.:(011)212-9726
Brooklin

Av.Pe.Antonio 1. dos Santos, 1053
Tel.:(011)5506-9690

Campo Belo
R.Pascal,911

Tel.:(O11)535-3655
Higienópolis

Av.Angélica,l 007/Sobre Loja
Tel.:(011)B26-B132

Moema
Av.Lavandisca, 239
Tel.:(011)543-900B

GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Procure a Loja
rnais pertode você!

Curitiba-PR

R. Desembargador
Otávio do Amaral, 629-Loja 1

Tel.:(041)336-1664

Locaçãoe Venda

Nós Falamos

a Sua Língua I

A Gomes For Us possui
acervo diferenciado,

atendimento personalizado,
cabines com consoles de
última geração e diversos

tipos de promoções.
Venha conferir!

Franquias disponíveis:
Matriz/Escritório

Fone/Fax (011) 212-9726

o Luciano Ferreira, de Restinga,

SP, é do time que gosta de ver

gms que botam pra quebrar

o Sonic é o maior ídolo do

Gustavo Pacheco de Meio, do
alto de seus 6 anos

{.
\'\

~,
ilU, ~__

Mais um fi'"cta galera do X·Men, o Rafael Freno

Joaquim, d",Criciúma, SC, quer mostrar pra galera

da cidade dele que também é fera

L.~~,·",'f\O,I> ~hl'" ~tlt.": ••~H. I H· 'lo",H

:'~~;'ii";;~~~~:Ó~l~rit·· ! ,·r~í./J~;*~}lc~c><~

PRI EIRaS
TRAÇOS

o Eber Ferreira de Oueiroz, de

Lagoa Santa, MG, juntou Sagat no
violão, Bison na guitarra e Ryu na
bateria e fez o Legião Fighter

o Luciano de Souza Antoniasse, de Mogi das Cruzes,

Sp, botou a galera de Final Fantasy pra curtir um pô,.

do·sol. Beleza, garoto!!

Os pe.guenos continuam botando pra quebrar! A

Vanessa Lacerda Roéha, 5 anos, de Divinópolis, MG,

mostrou qlll, pra ela ninguém tem vez com a K"ltana



Na propaganda de lançamento de
UMK 3 para Mega, aparece a
Kitana executando o brutality.
Ouvi dizer que esse golpe não
existe. É verdade?

LM: Existe, sim, dica para
Sonic'n 'Knuckles. Você pode
conferir essa e outras dicas no

especial SGP Dicas que está
nas bancas. Quanto a rodar

CDs multimídia para PC no
Sega CD, nem pense nisso, cara!

Emerson Rocha

São Paulo, SP

BB: Emerson, estão tentando
enganar você. Os brutalities
existem e você pode aprender
a fazê-Ios no Especial Mortal,
publicado pela SGP.

deveria publicar mais coisas
desse tipo. O que você me diz?

Samuel Narciso

São José do Rio Preto, SP

Bronca da Marjô

Oi, meninas, vocês estão aí?

Dêem uma olhada nesta página
e descubram o que está

faltando. A seção Rosa Shock!!!
Aqui estou eu, com cara de
tacho, respondendo cartas de

meninos, só porque vocês não
escrevem mais! Assim, vou ter
de aceitar a teoria do Chefe:

meninas não gostam de

videogame! É mole?

MB: Samuel, agradeça ao
desenhista, que soube como
ninguém reproduzir com
fidelidade todas as minhas
curvas, principalmente a
curva do bumbum, tão
trabalhada na academia.

MB: Peraí, Jerry! Só porque
você vai ganhar um
computador, vai deixar de
jogar videogame? Por acaso
você vendeu seu videogame
para comprar o computador?
Fique sabendo que você está
proibido de parar de jogar
videogame ou de ler SGP. Ou
você achaque eu vou ser
abandonada assim, sem
mais, nem menos?

Estou deixando de lado o

videogame, não porque não
gosto mais de jogar, mas porque
vou ganhar um computador. Vou
sentir muita falta da Marjorie, do
Chefe, do Lord e da turma toda.

Jerry Silva
São Paulo, SP

Marjorie, você estava uma gata

no pôster. Tenho que admitir
que nunca vi bumbum tão
perfeito. Acho que a SGP

SUPERGPRESPONDE
Quais as diferenças básicas entre
os acessórios para P.Station Game

Shark e Memory Card?
Bruno Frascarolí

Ubá, MG

MK: Com o Memory Card você
salva os jogos ou grava a fase
em que está. O Game Shark
permite usar códigos para vida
infinita, pular de fase etc.
Quer dizer, para roubar no
jogo.

Sou fã de SGP, principalmente do
Akira. Há alguma manha em
Sonic'n'Knuckles? Posso rodar CDs

multimídia que vêm em revista de

jogos para PC no Sega CD?
Ricardo Barros

Juiz de Fora, MG

Venho dar meu

apoio ao leitor Leonardo

Imparato, pois comprei um

P.Station que em um mês já

apresentou problemas:. parou
de rodar e fazia barulhos.

Levei-o à autorizada Sony de
Barra Mansa. O técnico ficou

com o aparelho uma semana e
alinhou o canhão ótico. Joguei

duas vezes e o aparelho voltou
a dar defeito. Levei-o outra vez

à autorizada, que ficou com o
P.Station dois meses. Recebi o

aparelho há uma semana,
ainda com defeito. O técnico

disse que a sede da Sony não

queria nem ouvir falar do

videogame. Sempre ouvi falar

bem dos aparelhos da Sony,

mas assim toda a qualidade

não passa de fachada.
Jorge de Avila

Barra Mansa, RJ

MK: A Sony do Brasil diz

que não se responsabiliza por

aparelhos importados por

terceiros ou comprados fora

do Brasil. Esperamos que a

reação dos consumidores faça

essa posição ser revista.
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* Cartuchos

* Aparelhos
* Cd1s

* Acessórios

GAMES STATION

SORlOSuRla Locatl.ra
ele

rreços i"'batí'eis

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

Nasceu uma grande
estrela!

.""..--

/ .", C··
.", 1\11'1 <I')

~1'tla;~~'Õ~1S _
~tJlP ~///~!

~rff~
O cliente maneja
com habilidade e

, grande satisfação
e.. sempre ganha
o jogo, grande ou
pequeno todos
serão preferenciais.

Ü1Í1H!.r~pr~t!..!JJ
U~ ~1l11~~~J

Fac•••dad
I m

Vendo um

Mega Orive
3 com quatro

cartuchos e dois

controles de seis botões. R$

225,00.Vendo também um

Master System com 4
cartuchos. R$ 135,00.Tratar

com André, (0242) 42-5859,

Petrópolis, RJ.

CI)oC
<C
c.J-
LI.-
CI)
CI)
<C-I Vendo um 300 com dois

c.J controles e dois COsoR$
400,00.Tratar com Caio,

(019) 442-1394,Limeira, SP.

Vendo um 300 com dois

controles e três COs; um Mega
Orive com quatro controles e

onze cartuchos; um Super
Famicom com dois controles e

um cartucho e um Game Boy
com três fitas. Tratar com Marco,

(011) 206-0318,São Paulo, SP.

Vendo um SNes com

dois controles e nove

.. ~ cartuchos. R$
•. 300,00.Tratar com

Carlos, (013) 236
9807, Santos, SP.

Troco um SNes com

dois controles por um

Sega CO com um
controle. Tratar com Marcelo,

Estrada do Perobal, 1.901,CEP

08577-210, Itaquaquecetuba, SP.

-"1

todo cara esperto.
Faça como

Escreva sempre parar"
Supergamepowe .•

O chefe quer saber sua
• ·aNo sobre a melhoropina .,

revista de games do Brasa .

SUPERGAMEPOWER
Caixa postal 9442

São Paulo, SP

CEP 01050·970



NINTENDO QUER BOTAR
O MUNDO TODO PRA
JOGAR VIA REDE

A I

melhorá-Ios etc. A empresa acredita

também que os novos games

jogados via rede vão representar a
maior área de crescimento do ramo

nos próximos dois anos e, por isso,
vai concentrar todas as suas

pesquisas nisso. Sorte nossa, mas
tudo ainda está rodeado de muito

mistério, por isso vamos aguardar

com muita ansiedade e se preparar

para as próximas conecções!

Coma

chegada do
Nintendo tu,
a Nintendo

prepara a
sua entrada

no mundo

dos jogos
via rede

expandir consideravelmente o seu

público. A idéia é, a partir da faixa

infanto-juvenil, que ela já domina,

avançar para as outras idades. Já se

tem até idéia do preço desse

acessório. Acredita-se que ele pode
ficar na faixa dos 200 dólares. Lá no

Japão, é claro. A Sega foi a

primeira a integrar seus aparelhos à

rede com o NetLink, mas a

Nintendo espera avançar bastante e

superar a Sega, colocando muito

mais recursos, como salvar jogos,

c

A Nintendo também está nacorreria para entrar em rede.

Com o seu último lançamento, o
Nintendo 64, e um modem, ela

espera interligar jogadores do

mundo inteiro. Para isso já está em

conversação com a Netscape para

elaborar uma rede que possibilite

que a galera jogue os games via
Internet e não somente acessem .

pelo videogame. Se isso não for

possível, ela espera pelo menos

ligar todos os portadores do 6400

Modem por uma linha telefônica.

Apesar de tantas intenções e

expectativas, muitas dúvidas ainda

estão no ar. Por exemplo: não se
sabe ainda se o modem vai ser

aclopado ao 6400, colocando uma

saída telefônica nele, ou se vai ser

vendido separadamente. Tudo

depende da viabilidade do projeto,
mas a Nintendo tem uma certeza:

com esses lançamentos ela vai

RESIDENT EVIL VAI
CHEGAR ÀS TELAS!

ão foram só os jogadores de

videogame do mundo todo

que ficaram fissurados em

Resident Evil. O jogaço do

P.Station, que vai ganhar sua

segunda versão neste ano,

também vai virar filme! Pois é, a

10

galera vai apostar nos

zumbis e heróis para
encher os cinemas.

Porém tudo ainda não

passa de um projeto,

pois não foram
definidos os atores e

não se tem nenhum

prazo. A empresa que
aceitou esse desafio foi

a alemã Constantin Film.

Resident Evil não é primeiro game

que sai dos consoles para as telas.
Outros sucessos, como o herói

Mario, os recentes Street Fighter,
Mortal Kombat e Double Dragon
também provaram que, além de

cartuchos, também podem render

muita grana nos cinemas. Mas,

convenhamos, Resident Evil pode
dar a chance ao roteirista de_
elaborar melhor a história ...



SONV CONCENTRA TODAS SUAS FORÇAS
EM TÓQUIO E PREPARA NOVO P.STATION

Essa informação é altamentesecreta, mas nós vamos revelar.

A Sony está elaborando um novo

PStation com outra cor e algumas

modificações internas. Inicialmente,

ele só vai ser lançado no Japão,

Taiwan, Coréia do Sul e Cingapura.

