


Tem craque na quadra.
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JOGOS DESTA EDiÇÃO
MEGA
Bugs Bunny in Double Trouble

58

Donald in Maui Mallard

40

SNES
Arkanoid - Doh it Again

38

Maui Mallard in Cold Shadow

54
Vs, Collection

39

SATURN
Die Hard Arcade

24
Elevator Action Returns

28

Enemy Zero

26

Hulk

30

Independence Day

31

J-League Victory Goal '97

17

Policenauts

64

Real Live Parodius Forever with me

32

Resident Evil

13

Soviet Strike

27

Taromaru

25

P.STATlON
Ace Combat 2

16

Final Fantasy VII

34

Ghost in the Shell

14

Hulk

30

Independence Day

31

Perfect Weapon

36
Policenauts

64

Rally Cross

46
Real Live Parodius Forever with me

32

Spider

37

The King of Spirits Max

47
The Lost World

15
lime Crisis

16
Xevious 3D

14

3DO
Policenauts

64

NINTENDO 64
Dark Rift

14
Doom 64

18

Turok, the Dinasaur Hunter

22

ARCADE
Darkstalkers Jedah's Damnation

13

Mortal Kombat IV

12

Street Fighter 11I

42
Virtua Striker 2

14

PCCD
Command & Conquer Red Alert

62

Lords of the Realm 11

63

NEO GEO CD
Real Bout Fatal Fury Special

44

Ilustração de Capa: HECTOR GOMEI E ROKO

TRÊS VEZES

STREET FIGHTER

Com nove

n lutadores novos,
~\, gráficos

chocantes e

movimentação de

primeira, Street 11Iarrasa (pág. 42)

LABIRINTOS

EM 64BITS

O novo
console da

Nintendo

ganha sua

primeira versão de Doom e mostra

o que é um jogo de ação e tiro de verdade

(pág. 18)

ESTRÉIA DE GALA

Final Fantasy começa

com o pé direito no
P.Station com sua

sétima versão. Um

jogaço!!

PATO EM DOSE DUPLA

O Pato Donald aparece em

versões para o Mega (pág.

40) e para o SNes

i (pág. 54) no jogo
Maui Mal/ard. O

pato virou
detetive!

CIRCUITO ABERTO
10

SUPERGP DICAS
48A Nintendo anuncia redução

Final especial de Donkey 3 e
de preço do N64 no Japão

~
muitos códigos para Die Hard••

PRÉ-ESTRÉIA
12

DETONADO
54SGP mostra as primeiras

Os jogos para SNes e Mega
imagens do novo Mortal

••fazem a alegria da galera••
GOLPE FINAL 44

COMPUTER ZONE
62Um show de pancadas para

Red Alert, nova versão de

Real Bout Fatal Fury Special ••

Command & Conquer••
ESPORTE TOTAL 46

FINAL STAGE 64Emoção e velocidade em 2

Conheça os lances finais da

jogos de corrida para P.Station ~
trama de Policenauts ••
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movimentação detonante e novos

personagens. Já de Mortal Kombat

trazemos as primeiríssimas

imagens, recém-saídas do forno. Mas
tem muito mais. O Nintendo 64

começa a arrepiar. Doom 64 e Turok

mostram o porquê. No Golpe Final, você

tem 156 golpes para Fatal Fury Real Bout

Special. Nos detonados, os 16 bits

mostram que ainda estão vivos. A Marjô

ralou para terminar Maui Mallard in Cold

Shadow (SNes) e Bugs Bunny in Double

Trouble (Mega). O Saturn tem um game de

ação pra ninguém botar defeito, Die Hard
Arcade. O Kamikaze fez um minidetonado do

Final Fantasy VII, que estréia no P.Station. E o

Computer Zone ganha dois jogaços, Command

& Conquer Red Alert e Lords of The

Realm 11. E aguardem, pois

no mês que vem SGP faz

três anos e o presente de
aniversário vai ser seu!!

OBaby nem acreditou!Depois de tanto tempo

sem fazer o jogo da capa,

este mês ele se divertiu pra valer. Afinal, não é

sempre que se pode juntar dois nomes como

Street Fighter e Mortal Kombat na mesma

capa. Na pole position da informação, SGP

traz, ao mesmo tempo em que o jogo é

lançado nos arcades, o esperadíssimo Street

Fighter 11I, que vem com novos gráficos, uma

l~
<-

Enfim, o Lord O machão chorouFinal Fantasy VIIMarjô tentou correr
colocou as mãos em

quando viu aschegou e o japonêsdo perigo jogando
Doom 64. As mãos

primeiras fotos desumiu. O caraRally Cross, mas

e as teias, já que

Mortal Kombat IV.jogou durantenão deu certo: ela

depois de jogar

Mas quem chorouquatro dias seguidosteve de ajudar o
Spider o cara ficou se

pra valer foi oe saiu da sala quasePerna longa e o Pato
achando o homem-

Kamikaze que,sem palavras. NaDonald em Bugs

aranha do pedaço.

inocente, levouverdade, comBunny in Double

O Baby só chama

uma surra emapenas uma:Trouble e Maui

o cara de Lord Teia.
Street Fighter 111.maravilhoso!Mallard.

RECOMENDADOS

RECOMENDADOSRECOMENDADOSRECOMENDADOS

DOOM 64

MORTAL KOMBAT IVFINAL FANTASV VIIRALLV CROSS
SPIDER

STREET FIGHTER 11IREAL LlVE PARODIUSBUGS BUNNV

MAUI MALLARD (MEGA)

REAL BOUT SPECIALCOMMAND & CONQUERMAUI MALLARD (SNES)

SOVIET STRIKE
TUROKENEMV ZEROELEVATOR ACTION

I j



O Luís Antônio de

Oliveira, da cidade de

-=== Alto Capãta6;.-oi,0
--- escondê de ning'.iém que

-----=: é fã dé carteirinha da Afài
J .. "t .