De cinza o console passará para

totalmente branco. Vai

ser capaz de rodar vídeos

com compressão padrão

MPEG, que possui bem

mais qualidade gráfica.

Isso significa mais ou

menos que o PStation

vai virar um super

videocassete, podendo
rodar filmes e desenhos,

além de melhorar

bastante a qualidade dos

próprios jogos. O mais legal é que

esse dispositivo vai ser capaz de

detectar se o CD que está sendo

usado é pirata ou não. Nada foi dito

ainda com relação ao preço.

ADEUS AOS TRUQUES
E ÀS CHAVINHAS

Quanto à mudança definitiva ao

Japão, a Sony anunciou que todas

as companhias da América do Norte

e Eurqpa relacionadas à Sony Corp

em Nova lorque vão se estabelecer
em Tóquio com a Sony Computer
Entertainment Interactive. Isso

significa, também, que a partir de

agora todos os jogos vão em rodar
em todos os P.Station, não

importando se é americano ou

japonês. Essa é, na verdade, uma

grande jogada para que a SCEI no

Japão tome controle total e defina

as estratégias no futuro. A Sony

Corp ficou com o dever de lidar com

a parte que cuida dos filmes e

música, enquanto a SCEI do Japão

vai cuidar dos games. Muitos

rumores estão rolando quanto à

essa decisão, pois muita grana está

em jogo, mas o que sabemos é que

agora tudo que é videogame vai sair

das mentes japonesas. Se os bons

jogos que têm saído para o P.Station

continuarem rolando, pouco importa
de onde eles virão.

EXPANSÃO PARA
VIRTUA 3 NO SATURN
MEXE COM O BOLSO

Depois do sucesso nos' arcades,Virtua Fighter 3 vai chegar ao

Saturn (veja matéria na seção Pré
Estréia). Essa versão caseira vai

estar disponível em somente um CD
ou em uma versão melhorada com

um cartucho de expansão. Com esse
cartucho, a Sega pretende trazer ao

Saturn uma máxima aproximacão à

qualidade' gráfica do arcade. Porém,
muitos vão ter de se contentar com

a versão normal, pois a que

acompanha o cartucho vai ter um

preço bem"mais salgado, algo em
torno de US$ 150 a mais. Quem

quiser uma pancadaria de primeira

vai ter de economizar um pouco

mais. Além de Virtua Fighter 3,
outros jogos do arcade prometem

chegar ao Saturn, como Touring
Car e Sky Target.

A MAIS COMPLETA
LOCADORA E GAMES

, Jt-.GUr>.~
AGORAEM2

ENDEREÇOS
LOJA 1

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

TEUFAX 941 9957

LOJA 2

RUA CONSELHEIRO MOREIRA
DE BARROS, 540

SANTANA - CEP 02018-011
TEUFAX 959 0530



Três é o número da sorte este mês. Três grandes
jogos chegam a terceira versão: Street Fighter e
Tekken para arcade e Virtua Fighter para Saturn. E

ainda tem Scud, direto dos quadrinhos, e muita corrida!

ISCUDS'!'A SO"
açao
SA'rURN

Scud é baseado nos quadrinhos
americanos ainda inéditos no Brasil.

A história se passa em um mundo

estranho em que
robôs

assaSSinOS,como

o próprio Scud,

podem ser

com'prados em

máquinas

parecidas com

aquelas em que

você pega a
sua latinha de

refrigerante. A

jogabilidade bem legal varia

entre side-scrolling e primeira

pessoa. Você vai se divertir com

os diversos personagens e suas

armas bem engraçadas.

Sem previsão de lançamento
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Sem previsão de lançamento

Pereira,

lutador de

capoeira. Os
cenários

não são

mais aqueles

campos abertos de Tekken e

Tekken 2. Mas os campos de

batalhas ainda são infinitos, sem

aquela moleza de "ring outs". Os

lutadores de Tekken não vão dar folga
no arcade e nem no P'Station. E desta

vez com muita mandinga.

Previsto para o 1Q semestre de 97

O torneio The King of Iron Fist 2
terminou com a vitória de Heihatchi

Mishima. Dezenove anos depois, a 3ª

edição do torneio traz as feras de

volta: King, Marshall Law, Lei

Woolong, Paul Phoenix e Yoshimitsu.

Entre os novatos está Jin Kazama,

filho de Jun Kazama e Kazuya

Mishima. O plano de Heihatchi é

atrair CombatGod e usar sua força

para dominar o mundo. Em Tekken
3 todos os movimentos foram

extraídos de lutadores reais. Tem até

brasileiro nesta parada: Marcelo

nova geração de lutadores. É óbvio

que Ryu e Ken foram mantidos, pois
eles são o centro deste mundo.

Entre os novos, estão os irmãos Yun

e Yan, lutadores de kung fu; Alex,

lutador de rua de Manhattan;

Dudley, inglês, peso-pesado de boxe

profissional e Ibuki, uma ninja. O

esquema de jogo principal não

mudou, mas as pequenas alterações

vão provocar uma drástica mudança

no modo de jogar. Os Super

Combos chamam Super Arts e você

seleciona apenas um na tela de
versus. Existe um novo movimento

chamado bloqueio (não é a defesa

comum), que faz com que o

inimigo crie um "vacilo". Tudo

pronto para a nova geração!

TEKKEN 3
NAMCO

luta
ARCADE

STREET FIGHTER III
CAPCOM

luta

ARCADE

Foram 6 anos após o lançamento

de Street Fighter li, o jogo que

inaugurou a onda das lutas,

tornando a Capcom a referência dos

jogos do estilo. Street Fighter 11I

New Generations é o 2º jogo da

novíssima pl.aca CPS-III, que, entre
outras coisas, tem uma RAM de 800

megabits. Assim, entra em cena a
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RUSH HOUR
PSYGNOSIS

corrida
P.SI'AI'ION

A Psygnosis começou 97 com o pé

direito. De cara já vem com esse jogo
de corrida com 8 fases e 16 veículos.

As pistas são bem legais, mas o forte

desse game são os carros. Você vai

poder escolher entre pick-ups, jeeps
e outros veículos bem loucos. Pela

fama da Psygnosis,"Rush Hour tem

tudo para manter a reputação.

Disponível no 1º semestre de 97

DON Parece que 97 vai começar com uma
boa leva de jogos de corrida para o

P'Station. Carmageddon é mais um

dos bons. A diferença aqui é que você

está equipado com armas e ganha

pontos quando atropela pedestres.

Competindo contra 25 motoristas

psicopatas, você pode jogá-I os para

fora da pista e roubar seus carros.

WCW vs. 1MEWOR1D
f.HQ
lufa
P.SI'AI'ION

Disponível em março

" SAL'S tURVE
INf'IAtrrV'
co"ida
P.SI'AI'ION

Esse game de luta livre é definitivo. A

lHO juntou tudo de melhor em todos

os jogos do gênero e criou WCW vs.

lhe World. O resultado é um jogo

com golpes bem legais, uma ótima

jogabilidade e 50 lutadores de todo o

mundo, incluindo 9 lutadores

famosos nos EUA. Vamos aguardar

até março com grande expectativa.

PEAK
PERFORMANCE
AfLUS
corrida
P.SI'AI'ION

Disponivel no 1º semestre de 97

A Atlus, mesma empresa de Power

Instinct, vai entrar no ramo das

corridas. Em Peak Performance

você pilota vários veículos como

carros de Fórmula 1, um Porsche,

um ônibus e outros. Entre as opções,

está uma corrida para dois jogadores
com divisão de tela. Além das

diversas pistas já presentes, dá para

construir seus próprios circuitos e

ainda salvá-Ios na memória. Essa

novidade tem tudo para emplacar.

14



Sem previsão de lençamento

parecido com o

arcade. Virtua Fighter 3 promete

muito, sorte de quem tem um
Saturn!

ataques quando
for nocauteado. Devido à

complexidade da versão do arcade,

é bem provável que o CD venha com

um upgrade para aumentar a

capacidade do seu Saturn. Assim,

você poderá jogar algo bem

VIRTUA
FIGHTER 3
SIGAjAM')
luta

SAJ'UIlN

Prepare-se, pois Virtua Fighter 3

pode estar chegando a qualquer
momento ao seu Saturn.

Todos os golpes de
todos os lutadores

foram renovados e

você vai ter de

aprender tudo de

novo, inclusive a

manejar o botão de

esquiva. Além

disso, vai ter de

treinar

bastante

para

arrepiar
nos contra-

NINTENDO~4

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

FACILITAMOS O PAGAMENTO EACEITAMOS TODOS OS
CARTÕES DE CRÉDITO.

ENVIAMOS VIA SEDEX PARA TODO O BRASIL.

r~~{cm. (FRETENÃO INCLUSO)

SHOPPINGMORUMBI- 535-5261 / 531-6943 - SHOPPING PAULISTA 289-1058/251-2818
SHOPPING CENTERNORTE-950-4580 / 950-1991 DDD (Oll)
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DICA:

quando
Josett

fizer
coisas

erradas,

reprima-a

DICA: quando ele fizer as perguntas, use a
sensatez. Com a versão americana as coisas

ficariam mais simples

DICA: na loja de itens, compre os livros.

Com isso Josett aprende mais coisas

chip J. Você vai ter de usar muitos

itens, como livros, fonte de

conhecimento e os recarregadores de

HP e MP. Sem contar os objetos, que

servem para mostrar como Josett

deve usá-Ias. É isso: se você consegue

chupar cana e assobiar ao mesmo

tempo, terminar Wonder .1~Project J2 vai ser mole. i'~
FUN FACTOR 4

CONTROlE

4
GUFICO

4
SOM

4

WONDER NINI'ENDO 64
PROJE" J2 ENIX

Advenlure

DICA: no
cinema

tem um

emprego
fácil e

lucrativo

DICA: no restaurante da Karen você tem

mais trabalho. Salário de 500 Colro

DICA: as compras podem ser feitas no

computador do navio

DICA: aqui
se obtém o
registro de

trabalho

DICA: no sofá se faz as gravações e o

recarregamento de energia. Leva um dia

DICA:

passe

por
todos os

lugarese _

aprenda
coisas

novas

~*\~ ~ Por Marcelo Kamikaze
. Tudo estava azul na ilha de

Q Blueland, até que, 15 anoso depois de criar Pino, Gepetoo Lamarc iventou Josett. A nova~ invenção é um robô com

Çl sentimentos e razão própria,

~ graças ao chip J. Você jogab-J como Bird, nada mais, nada

C:S menos que a interface entre o

Ç:-] jogador e a menina Josett. Sua
~ missão é ensinar Josett a viver,'------J o mesmo que você fez com

Çl Pino em Wonder Project J.15 Isso inclui responder as suas

perguntas e ensiná-Ia a usar

objetos, como panelas, flores e baús.

Enquanto você cumpre a missão,

muitos inimigos, liderados pelo vilão

Siliconium XIII, vão infernizá-Io. Eles

querem pegar o tal

Wf]{;t]/il[][}B@@ (2J~n
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Dê só uma ~

olhada nos patrocinadores... ~

®
~

~

DICA:
cuidado, se

sair da

pista você
leva

pedrada

Yoshi, Mario, Luigi, Wario, Koopa e

Donkey Kong. Como na versão para

SNes, o que vale no jogo não são as

pistas ou a velocidade. O negócio é

engolir todas as interrogações que

pintarem, pois elas valem itens

divertidos, como tartarugas e

bananas, que você pode jogar nos
adversários. Acelere

fundo e trapaceie
muito, você só

tem 3 voltas

para se
classificar!

DICA: a Special Cup é muito
mais difícil. Na primeira pista,
muita atenção para não cair na
água

DICA: nas
fases com

rampas,
use o turbo
antes delas

para cortar
- caminho

. oorn fi,a~, ~(J!Jj)~<IDf,ffmj

am&IF

DICA: depois de
passsar pelos pontos de interrogação,

utilize o item que pegou com o botão Z

DICA:
cuidado
comas·

toupeiras
que saem do chão. Use R para pulá-Ias

DICA: com o direcional C para cima você
muda de visão

NIN'f'ENOO 64
NINTENDO

Corrida

Por Marjorie Bros

MARIO
KARf64

64 Mega fUN fACTOR S

4 Jogadores CONTROLE 4

Continue GUflCO 4

SOM 4

Eba! Quem é que não
estava com saudades de Mario

Kart? Afinal, o game só apareceu no

SNes. Por isso, o lance é aproveitar a

nova versão para Nintendo 64. É

claro que não dá nem pra comparar

os dois jogos, pois são 48 bits de

diferença. O que quer dizer que os

gráficos, visão e efeitos são
totalmente diferentes e

muito melhores. Para

nossa sorte o estilo de

jogo ainda é o mesmo.

São oito personagens

mascotes: princesa Peach, Kinopio,

17







SATlJIlN
SEGA

A~ão

SON,e 3D
BUSr

~{l

DICA:

suba a correnteza para
achar mais um Knuckles

CO ~U~N~F~AC~fO~I~ª~~~srS~

6 Fases CONfiOU ••

I Jogador GRÁFICO

Continue SOM S

DICA: nesse cantinho, há um gold shield
escondido. Pule nele

DICA: aqui, você encontnl uma vida extra
na moleza

~x' )

DICA: na fase do gelo, acerte os inimigos
até descongelá-Ios e achar os bichinhos

, DICA: vire
um
parafuso
para
destruir os

pilares de
concreto

DICA:

procure resgBfBr
todos os bichinhos antes de

levá-Ios para a argola

que abre portais para a outra

dimensão e capturou os pobrezinhos.

Sonic não pode deixar isso barato,

né? E quem vai guiá-Io

pelos mundos de
Sonic 3D Blast é

você. Se os gráficos

eram bons no Mega,

imagine só no

Saturn. O game
está mais colorido

e bonito. As fases

bônus são muito

diferentes, com
um visual incrível.

São 7 fases muito grandes.
Pra sua sorte a

movimentação
também é

melhor e você

não vai levar

tanto tempo para
se acostumar com

os controles.

~• Por Marjorie Bros

Robotnik também ataca em 32

bits, quem disse que não? Ele achou

uns passarinhos com poderes

mágicos e resolveu construir robôs

usando os bichinhos. É claro que

para completar o plano ele precisava

pegar os tais passarinhos. Tarefa um

tanto difícil, já que os bichinhos
moram em outra dimensão. Mas ele

deu um jeito: construiu uma máquina

DICA:
encontrando
Tailsou
Knuckles com
mais de 50
moedas você

vai para a
fase bônus.
Nela, você

poderá
pegar
uma das
7Chaos
Emeralds

DICA: use a co"ida para livrar-se de
rochas que obstruam passagens

SAI'URN.
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EXISTEM MIL
MANEIRAS

DE DETONAR
UM GAME.

INIIENTE UMA.
Neston é a melhor fase de qualquer gome.

A tótica é misturar com frutas, iogurte, sorvete, . ( .mel, leite, o que você inventar. Detonar vai . ~ser a maior curtição.

MIL MANEIRAS DE PREPARAR.

Flocos de Cereais
Trigo-Cevada·Aveia



AS'DU'ION
SATURN

ACCLAIM

A~ão

8AfMAN
fOREVER

DICA: acione ~ + O para
outro combo com vários hits

CD FUN FACTOR

9 Fases CONTROLE

2 Jogadores GRitFICO

Continue SOM

. DICA: quando a palavra

Evil aparecer na tela

clara, algo muito
estranho vai acontecer.

Aqui, você virou um
miniBatman

parecido. O que só poderia ser

vantagem torna-se ponto negativo se

você não consegue dar porrada nos

bad boys porque a tela está cheia de

itens (bat-rangs, bat-bolas, granadas

etc.). Quando você consegue achar o

inimigo, pode usar supergolpes

arrasadores. Você joga com Batman

ou Robin. Se preferir, pode chamar

um amigo. Lembre-se, em

dupla é sempre mais fácil kcombater o mal. r ~

DICA: contra o
helic6ptero basta atirar seus

bat-rangues, eles vão atrás da vítima

DICA:

aperte
~+LJ.

para uma
sequência
de hits

DICA:

cuidado

como

guindaste

que quer
esmagá-Io
de todo

jeito

DICA: não·

pare na
frente

desse

mestre e
jogue

coisas nele

DICA: pegue
os itens
rápido,

senão eles

desaparecem

DICA: não
deixe de

pegar os
power-ups,

pois eles
podem dar
umsuper
finalizador

~ Por Baby Botinho
Com Batman Forever para

P'Station e Saturn descobri que o

Batman sempre quis ser o Haggar ou,
quem sabe, o Guy de Final Fight. O

pessoal da Acclaim até tentou realizar

o sonho do morcegão, mas ficou na
tentativa. O resultado foi uma bat

confusão sem antecedentes na

história do videogame. O game é
baseado no filme e é a cara de Final

Fight: inimigos, mestres e fases, tudo

No fim da fase você escolhe o bônus que

quer ganhar
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DICA:

junte os parafusos e
obtenha itens no laboratório

DICA:

quando lutar
com Wily, use
o Astro Crush

para escapar
dos tiros

DICA:

a Rock Bal/ pode ser
usada para saltar mais alto também

DICA: estas
rochas

podem ser
pulverizadas
com a Flash
Bomb

SA'lVRN/
MEGA MAN' p.SJ'AnON

METAl. HEROES CAPCOM
A~ão

5
5

CO fUN fAC701

11 Fases CONrlOU

I Jogador !GRÁ~f'~CO~~~~5!<4
Bateria SOM 4

DICA: para
detonar

esse chão,
use o Astro

Crush. Os

blocos

podem ser detonados com o Flame Sword

futebol: é só chutar na direção e

acertar. Como nos outros jogos da

série, você fica com as armas dos

chefes que derrota. Se isso não bastar,

compre novos equipamentos

juntando os parafusos espalhados

pelas fases. Rush transforma-se em

veículos variados. O jogo é de

deixar qualquer um ~babando. r~

DICA: use
a Rush

Bikepara
pegar
esse

parafuso

DICA: suba
como
Tomado Hold

e se agarre
nos ganchos
como
Thunder
Claw

\j;J Por Lord Ma'h;a.

Mega Man (ou Rockman, pra

quem prefere a versão japonesa) está
fazendo seu 10Qaniversário. Para

comemorar nada melhor que um

bom jogo. Dessa vez Mega Man e

seu cachorro Rush vão investigar um
caso misterioso: dois robôs lutavam

no espaço, foram nocauteados e

caíram numa ilha da Terra. Agora, se

você imaginou que o Dr. Wily estaria

na tal ilha, acertou! Para surpresa de

todos, o cara montou uma base

secreta e não tem bons planos para os
dois robôs. Você conta com uma

superarma, a Rock 8all, que funciona
como uma bola de

DICA: logo na fase do início, entre por aqui
e ganhe um parafuso
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DICA: ao passar essa bola eletrizada,
abaixe·se para não ser atingido

tudo O que eles

queriam era

aprender a
transformar coisas, a

brincar com fogo etc. e
tal. Da mesma maneira

que os dois primos

ficaram interessados,

Nikki, a caçula de uma
família circense, também

se empolgou. Ser mágica
é seu maior sonho desde

menina. Os três acabam se

encontrando na convenção e,
num passe de mágica, se tornam

amigos. Por um descuido do

mágico, os três pegam o livro de

magias. Agora esses malucos estão

cheios de poder e você vai ter de

controlá-Ios. Pra sua sorte, o game

colabora: boa jogabilidade, cenários

caprichados e diversão até cansar.

DICA: caindo

nesse poço,
você vem

para esse

lugar. Atire
no alvo para
colher itens

P.STA'fION

PANDIMONIUM CRYSTAL DYN.
A~ão

CD FUN FACTO'

18 Fases CONfiOU

I Jogador GRÁFICO

Password SOM

DICA:

guarde o

I Special(botão oJ

para
quando
tiver de
enfrentar

vários inimigos ao mesmo tempo ou
estiver com pouca energia

DICA: caso não esteja atirando, use o pulo
para matar os inimigos

DICA: ~":;>

jogando ~ ..
coma

mulher,
aperte 2

vezes X para
ela dar um

salto mortal

Por Marjorie Bros

Imagina só o que pode

acontecer quando três patetas

arranjam um poderosíssimo livro

de magias. Pode parar de

imaginar porque já aconteceu.

Tudo começou quando os primos

Fargus e Sid, que viviam

apresentando um número de

mágica bem fraquinho,
ouviram o anúncio de uma

convenção de magos. O tal

anúncio prometia que o

maior de todos os mágicos
ensinaria aos inscritos tudo

o que sabia. Fargus e Sid

ficaram empolgados, pois

DICA: depois
de pegar a
chave, desça
correndo

para não
ser
esmagado
pelos
espinhos
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DICA: use essa

maçá para que
o Charge seja
automático.
Assim os

BfBquescom
arma dobram

de poder

DICA: essa

velha dá mais

poderes para
seu grupo,
além de
transformar
seus
monstros

ARe rHI
LADII

CD FUN FACTOR

12 mundos CONTROLE

I Jogodor GRÁFICO 4

Memory card SOM

DICA:

juntando
itens voei

consegue
armas

excelentes

explorar 12 áreas. Se quiser ganhar

uma grana, procure os monstros

procurados pela justiça. Os dados de

Are the lad I podem ser convertidos.

Para terminar, a música do game é

tacada pela Royal Philharmonic kOrchestra de Londres. r ~

DICA: na
ilha de

Yagoshá
uma

passagem
secreta
nessa casa

DICA: complete 250 pontos
de GP para entrar nos guilds

DICA:

use o Teleport nas batalhas e
atravesse paredes. Em buracos

grandes use monstros voadores

l
N'

DICA:
economize
MP

acartando o
máximo de

inimigos

DICA:

faça especialistas em uma
determinada arma

DICA:

depois
de .1

resolver
os casos

da cidade,
subindo

por essa

escada haverá uma loja com as melhores
armas do jogo até a parte final

DICA:

depois de
derrotar
Chokona
caverna de

50 andares,

venha para
a floresta do tempo. Encontre-a de novo,
durma na casa e, de manhã, fale com ele
de novo. Ai, ela entra no seu grupo

~\t\;","'.® '<:~.~. Por Marcelo Kamikaze
O J

A Sony caprichou na

~ parte 2 do melhor RPG paraLr-J P'Station. Em Are the lad 11

W o personagem principal é
~ Elc, um ca~a que foi raptado

Ii.r:\ para experimentos comv2J seus poderes mágicos.

QO Ele foi aprisionado, fugiu eC-J virou um caçador de
recompensas. Todos os

personagens da primeira parte estão

presentes, além de 5 novos. Você deve
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p.srAr'ON
LUCAS ARTS

Tiro

DARK
FORCES

FUN FAcrOR 4)
CONTROLE

4)
GRÁFICO

4)
SOM

4)

idênticos aos do filme, as vozes,

principalmente dos Stormtroopers,

garantem realismo ao jogo. O visual

é bem sinistro e fiel à trilogia. Quem

curte games em primeira pessoa, no
estilo de Doom e Power Slave,

com certeza vai gostar de Dark
Forces, principalmente se gostou

dos filmes. Que a força estejaJ.dtfcom você! r-~

DICA: na missão

71, na pllrede com o emblema do
Imperlldor há um interruptor. Atire nele, um
elevador vai levá·lo a uma área com itens

DICA: fique sempre
se movendo nos esgotos. Se ficsr pllrlldo
os monstros vão pegá·lo

DICA: ao ver umll rllchlldufll na parede,
jogue um detonador térmico. Você vai
descobrir árells secretlls com itens

DICA:

na dark trooper assembly
plant, solte minas I.M. nas esteiras parI
eliminllr os inimigos esperllndo embllixo

DICA:
não vá
entrando

em todlls IIS salas. Algumas delas possuem
lasers nas paredes que vão surpreendê·lo

DICA: use itens que
levam bateria. Em

situações de
emergência você
vai precisar delas

para conseguir
mais tempo

Da GamePro

Mais um clássico do PC

chega ao P'Station. Dessa vez é Dark
Forces, um jogo de tiro parecido

com Doom só que no contexto de

Star Wars. Incorporando um soldado

da rebelião, você vai entrar nas bases

do Império e enfrentar um exército

do mal, contando com diversos tipos
de armas como lasers e blasters. Mas

não pense que vai ser fácil, você

precisa dominar os controles e usar

elementos estratégicos para vencer

esse desafio. A parte sonora está
vibrante. Além do som dos lasers,
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P.STATION
LUCAS ARTS

Aventura

REBEL
ASSAULT /I

2 CD's FUN FACToR

'Jogador CONTROLE

Continue GRAFICO
Passworâ

SOM

DICA: para passar por esses lasers, atire no

botão que tem na parede ao lado

DICA: pilotar a nave Falcão Milenar é muito

dHícil, fique de olho nas bHurcações

DICA:

aproveite os
intervalos . -

em que não
aparece

ninguém e
ajuste a mira

DICA: mate

primeiro
todos os
soldados

que

aparecerem
nessa

posição

game é Mark
Hamil (Luck

Skywalker),

figurinha mais

que carimbada
do mundo dos

videogames.

Você joga
como Luck e

enfrenta

desafios

diferentes a

cada fase.

Então, prepare o espírito para

atirar, pilotar e fazer tudo o

que for necessário para detonar

de uma vez por todas o lado

negro da força. h

DICA:

caso não consiga acertar o tiro em
seu inimigo, desvie de sua rota para não DICA: nesse local, comece atirando nos

colidir com ele guardas da direita

DICA: preste

atenção no seu aliado, não atire na
nave dele

~ Por Lord Mathias
Os rebeldes não estão

nem um pouquinho a fim

de dar mole para o Darth

Vader. Eu, muito menos.
Como se não bastasse a

briga que rolou em Rebel
Assault I, o pessoal do

lado bom da força resolveu

arranjar uma armadilha

bem caprichada para os

malvados do império em

Rebel Assault 11.Depende apenas

de você o plano dar certo, pois o

trabalho dos caras que fizeram o

jogo está em cima. Como todos os

games que saem da cartola da

Lucas Arts, Rebel Assault tem

gráficos e animações muito bem

feitos e som de primeira. O jogo é

igual ao do PC. O único ator da série

Guerra nas Estrelas que participa do
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DICA:

salte de um lado para o outro das torres

e mate os arqueiros nas sacadas

DICA: esse é o chefe da primeira fase. Não

fique parado caso não queira ser "torrado"

pelos raios

invencível, e a carinha da gárgula,

que dá vida. Basta ser ágil e }~1...cumprir as regras direitinho T'~
para detonar o game.

DICA: espere a besta itirar e pule para o
lado que ela acerta

estátua de pedra que se anima .
durante a noite e assusta toda alma

viva. Mas nem pense que vai

amedrontar alguém, muito pelo

contrário! Você vai se comportar

muito bem, ser um bom mocinho e
enfrentar todos os bárbaros - todos

mesmo! - que pintarem nas ruínas

dos castelos. Sem esquecer de

pegar os itens que aparecerem .na

sua frente. Os principais são a taça,

que recarrega energia, a medalha,

que deixa a nossa gárgula

DICA: U58 a eatapults para

ser arremessado bem longe

DICA: essas labaredas fornecem o ar quente DICA: pule sobre esta peça e ela fará a
que vai ajudá·lo a flutuar porta subir. Corra porque ela abaixa rápido

4

4

Ml'GA
BUENA VISTA

INTERACTlVE

Aventura

GARGOYl.ES

fUN fACTOR
16 Mego

2 J d eONfROLEogo ores
Continue GUf.eO

SOM

DICA: logo no começo

da primeira fa58, tem um vida. Ouebre a
parede usando f- + B

Por Marjorie Bros

Se eu contasse ninguém
acreditaria e certamente tentariam

de tudo para me internar num

hospício! Como eu não quero passar
o resto da minha vidinha trancada

num desses lugares horrorosos,

reuni a galera da redação para

assistir ao jogo. Assim, todo mundo

pode ver que eu não estou ficando
maluca, não: essas estátuas se
movem! E como se movem! Os

movimentos desses monstrinhos

são incríveis e os gráficos animais.

Em Gargoyles, você é uma gárgula,
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DICA: os golpes Close 80mb (Ho +
C) e Far 80mb (~ + C) são boas

opções com Cyrax

tá nem

. percebendo. A

. versão para
Master System

tem oito

personagens: Cyrax,

Sektor, Sônia Blade

(aquela gracinha),
Sheeva, Kabal, Sub-Zero, Kano e
a cabeluda Sindel. Além do

secretíssimo Smoke, claro. Não

preciso dizer que os gráficos e a

movimentação não são nada

parecidas com os do irmão mais

velho Mega Drive. Em

\ compensação, todos os golpes
foram mantidos. Todos mesmo:

fatalities, babalities, friendships
etc. Dê uma olhada nos

golpes e desça a mão kcom vontade. r.~

.~

DICA:

um bom golpe com Kabal é o
Wir/wind Spin (~ + chute). Seguido de
uma voadora, vira um bom combo

A versão para

Master perdeu

algumas
coisas. Uma

delaséo

número de

personagens,

apenasB

MASFER
ULTIMATE

. ,,\.0-

DICA: todos os

golpes da versão para Saturn funcionam

com alguma modificação. A

bola de fogo de Kabsl é Ho
+ soco

DICA: os

golpes que
usam só
socos e
chutes estão

iguais. O
Teleportde
Seletoré

a)a)+C

DICA:

outra boa
alternativa

com Seletor é o
Missile. Aperte ~ + soco

MASTER
WILLlAMS

Lula

MORrAI.
KOM8Ar 3

FUN FACTOR

S Lutaodres CONTROLE

2 Jogadores GRÁFICO

Continue SOM

~ Por Baby Betinbo
Quem tem Master vai ter de entrar

na briga. Afinal de contas, não dá pra

deixar esse tal Shao Kahn e a galera
de Outworld dominarem a Terra. E é

bom você colocar a mão na massa e

socar esses rapazes logo, porque

essa história já rendeu uma porção

de jogos, filme, álbum de figurinha ...

A verdade é que os caras estão

dominando o mundo e a gente não

DICA: para
dar o

Babalityde
Kabal,

aperte
chute 3

vezes
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Agora sim! Console que é
console tem jogo de luta! Ki/ler
Instinct Gold é o primeiro
campeão da porrada a detonar
no Nintendo 64. Aí vão os
golpes especiais, os super
moves e os finishing moves dos
11 lutadores. Bons combos!

.1tIN • ." ••••0

SR - soco rápido
SM - soco médio

SF - soco forte

CR - chute rápido
CM - chute médio

CF - chute forte

Os golpes especiais estio
escritos em vermelho.

Ossuper moves estio
escritos em azul.

Os finishing moves estio
escritos em verde.

36

Flame: -!- ~-+ + SR

FIy: aperte t 3 vezes no ar
Air Fireball: -!- ~-+ + SF

Double Claw Dash: f-t
+ CR, CM ou CF

Shoulder Da.h:
-!-It+- + CM ou CF

Jumping Overhead
Slam: -!- ~-+ + SF

Uppercut: -+-!- ~ + SF

Laugh: -!- It f- + SF

Uppercut 2: -!- + SF

Combo Breaker:
+--+ou-+-!--+
Throw: -+ + S F

Air Juggle:
+-It -!-~-+ + CF



~
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Flik Flak: ~ ""It + chute

San: ~""It + SM ou SF

Air Buster: -+"" ~ + chute

Tona Fire: ""~-++ soco

Fake Fire: ""~-+ + CR

Slide: +-It ""~-+ + chute

Combo Breaker: -+"" ~

R8COverMove:
-+""~ + chute

, Overhead: +- + SF
Throw: -+ + SF

Helicopter Kick:
""It+-It ""~-+ + CF

Super Cougar:
-+~""It+--+ + CM

Super Tonfa Rush:
+-It ""~-++- + SF

A 58ult: It""~ + CR

Ultra Combo: ~ ""It + CR

(adicione Helicopter Kick)

No Mercy (Scorcher):
+--+~+It+- + CM

Ultimate (Shockwave):
+--+~+It+- + CM

(converte super em

energia)
Combo Breaker: ""~-+
Recover Move:

. ""~-+ + CF

Super Beat Down:
+-It ""~-++- + SM

Super Fireb~lI:
-+~ ""It+--+ + SF

Reverse Uppercut:
-+~ ""It+- + CF

Super Uppercut Rush:
+-It ""~-++- + CF

Super Quint Throw:
+-It ""~-++- + SR

Assault: ~ ""It + CR
Ultra Combo: It ""~ + CR
(adicionar Super Quint
Throw)

Ultimate Ice Spear):
""It+--+ tCM

No Mercy (Ice Crusher):.
+--+~""It+- + CR

Shoulder D sh:
""~-+ + SM
Li uidize: It ""~ + chute

(acionável no ar)

Ice Grip: ""~-+ + SF
Arctic Blist: ""It+- + soco

Ice Pick: ~ ""It + SF
Energy Gain:
""~-++ CR, segure CR

. Assault: +-It ""~-+ + CR

Ultra Combo: ~ ""It +

CR (adicionar Super

Uppercut)
Ultimate (Sword
Stab):
-+""~ + CF

No Mercy (Fire
Stream):
-+~""It+--++
SM

Ghost
Move: -+~ ""It +--+ + CR
Multi Wind Kick:
-+~ ""It+--+ + CM (em

combo vira Shadow)

Meteor Fireball:
~""It + SR

Super Uppercut:
""It+-It ""~-+ + SF

Slide Kick: +-It ""~-++

+ CF (em combo)

Shindouken:
-+""~ + soco

Wind Kick: ~ ""It + chute

Laser Blade: ~ ""It + SM

ou SF

Ninja Slide:
It ""~ + chute

Endouken:
""~-+ + soco

Red Endouken: Segure
SF + ""~-+ + solte SF

Fake Endouken:
""~-+ + CR

Combo
Breaker: -+ ""~

Recover Move:
-+""~ +
soco



-+'ia+ ,,~-+ + SM

Super Flip Kicks:
-+~+,,~-++ CM

Super Jungle Leap:
-+'ia +"~-+ + SF

Assault: -+~ + SF
Ultra Combo:

-+~ + CF

(adicionar Tree

_ Cutter)

-, Ultimate

- t (Elephantitis):
, 'ia +,,~-++ CR

No Mercy
~' '(Shrinker):

~" + 'ia-+~ + SR

Boot Kick: 'ia +"+ chute

Web of Death: 'ia +" + SF

Skull Splitter: ,,+ 'ia + CF

(acionando com CR você

faz uma finta)

Conquer: -+ + ~ + soco
Back Stab: -+ 'ia + ,,~ +

SR (perto)

High Sword I Low
Sword: -+ + SF
Combo Breaker: -+ + 'ia

Recover Move:
-+ + 'ia + soco

Throw: -+ + SF

Destroyuss:
+ "~,, + 'ia-++ SF
Flame Sword:
~,,+~-+~+ CR

Super Kick Rush:
-+'ia+"~-+ + CF (em
combo)
Shadow RolI:
~" + 'ia-+~ + CF

Rolling Claymore:
durante combo,
~" + 'ia-+~ + SF

Super Rolling Sword:
-+'ia+"~-+ + SF
Assault: ~" + 'ia-++ SM

Flip Kick: (c) ~-+ + CM

Savage B de: (c) +-+ + SM
antis: (c) ~-+ + SF

Jungle Leap:
(c) ~-+ + CR ou CF

Air Dive: -+ 'ia + ,,~ + SF
(no ar)

Cobra Bite: (c) ~-+ + SR
Combo B ar: apenas -+

Recove, Move: ~-+ + SR
Tree Cutter:
-+~+,,~-+ + CF

Super Lawnmower:

;r'"

J'~
Teleport: ~+"+ :;;..
botão '-=- .
Assault: -++ 'ia + SR ''g'(~~
Ultr8 Combo: -+ + 'ia + CR

(adicionar Super

Uppercut)
Ultimate (Gun):
-+~" + 'ia-++ CM

, No Merc (Laser):
~" + 'ia-+~ + SM

I Spin: ~-+ + CM (aperte

-+-+~+ CM para dobrar)

011: ~-+ + SM(aperte

-+-+~+ SM para dobrar)
Pounce: ~-+ + SF
Flip: ~-+ + CF

Sabre 'Pounce: ~-+ + SF

(segure SF para fintar)
Power Howl: ~-+ + SR
(ganha super energy)
Fake Howl: ~-+ +. CR

(dura um segundo)
Combo Breaker: ~-+
Recover Move: ~-+ + CF

Triple Fire-Claw:
-+'ia+"~-+ + SF

Super Flip-Out:
-+'ia+"~~ + SM
Whirly Wulf:
-+~+,,~-++ CM

Loopy: -+'ia + ,,~-++ CF

Air Ground Spark: no ar,
-+ 'ia + ,,~ + SF (tonteia)
Assault: + CR

Ultr8 Combo: ~-+ + CR

(adicionar Loopy)
Ultimate
(Eletrocution):
segure CF e solte

No Mercy (Bat Attack):
segure SR e solte

Cyber D h:
~" + 'ia-++ CM ou CF

Ias. a Shield: +"~ +

CR (reflete os projéteis)

Eye Lasel': 'ia +" + SM
ou SF

l.aser Stonn: + 'ia-++ soco

(pode ser acionado no ar)
Laser Stonn X3: ~"+ 'ia-+

+ SR (requer Lock On)
Fake Laser Storm:
+"~+ SR

Teleport: ~+"+ botão

(super energy)

Supar Charger:
'ia+" + CM
Recover Move:
-+ + 'ia + soco

Combo Breaker: -+ + ~

Air Eye Laser:
~+" + SF (no ar)

Invisibility: 'ia +" + CF
Lock On: ,,+ 'ia + CR

Super Uppercut:
+ "~,, + 'ia-++ SF

Chest Spark:
-+'ia+ ,,~-+ + CR

Super CI8WSpin: .
~" + 'ia-+~ + CF
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Powerline: (c) +-~ + SF

Skull Crusher:

(c) +-~ + CF

Cyclone: Segure 3 por
três segundos e solte
Fake Dizzy: ~ ~ ~ It+- +

CR (pressione qualquer
botão para sair da finta)
Run Past: (c) +-~ + CR

(corre por trás do
oponente)
RolI Backward: +-+

Combo Br8aker: +-~

I' ~ Recover Move:
I ~io- +-~ + chute

gjl Skull ~ ~~ Shadow Move:11~·jAssault: +-It~~~ ~~~It+-~ + SM
.,0(. + CF (em combo) Combo of Pain:

Super Slide: +-It~~~+- ~~~It+-~ + SF
+ CF (em combo) Super Beating:
Skull Replenish: ~ It +- + ~ ~ ~ It ~ + SR
SM ou SF Charging Punches:
Grim Reaper: ~ ~ ~ It+- + SF

~ It +-It ~ ~~ + SF Supsr Ground Slam: no
Sword Smash: ar, ~~~It+- + CM (tonteia)
~ ~ ~ It +-~ + SF Assault: +-~ + CF

Super Dizzy: Ultra Combo: ~+- + SF

~~~It+-It~~~ + CM (adicione Charging
Assault: ~ ~~ + SF Punches)
Ultra Combo: Ultimate (Screen

~ ~ ~ It +- + SF Punch): segure CRe solte
Ultimate (Lightning): No Mercy (Machine
~~~ + CR Gun): (c) ~~~It+-~ + CF

No Mercy (Skull Drop):
+-It ~ ~~+-It ~ ~~ + SR

T.J. Tremor: (c) +-~ + CM

T.J. Air Tremor:
+-It~~~ + CM

Spinning Fist: (c) +-~ +
SR

Double Spinning Fist:
(c) ~+- + SR

Double Roller Coaster: .
(c) +-~ + SM

Triple Roller Coaste r:
(c) +-It ~ ~~ + SM

Screw: ~~~ + SM

Flame Blade: ~ ~~ +

chute (só com skull)

Skull Scrape: ~ ou ~
ou ~ + CF

Soul Drain: ~ ~~ + SR

Teleport: ~It+- + chute
Sheild Catch: +- + SR

Air Kick: ~ + CF

(enquanto no ar)
Flame Sword: ~~~+ SF

Combo Breaker: ~ ~~
Recover Move: ~ + SF

Skull Assault:
~~~It+-It~~~ + CF

Fireball: ~_~~ + SM ou

SF (acionável no ar)

Diagonal Air Fireball:
~It+- + SM ou SF
Downward Air Fireball:

pule, ~~~It+- +
SM ou SF
Fire Flower: ~ ~~ + SR

Combo Breaker: ~~~
Recover Move:
~~~ + soco
Ghost Move:

~\ ~~~It+-~ + SF
\\, Super Air Fireball:

. \ +-It~~~+-+ SM
.\

. Shadow Move:
~~~It+-~ + CM
Shadow Tornado Kick:
~~~It+-~ + CF

Snap Dragon:
~ It+-It ~ ~~ + soco

Spinning Slashes:
~~~It+-~ + SF

Assault: ~ It+- + CR

Ultra Combo: ~ ~~ + CR

(adicionar Snap Dragon)
Ultimate (Fire Shuriken):
+-It ~ ~~+-+ CR

No Mercy (Deadly
Shuriken):
~+-It ~ ~~ + CM

Tornado Kick:
~~It + chute
Firecracker:
~ ~ It + SM ou SF

Split. Kick:
It~~ + CM ou CF

Ultra
Combo: ~ ~ ~ It+

+ SM (adicionar

Destroyuss)
Ultimate (Dinosaur):
~~~ +CM

No Mercy (Meteor
Shower):
+-1t~~~+-It~~~+SM
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SATURN
SEGA

Futebol

WORLD WIDI
50((1197

DICA; nos pênalti" o
botão A chuta no alto_ o

.8 rasteiro

CD

2 Jogadores
Bateria

~U~N~FA~CT~OR~~~~~~

CONTROLE

GRÁFICO

SOM

DICA:

cruze com o botão C e cabeceie ou dê

uma bicicleta com o botão A

flUE

DICA: nos
escanteios,

se acertar

o ângulo .
do jogador DICA: caso não esteja contente com os

e botar o efeito dá para fazer gol olímpicó times disponíveis, edite o seu

Com tudo isso, World Wide Soccer

é diversão garantida pra quem

gosta de um bom futebol de joystick.

São 40 seleções de todo o mundo, .

divididas por continente, prontas

para um supercampeQnato. Prepare

a pontaria e bola na rede!

DICA:

quando o
goleiro vier

para cima
de você,

espere ele se aproximar bem e chute com o A

--------------------------- - - - - - - - - - - - ,

DICA: para
trocar o

jogador durante as jogadas, aciooe L ou R

SArURN

Abola de World Wide Soccerficou mais rendonda com a

versão 97. Mas, como todo futebol

mais bem trabalhado, perde em

? velocidade. Os gráficos evoluíram

muito e a movimentação está bem

mais realista. Os jogadores

cresceram e conseguem fazer

jogadas mais próximas do que

acontece nos campos de verdade.

Mas, se você estava acostumado

com a jogabilidade da primeira

versão, vá se preparando: entre um

passe e outro dá pra ir ao banheiro

~~;~~~~~;i~f~~r~.~~~: ~~~~ ~'a.,Vl~J)as Interrupçoes. O Jogo para

mais que partida do

Campeonato Brasileiro. . ~ "

WORLD WIDE
SOCCER 97

."Visual detona na versão
97, mas a jogabilidade
deixa a desejar

DICA: na defesa, com botão A você dar.

o um carrinho e ctJm8 um jogo .de corpo
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DICA:

para jogar

1 oinimigo
no chão,
use o
gancho
(botão C
inferior)

. I
DICA: ~,
chutar forte pelo centro é
quase meio gol

. .
Para parceber tudo que rolou em detalhes,

. acione o "play

DICA: para
roubara

bolado

adversário,
uSBobotãoB

DICA: para contra-atacar rápido, use o
turbo com o botão C inferior

I----"!:"----~--------------------------

DICA:

troque de jogador co'iJforme a
partida para não deixar o coltJputador

comandar jogadas de ataqu, e defesa

• Novo hóquei quebra
o gelo do Nintendo 64
e bota pra quebrar

WAYNE GRETZKY'S
3D HOCKEY ,

~Os jogos do Nintendo 64 come~ama dar as caras ep console mo~tra

.finalmente a que'vl;io. Pela pinta &os
• • J; ,

primeiros games,l> esporte esta ,em
alta. Depois de Wave Race, é a' ez de

Wayne Gretzkls Hockey, que, pelo

que o nome indica, é um jogo de

hóquei. O game lembra Hit the Ice,
~ 'para SNes, pois tem o mesm0 tipo de, ,

visão. E claro que os gráficos não têm

'nada a ver com os do SNes, pois são pode jogar com até três amigos seus.

muito melhores. Existem~três modos: Escolhendo o League, você joga o
Practice, Exhibitión e League. O caropeonato americano. Se na

"Practice eu não preciso nem explicar, esfrutura o gameré igual a qualquer

né? Serve para treinar seus jogadmes e outro Jogo de hóquei, no visual o'

.~escolhe~a melhor,áticae time. No hóquei do Wayne dá de dez a menos

.•.. Ex ioitio~, você ~ um. Não sem motivos, afinal nem todo
. . console"

terp-64~
bits.
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ifa, com Bebeto,

l '''na 'Ia, ga,nha 'nova
i v~rsãd~e,manté.ÍI1

\' vlrtude~f defeItos

):'<'Olá con1agradoFif~
I" . , Socc~r ganhal11als
r-, uma versá'o,A 97, e,de
I .2;.0@0 geral,)l)~htém ~LJás
!~>#t_~ -virtudes e defeitos. Chega,

também comalgümâs
novidades.,Umadefas é

que,c1provéitandô,â' adaa .r_c
.'.' 'h_., ,?

do Brasil'penfac~mp~áo
mundiaLde Futsal, vócê "

;pode mástrar que asua ",. ',' , ", . -- .. ",

bola também éj"eJ;!tmd"a '. ':

llas,quadras.1Jutra coisá .

bor" E:l0e'já acontecia na

vetsáo 96, ~Lque .você pode

Jielecionar os·fimes
.. brasÍ'leiros para dfsputar,

,ç i
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P.SI'Af'ION;' i

WINNING
ELEVEN 97

• Sucessor de Fighting
Eleven·traz jog••dores. .
reais, como Zinho e Evaiir~,
E a vez do futebol japonês no ~;P.Station. Winning Eleven fJr1,

continuação de' Figl}ting 1.
Eleven para SNesré

baseado na J-Le~gue, a ligâ
japonesa de futebol. A bola. ~ .
rola em quatro il)1odos de

jogo: exibição (p\tJeito para, . Ir.
acertar a tatlca.e·ensalar j
algumas jogadasl, Ali! Stars, .

" ,;;; iC

Hyper Cup e League. A .

.movimentação dos jogadores é
perfeita. Parece gue você est~

. assistindo a um jogo reéÍl.t.Os

jogadores têm nomes ve~(radeiros e
os brasileiros que jogam no .Qutnr ...•

<~.••~.l!'!'-'flh

.~"""._F~~'· .
, ;~~

. .~ ~' J.L "/ I<ONA

DICA:pa
bater ou
defender

pênaltis,
UNO

botão C;



SEJA UM DOS PRIMEIROS E COMECE
A GERAR NOVOS NEGÓCIOS.

Saiba tudo sobre o GAME
KIDS POINT um espaço
dentro da feira destinado
aos gamemaníacos.

< • Realização de congressos
para diretores e professores
de colégios, cursos,
escolas e universidades .

• Show com Daniel Azulay.

• Distribuição de brindes.

PROGRAME A SUA EMPRESA

NO MAIOR EVENTO

DE INFORMÁTlCA DO RIO

PARA CRIANÇAS

E ADOLESCENTES

RESERVE JÁ O SEU STAND

E LEVE A QUALIDADE DOS SEUS

PRODUTOS PARA UMA

MULTIDÃO DE TEENAGERS.

De 27 de fevereiro a

02 de março de 1997

Centro de Convenções

do Hotel Copa O'or

Copacabana • RJ

---+---
A FEIRA DE INFORMÁTlCA PARA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

REALIZAÇÃO

~EXCALIBUR
,.. CONGRESSOS E EVENTOS •••••

(~~U1Ei533.10'4





.,Hip-Hop e fantasia .:';. '.'
.fazên;l a festa.::do' basquete
doNi endõ 64

NIN'lENDO 64
1
J

NBA HANGTIME _

DICA:

use o giro
para se

livrar dos
adversáríos

e~/u9Dl9.st· .abeÍ'tados
.,.

Este vai ser um ano cheio de
novidad~s para o rI. )./, i ~ .

N64. NBA -._

Hang TIlJle é' [\
u m9..del as, !

;,r . . l
••••••."".-f'\Jessegame. . .

com q~alidade de arcade, o.s.times
são 'os 'da NBA,m~s ó destáqúe v.ai

I·
I
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TWISTED METAL 2

CÓDIGOS PARA CADA VEíCULO

ADVANCED ATTACKS

Amazonia: _60Xo.O

New York: X6XOX_

Antartica: 0__ Xo.6

Holland: _XX __ o
Hong Kong: XX6XO _
Dark Tooth: 6_060
WARTHOG

Moscow: 6__ 60 _
Paris: 600::JXo

Amazonia: oooOXX

New York: XOO_Xo

Antartica: _X06 _o

Holland:6X60_X

Hong Kong: OX60 _O
Dark Tooth: 00_000

Land mines: ~fo+

Napalm: ~fot

Rear Attack: fo~-J..

Shield: tt~
Temporary Invisibility:
~-J..fot

aperte -J.., t, L1, R1.
Você vai ouvir um tiro.

Quando a corrida

começar, você vai estar

na fase Cyburbia do jogo
Twisted Metal.

Jet Moto: na tela

Choose Battleground,

aperte t, -J..,~, R1. Você

vai ouvir o tiro e quando

a corrida começar, vai

estar numa fase do jogo
Jet Moto.

Rooftops: na mesma

tela, aperte -J.., fo, R1, -J...

Depois do tiro, quando a

corrida começar, você vai

estar na fase Rooftops.

Holland:6 __ OXO

Hong Kong: X6X600
Dark Tooth: XOOO_6
THUMPER

Moscow: 0__ 6X_
Paris: X00006

Amazonia: 6XO_0._
New York: XX66X6

Antartica: 660

Holland:X6X_06

Hong Kong: 6__ 06,-

Dark Tooth: 6_ OOXO
TWISTER

Moscow: X __ 60_
Paris: 6XOOX6

Jogue com o Minion:
na tela de seleção do

veículo, aperte L1, t, -J..,

fo. Você vai ouvir um tiro.

Dê uma olhada nos

carros e você vai achar o

Minion entre o Shadow e

o Hammerhead. Minion é
ótimo em tudo, menos na
velocidade.

Pistas secretas (só

funcionam no two-player

challenge match)

Cyburbia: na tela

Choose Battlegrbund,

Faça as seguintes

sequências de botões a

qualquer hora durante o

Jogo:

Freeze Blast: aperte
fo~t

Jump: tt~
JOGUE COM O MINION
E EM PISTAS SECRETAS

Hong Kong:_X0600
Dark Tooth: 0.6006

MRSLAMM

Moscow: XX60X_

Paris: X__ OXo

Amazonia: 060_ 0x

New York: 6XOO_O

Antartica: 6_6066

Holland: _O__ O_

Hong Kong: 0.__ 6_6
Dark Tooth: 0_060X
OUTLAW2

Moscow: _XO _ 6_
Paris: 66X06_

Amazonia: 60006_

New York: OX666 _

Antartica: X6006_

Holland: XOO_6_

Hong Kong: _6XOXX
Dark Tooth: _0X_ 6_
ROADKlLL

Moscow: OX600

Paris: 6_6__ 0
Amazonia: XX60o.6

New York: 0__X_X

Antartica: _60XO_

Holland: X__ 6_o

Hong Kong:660606
Dark Tooth: 60X60X

SHADOW

Moscow: 0__ 600

Paris: XXO_6X
Amazonia: X6X006

New York: X__ XOo
Antartica: oxooxo

Holland:06060_

Hong Kong: 0_6_ 0X
Dark Tooth: 06~ 60_
SPECTRE

Moscow: 06XX6_

Paris: _6000X
Amazonia: OX606X

New York: _XOXX6

Antartica: X 06

Obs: os _ representam

um espaço em branco

AXEl

Moscow: X6XX_

Paris: 060_ 6_

Amazonia: 66000_

New York: _600 _
Antartica: XX6D.60

Holland: OX0600

Hong Kong: 6XOXXO
Dark Tooth: 6060 _o
GRASSHOPPER

Moscow: 6XO__
Paris: X60000

Amazonia: _X0060

New York: 06XO _o

Antartica: XOOO_6
Holland:66X006

Hong Kong: 00006X

Dark Tooth: X_XOO
HAMMERHEAD

Moscow: _6XXX_

Paris: _X60X6

Amazonia: 6 XO

New York: 66X6XX

Antartica: 6X60XO

Holland:600XO_

Hong Kong: 060006

Dark Tooth: 000_ 6X
MR.GRIMM

Moscow: 66XXO _
Paris: OX606X

Amazonia: xo066

New York: 6__ oxo

Antartica: 06X6X_

Holland: XX6 _OX







Antes de continuar, caia aqui.
ach. uma fase b8nus na água

DOORSTOP DASH

Acert. ess. pássaro, .1. larga
letras. it.ns importantesíAKESIDE L1MBO

LAKE
ORANGATANGA

Funlcyarruma o seu transport •.
D•••• v.z, .1. aparflCflcom
transportes aquáticos, montados
d. formas difer.ntes conform.

você ach. peças

Para pegar uma moeda DKpegue o
banil de ferro e jogue contra a
plataforma. Ele volta. acerta o Para abrir as portas p.ndurB-se
crocodilo por trás nas alças. saia corr.ndo

o v.lho Wrinlc1yaintle .stá ai para
"Ivar o Jogo ssmpre que precisar

SNES
NINTENDO

A~ão

DONKEY KONG
(OUNTRY 3

Parry segue
você e pode ajudá-Ia a pegar
itens que estão fora de alcance

~U§N~F.~"C~TO~R~~~~~$~)

32 Mega CONTROLE S

2 Jogadores GRÁFICO $ )
Bateria

SOM $

Eltie usa sua tromba para pegar
e atirar barris. Também suga e
joga água nos kremílíng

NOVOS AMIGUINHOS
ElUE, O ElEFANTE PARRY, O PÁSSARO

~PPor Mariori. Bro.

Não adianta tentar escapar dessa fria em
menos de um dia!

Dessa vez os

kremilings fizeram
um servicinho

caprichado e você

vai penar
muito para
encontrar

Donkeye

Diddy Kong. A

melhor estratégia é ter
paciência, pois existem

muitos mundos e, dentro dos mundos, muitas

fases. Todas as partes do game estão cheias de
itens escondidos. Por isso, se você pretende

terminar o jogo pra valer, não tenha preguiça de
entrar mais de uma vez na mesma fase. Pense

muito bem antes de escolher o personagem que

prefere usar em cada parte do game, já que Dixie
e Kiddy têm habilidades diferentes e, assim,
podem ser úteis ou não, dependendo da missão e
dos inimigos. Pra acabar: não deixe de salvar o
game ao fim de
cada fase. Olho

vivo nas dicas e

muita sorte!
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RIVERSIDE lACE

SQUEALS
ON WHEELS

SPRINGIN' SPIDER

Não pare um minuto para não ser
devorado pelos insetos fora d'água

N~o tenha medo ~ aranhss, elas
nao atacam. Atençao com as

abelhas, elas estão _ ~ ~em toda parte ~.-

Parry é outro amiguinho, ele faz
paralelamente tudo o que você faz

-

Pegue os barris e jogue nos ratos
eles vão abrir as portas para voei

Vá para esquerda para achar uma
fase b6nus, antfl$ de subir na corda

Pegue o barril TNT e detone a
parede para achar uma'fase bônus

BARRELSHIELD
IUST-UP

KREMWOOD

FOREST ,

Muito cuidado com os macacos

que não o deixam em paz. Proteja·
se nos barris

Swlnlcy sempre inova. Agora ele
propõe jogos de tiro. Se ganhar,
leva várias bananas e bar coins

BELCHA'S IARN

SWAIII'S

SIDESHOW

Esse é o 111chefe. Jogue com Kiddy
e pise nos barris que ele joga.
Pise só uma vez no
bfl$ouro que (
aparece. Pegue-o e
jogue de volts para

a boca do barril ••
gigante. Repita
isso até o fim

MURII MILL

Para ganhar outra moeda pegue o
barril e arremesse por cima do
crocodilo, o barril vai acertá·lo

Traga um barril para o canto e ache
um barril-seta para

levá-lo a uma fase
b6nus

Na neve não deixe os crocodiloS

rose o confundirem, elfI$

escorregam em sua direçio
correndo para o lado oposto

Nessa fase você segue como Ellie.
Como elefsntfl$ temem os ratos

você tem de andar quase sempre

com um barril na tromba para tirá·
los de seu caminho

, 'l' -=
:.tl"""': l' ,."..,- -~~

Esse novo inimigo quer jogá-Io
para fora. O jeito de pará-Io é pular

nele e arremessá·lo longe

e;
TIDAL TROUILE

Ao cair na água vá para esquerda e
pegue o En Garde

Pule nas joaninhas se quiser pegar
mais letras e itens

Jogue com Kiddy para arremessar
Dixie e pegar o barril de ferro. Aí,
jogue-o no carinha para pegar
outra moeda DK

Depois de subir pela corda as
bananas mostram o caminho, mas

vá para o outro lado e
ache outra

fase
b6nus



Não siga reto depois das cordas,
desça pela água e ache uma fase

bônus. Cuidado com a piranha

TUCKER

BARREl TREK

FISH FOOD FRENIY

Pule entre as abelhas e ache Outrll
fase bônus

Vá por cima desse barril e pegue
mais uma vida

Nessa fase, o seu próprio ajudante
pode atacá-Io se você não der peixes
pare ele. Mantenha-o sempre azul

Só Kiddy consegue deter os
grandalhões azuis

BAZZA'S BlOODE

KREEPING KLASPS!

ROCKET

BARREl RIDE

Aqui o segredo é
procurar itens por toda parte, e

não só seguir o caminho dos barris

Espere os peixes passarem para

você ir rapidamente

No começo da fase mande Dixie
em cima da casinha para ela colher
uma vida

Cuidado com os barris vermelhos

que explodem, o melhor a fazer é
pular e ficar longe deles

ARICH'S AMBUSH

BlUE'S BEACH HUT

Para derrotar a superaranha, pule
nela com o baml, caia, e atire na sua
cara por baixo. Faça isso várias vezes

Após pegar o item que ganhou, vá
até Funlcy, e ele lhe dará um
Overcraft para passar pelas pedras

Esse é Blue, um dos vários ursos
amigos que vão pintar para ajudá
10durante o jogo

BOBBIHG

BARREl BUWl

Logo no começo, vá cóm Kiddy e
arremesse Dixie para o alto para
ela cair sobre o

pássaro. Um barril
TNT vai cair sobre
a abelha e você

poderá
pegar
uma
letra

Aqui, as bananas dão a dica. Elas
formam as letras L e R. Com o L

puxe a água e com o R atire. A
barrinha no canto da tela indica

quando épreciso recarregar

Ao pular sobre o pássaro, coloque

mais para a direita e ache um barril
que o levará ao fim da fase

...

54



KUCK SHOT
KROCK

LENGUIM LANGE

Agora épra valer: fique de olhos
bem abertos, pois o trenó não pára

BARREL DROP

BOUNCE

Aqui você segue como
aranha. As bananas ensinam, com
o A você cria plataformas, com o Y
você atira nos porcos-espinho

\

Você já passou por isso antes. É o
mesmo esquema: 56 os barris que
descem a água é que valem para os
doislaelos

TEAUWAY

TOBOGAN

KREVICE KREEPERS

DOS URNAGE

Passe pela abelha que está voando
rapidinho e ache outra fase bônus

Contra esse rob6, basta subir em
suas lâminas e pular em sua

cabeça várias vezes

Você lembra destes
barris? Eles continuam strís de
você, seja rápido nas cordas

DEMOLlTION
DUIN PIPE

BWING BAlUUS

Seja bem rápido para não ser
serrado. Atenção com os ratos

Para pegar a moeda DI(, acione o
barril S, o lançador acertB barris de
ferro no crocodilo

Aqui você perde a noção da
gravidade e pula e anda devagar.
Cuidado, as abelhas estão nonnais

SQUIRT'S
SHOWDOWN

MEKANOS

Aqui basta dirigir o trenó bem
Esse chefe é fácil. rápido e desviar das abelhas. e dos

Encha de água a tromba e desvie buracos. Ah, também pegue itens
do jato de água, depois é 56 atirar

nos olhinhos RIPSAW UGE

FIRE BALL FRENIY

Aqui não pare para pensar, vá no
pau epreste atenção nos pássaros

Indo por cima, à esquerda você
acha uma fase bônus

Nessa plstsforma móvel os
pássar9s atiram um por vez.
Então, fuja em zigue-zague

BANANA BIRDS

~• Ao

" . • resgatar
esses
pássaros,
eles

voam para a Save
Cave, onde Wrink/y
Kong os espera

NOVOS ITENS
BEAR (GINS

1=-\1;'?,:as

compras
na loja dos ursos.
Também servem para
jogar com Swanky

BÔNUS (GINS

c~ VocêI~-s:"\",\acha. ();; essas
moedas

nas
fases bônus e usa

para pagar pelo
segredo de Boomer

No início, entra no 111barril,

tfuecione para diagonal inferior
direitll e ache uma fase bônus

Logo no começo arremesse Dbde
acima da abelha vermelha para

uma fase bônus ~
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CLlFFTOP CACHE

Faça a sequência certa na posição
dos botões e ganhe um Banana Bird

Vá até o Brambles Bunga/owe

troque seu espelho pela chave.
Volte até Bjõm, ele pode consertar
suas cadeiras e liberar o caminho

~,";"r{:f'Y'",

Vá ao Bauars General Store e

compre a ostra. Vá até Lake
OrangatBnga, entre na casinha no
meio do lago e troque por outro
Banana Bird

FLOODLlT FISH

Acerte

nos ouriços verdes e depois dentro
do gigante. Faça com que os
caramujos, depois de ficarem

amarelos, acertem seu pr6prio
chefe, ficando na direção dele. Por

fim, desvie de seus tiros e acerte
dentro dele quando parar de atirar

Quem manda dentro dessa água é
o peixe amarelo. Acerte-o para que

a água volte a ficar clara

ROPEY RUMBUS

A novidade nessa fase é que nosso

bebê está aga"ado no papagaio.
Terá de desviar dos barris-bomba e

depois montar ainda no En Garde
e Ellie, o elefante

BODSTER

!JPulenele

para ser
. lançado

para
plataformas mais altas

BJÕRN'S CHAtILIFTS BARBO'S BARRIER

KONG-FUSED CLlFFS

~'i

Aqui Bjõm diz que sua cadeira está
quebrada e isso o impossibilita de

usar o teleférico, vá por baixo

Desça da corda para achar itens nas
laterais, mas não descuide, pois a
corda está queimando. As bananas
indicam o lado que você deve ficar Aqui, quem vai atormentar são as
em cada momento abelhas

NOVOS BARRIS

ILEAK'S HOUSE

Aqui, como papagaio, você terá de
usar o Y para agarrar barris,
arremessar nas abelhas e criar

passagem

BUZZEI BARUGE

Seja rápido com o boneco de neve.
Para atirar longe ou perto use o
direcional, espere ele ficar em pé e
mire na gravata

o rance nessa fase é tomar cuidado

com os pinguins que saem dos
buracos
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KASTL~ KAOS

POISONOUS
PIPELlNE

Você vai

ter de provar que é bom nos
controles com o direcional
invertido

Finalmente você encontra hDiddy e Donkey sãos e •
salvos ...

O último chefe é o mais diffcil e você
vai sofrer. Você terá de acionar

sempre as alças para fazer aparecer
barris. Depois, pegue e acerte entre
sua cabeça e sua hélice. Aí você poda
acertá·lo por trás e fazê-Io morrer

Não pare para não ser eletrocutado com seu próprio choque
eletrocutado, os raios menores

indicam de onde virá o pr6ximo
raio maior

CREEPY CAVERIS

LlGHTING

LOOK-OUT

Gire rapidamente em torno das
pedras para abrir essa grade

KOINDOZER

KLAMBER

Nessa fase os Kremlins com

escudo farão de tudo para jogá-Io
para fora, você pode ficar parado
sobre ele se quiser. Senão, co"a

KONVEYOR

ROPE KLASH

Na fase Top Cotton Cove, vá
para a água e aperte o botão A nesse

local para descubrir oiItra caverna

KAOS KORE

STAMPEDE SPINT

Vá até a casa de Sramble, pegue a
flor ao lado da casa e leve
até ele

Os ratinhos assustaram Ellie, ele

tem de co"er muito. Com a ajuda
de seu pássaro, apenas pule

Logo no começo da ,.. ~ tem
duas faSBS bônw acima

KREMATOA

BOOMER'S

BOMB SHELTER

Logo na
frente da loja dê Funky

aperte A para achar outra caverna

Ao lado do mundo Mekanos há 4

pedras, aperte o Ye gire rápido
em volta delas. Pronto, descobriu

um mundo escondido, o Krematoa

Fique esperto com as cordas

Aqui você tem de dar moedas de m6veis. Embaixo da 3' sequência
bônus para 8o0mer abrir caminho de abelhas há uma fase bônus

Vá nestes locais e aperte A para
descobrir duas novas cavernas e
pegar mais Banana Sirds
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COMPU riR

DICA: sequências de voadoras e rasteiras
são o caminho mais fácil para vencer

E, é claro, existem os bonzinhos,

como o anjo Uriel -o melhor lutador-,·

que quer apenas livrar o mundo do
mal. Todos os lutadores tem como

desafio final a morte, aquela com

capuz e foice. Mas em Pray for
Death a morte não é tão

engraçadinha quanto a amiga do

Penadinho do gibi do Maurício de
Souza. Ao contrário: é muito maior,
feiosa e diabólica. O lance é não se

assustar e enfrentá-Ia de cara. Afinal,

mais dia, menos dia, você vai kencontrá-Ia pelo caminho. r ~
No

modo Versus, as batalhas

ganham mais ação. Pegue um
adversário à altura

Um dos pontos fortes do game são as

imagens feitas por computação gráfica

DICA: com

Ariel, a
rasteira é

o golpe ••
que.

destrói
todos os

inimigos

P ray for Death é mais um umjogo de luta no estilo de Mortal
Kombat. Porém, com jogabilidade
muito melhor. Você escolhe entre

dez lutadores que não guardam

boas recordações da vida. Entre eles

você encontra ciborgues, vikings,

deuses egípcios e demônios. Alguns

morreram antes da hora e querem

se vingar da morte, outros entraram

na briga para enfrentar seus rivais.

DICA: os golpes seguem o estilo de Mortal
Kombat, ou seja, são fáceis de aplicar

FIGHTING GAME DE
PRIMEIRA NO PC

62



você s6
vence se

passa por
todos os

check

points

De carro

para
carro,

só o que muda é o visual

para isso. São 12 caminhonetes e 4

modos de jogo: Drag (destruição de

carros), Circuit (ganha quem chega

primeiro), Rally (voltas numa pista

grande) e Tournament (reúne todas

as modalidades). O melhor é que dá

pra jogar pela Internet. h
Saltos e

destruições
são a
marca

registrada
do jogo

DICA: faça qualquer trapaça para
mandar os inimigos para longe

DICA: no
modo

Drag, ..,.,
passe

sobre ~
carros e ~

montes de
terra

MONSTER TRUCK

Não tenha pena de passar porcima de casas, cercas, carros ...

Em Monster Truck Madness, sai

na frente quem atropela tudo que vê

pela frente. As pick-ups, com seus

pneus monstruosos, foram feitas

jogador -controlar a bola.

Você vai se sentir no Maracanã, só

que dirigindo o Madureira. h

Até uma equipe de alienígenas você pode
fazer no editor de times

DICA:
monte a ~~

sua seleção com os nomes dos jogadores
e características melhores

fazer a bola do

jogo ficar
redonda.

Infelizmente,

apesar de ter

controle especial

e tudo mais, o jogo é

pobre de comandos,

você não pode fazer
muitas coisas. O

outro ponto problemático é

a jogabilidade. Você vai precisar

fazer uma força danada para o seu

, >J1r~
~Y9·l'IIi" ..•~

DICA:

com os times mais fortes,

como Brasil, Itália, Argentina e
Alemanha, as jogadas quase sempre

dão certo

MICROSOFT FUTEBOL

O campo é bonito, a grama estábem aparada e não há mais

lugares vazios na arquibancada.

Tudo parece perfeito para um jogão.

Além dos 91 times disponíveis, você

também tem a opção de editar sua

própria equipe em Microsoft

Futebol, novo game especialmente

traduzido pelo português pela turma

do Sill Gates. Nada disso, porém, vai
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Conseguimos reagrupar osPower Rangers e, de quebra,
detonamos os monstros de Power

Rangers Zeo Full Tilt Pinball, jogo

da experf Kaze. O game é totalmente

diferente de todos os pinballs que já

pintaram no videogame. Primeiro

porque tem personagens: mocinhos

bons, os rangers, e inimigos. Depois

porque você deve cumprir um

objetivo. Parece estranho, mas deu

certo. São seis fases, cada uma com

DICA: quando lutar contra esse último .

inimigo, àcerte primeiro seus braços e
depois a sua cabeça
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PULL TIL T BAT TLE:

três sub-fases. O chefe da fase está

sempre na última sub-fase. Todas as
fases têm uma área secreta. Se você

acertá-Ia, vai conseguir as multiballs

ou, se tiver sorte, vai reunir os

rangers. Não precisa se preocupar

muito com o inimigo. Quando ele
não se mexe, é moleza acertar. Se o

cara se mexe, complica. Para detonar

o último adversário, espere ele tocar

o solo e mande bala, digo, bola. Daí

é só assistir ao cineminha kdo final. r ~



TILT' S ~~~DORA

VENDAS

LOCAÇÕES

T1LT'S 5 Pca. da Liberdade, 141 Box 8

Te!' (011) 278 9714 Rama1338

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

Te!' (011) 5084 1771

TILT'S I Av. do Imigrante Japonês, 93

S.L. Te!' (O11) 843 9021

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

Te!' (011) 5583 3468

TILT' S 4 Av. Heitor Penteado, 1928

Te!' (011) 262 0980

•••---LIGUE ~Á

Pre~osimbatíveis

Atendimento Personalizado
* Vende * Troca

* Compra * Locação

Fone/Fax: 876-9625 - 875-8849·876-8122
875-0146 - 878-2224 - 878·1110

• Ultra 64 'Playslalion' Sega Salurno • Super Ness
* Outros Games • Fitas· CD'S e Acessórios

fone/fax: (011) 943-4545

Distribuidor Oficial - Zona Leste

Next Multimídia
Ale. '111111

LII61111JI'. 'I"

~

NOVOS E SEMI-NOVOS

~HOUAP
Lançamentos exclusivos ••
japoneses e americanos \.OCM

Linha completa •••••••
Consulte-nos! Tel.: (011) ~94-a644

I .

LEVE ESTE ANÚNCIO E GANHE: 30 MIN. EM QQ.
APARELHO, INSCRIÇÃO E UMA.LOCAÇÃO GRATIS.
Vendemos aparelhos e alugamos filas e CD's de Computador.

Acesse a Internet si computador, pergunte-nos corno.

R. ENG. GUILHERME GREENHALG, 16 SL-02, ESQ.
CI MORElRA CESAR 282 - ICARAl - NITERÓI (RJ)



CENTRALDEATENDIMENTOAO ASSINANTE

Para quaisquer informações escrevo fXlra Novo Cultural, a/c: Central

de Atendimenlo 00 kinonte - AI. Min. Rocha Azevedo, 346 - CEP

Ot410901, S. Poulo,Sp'ou liguepara 1011}3061·3111 de 2' 06'
feira, das 8h às 2Oh,ou use o fox 1011)853·7392.
A Nova Cultural garante aos assinantes desta publicação o restituição

em reais de fXlrte do preço já fXlgo, corres~nte aos exemplares

não entregues, devidamente corrigido moneloriamente, em coso de

descontinuação do publicação. Ao fazer sua assinatura, exijo o

credencio! do vendedor e pague sempre com cheque nominal

mediante recebimenlo da primeiro via de nosso pedido de venda.

Fundador
VICTOR ClVITA (1907- 1990)

Impresso no Globo Cochrane Gráfica, ruo Joona F. Storani,

646, Vinhedo. Distribuída com exclusividade na Brasil pela

DINAP S/A Distribuidora Nacional de Publicaçães.

Números atrasados (os seis últimas edições recolhidas, mediante

disponibilidade de eStoouel, ao preço da última ediçnao em

banca, mais 30% poro despesas de pastagem nacionais e

manuseio, poro despesas de pastagem internacionais consultor
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Killer Instinct Gold
EDIÇAO 31Decath lete, Street Fighter

(Nintendo 64), Mr, Bones,
Zero 2, Sonic Wings

Daytona USA Circuit
Special, Loaded (Saturn),

Edition (Saturn), Speed
Crash Bandicoot, Tobal

Racer, Destruction Derby
Nº1, Tokyo Highway Battle,

2 (P.Station), Tomb Raider
Fade to Black (P.Station),

(32 bits), Donkey Kong

Star Gladiator (arcade) The

Country 3, Street Fighter
King of Fighters '96

Alpha 2 (SNes), Virtua
(arcade e Neo Geo), Power

Fighter 2, Sonic 3D
Rangers Zeo, Tetris Attack,

(Mega), Samurai
Lufia 2(SNes), Champion

Shodown IV (Neo Geo)
Soccer (Mega)
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,.

EDIÇAO 33
MK Trilogy, Super MarioEDIÇAO 30Bomberman, Sonic Wings,

64 (Nintendo 64), Krazy
Need for Speed, Virtua

Ivan, Toshinden Ura,
Fighter Kids, Nigths

(Saturn), Die Hard Trilogy,
(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 King
Sonic 3D, Vectorman 2

af Fighters '96 (Neo Geo),
(Mega), X-Men vs. Street

Bugs Bunny, Ghouls'n
Fighter (arcade), Samurai

Ghosts (Mega)
Shodown 4 (Neo Geo)

Hudra's (SNes)

EDiÇÃO 32

,.
Wave Race 64 (Nintendo EDIÇAO 29Pilotwings 64, Super

64), Fighting Vipers,
Mario 64 (Nintendo 64),

Shining Wisdom, Impact
Nights, lran Storm, Puzzle

Racing (Saturn), Crash
and Action, Thor (Saturn),

Bandicoot, Star Gladiatar,
Dragon Ball Z (32 bits),

Final Doam (P.Station), Far
Top Gun, Double Dragon,

East af Eden Zero, Kirby

Resident Evil, Motor Toon
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)
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Tenha o Galpão dos Eletrônicos como seu parceiro!
Lançamento simultâneo com o mercado internacional e

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

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

."

GALPAO
AoDOS ELETRONICOS

6(a.elff(}(JIff!~a afai ~el(CIeIffaif
Distribuidor Oficial para Vídeo Locadora

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

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

(Ninlendd)
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