Shir(nui. f, num sonho:
- bem ao gosto dos

m(neiros, imaginou-a,
na p'aia-,_. .>"\..

indica os botões que devem ser

apertados ao mesmo tempo.

Outro problema da galera do

Saturn foi com Fighters Megamix

(pág. 18). São 32 lutadores no

total e não disponíveis logo de
cara. Mas nem tudo são

reclamações (pelo contrário, eu é

que sou chato!). A edição saiu

das mais bonitas e quentes. E o

pessoal da gráfica não
economizou tinta dessa vez!

ENVELOPEr'
i'

A galera de '" Pc''1';[ .,
10 P""Lo 9~~~

Pernambuco segue ,SP a.o OJOSO_9'V

firme na seção, .
dessa vez com o

Sonic do Sandro
Firmino da Silva,

de Olinda

Os mineiros e -

dominando oiPfdaçol O
fber Ferreira Oue;roz, de

.' Lagoa Sant , mostrou
I- que é chegado em um

J primitivo #I fatrirou o
prêmio do mês

O-Sõni~

/':::cad~
3" ~ol.-SP com o Mario

, L '''-01050-910 _J Bro~leOOhJ

o-Chefe. Pelo menos lá pelosl'.(ado(de Indaiatuba,
SP,onde mora o João '0
Carlos Santos '

~AClOII
A Se você tem um Saturn eH faz parte do time de fissuradosem lhe King of Fighters '96, deveI ter ficado meio passado com a

matéria da edição 36 de SGP

(pág. 21). Afinal, a matériaR mostrou os mestres mas nãodizia como acioná-Ios! Yamos lá:A aperte Start e, sem soltar, t + v,~ + A, +- + X, ~ + B. O sinal de +



* Cartuchos

* Aparelhos

* Cd·s

* Acessórios

So.os u.a Locaelora
ele

GAMES STATION

já chegam ao requinte
de ter a versão da versão. A

salvação são o instinto de

sobrevivência e a modernização

tecnológica, que não deixam

ninguém dormir em cima das
glórias passadas. Menos mal,

assim a Midway pôde trazer um

novo Mortal, agora poligonal, e

" a Capcom parou de patinar

nos Alpha, Zero etc. e botou

Street Fighter 11Ina pré!ça.
~ Novidade não faz mal a

. "
\ mnguem.

(
c

o Valter Felipe Puke,
de Nova Odessa, SP,

mandou até um

puxão de orelhas. no
Chefe. Além do seu

1 Vega, é clarol6nhB~:~
Ana Paula Gomes

Ferreira, de São

Gonçalo, se liga na
-- cabeleira loura do

\ Golcu

Criar é preciso, mas se odinheiro entrar sem

necessidade de muita imaginação,
tudo bem. Jogadores e jogadoras,

por essa trilha segue a indústria
de jogos. Ao mesmo tempo

em que temos ótimas
novidades como Turok e

Tomb Raider- cada

vez mais raras, é
verdade- os clássicos

Oue coisal o Sidnei Paschoal Braga, de
São Paulo, SP,caprichou no desenho da
Coisa e, de quebra, pintou um clone da
Carla Perez junto



Vendo Saturn com 2
controles, por R$ 450,00.

Ou troco por P.Station.
Tratar com

Émerson, tel.

(011) 6141-0580,

São Paulo, SP.

Vendo um SNes com 2
controles e 17 cartuchos

(9 de RPG e 8 de ação) por
R$ 500,00. Tratar com

Cecília, tel. (019) 247-4761,

Campinas, SP.

Troco o CO Nights, para Saturn,

por Panzer Dragoon ou outro de

meu interesse. Só para o Rio de
Janeiro. Tratar com Altair, tel. (021)
234-5125 ou 568-0547.

Compro carts de
SNes ou troco os

games Art of Fighting
2, Michael Jordan, NBA

95, Power Rangers por

outros do meu interesse para SNes.

Escrever para Jeremias Barbosa de

Souza, rua Luiz Gomes de Lima, 70,

Belém, Paraíba. CEP: 58255-000.

Vendo um Mega Orive 11I com 3

Querida Marjorie, concordo com

o Hugo Mellincouvicht (SGP 34L
você deve ser uma mocréia. Por

que não usa suas fotos, sem esse

papo de irmã-gêmea?

Sandro Araújo da Costa
Manaus, AM

MB:

Querido

Sandro, veja só os

meus olhos de preocupação ...

CI)
OC
c::eU-
LI.-
CI)
CI)
c::e
•••••u

correção. Quanto ao Baby,
parece que ele erafã do Kojak
na infância ...

Quem quiser associar-se ao

Winner Club Game, mande

seus dados pessoais e R$ 1,00
e receba mensalmente nossos

boletins. Escreva para

Winner Club Game

Av. Rio do Pau, 646, Anchieta,

Rio de Janeiro, RJ
CEP: 21645-520

Marjorie,
detesto

fazer isso,
mas tenho de

corrigi-Ia, pois existe

um jeito fazer o Sonic 2 ficar
invencível. No menu de fases,

selecione o Sound test, ouça as
músicas 4-1-2-6-1-9-9-2-4, escolha

a fase e comece a jogar. Se pegar

pelo menos 50 anéis, o Sonic

ficará dourado, rápido e invencível.

Marjorie, porque o Baby é careca?
Patrícia Portugal

São Paulo, SP

MB: Paty, obrigada pela

Raissa Krettle

Governador Valadares, MG

MB: Raissa, meu anjo, você
só tem 8 anos mas já faz
comentários de profissional!
Vamos levar em conta!!

Meu nome é Raissa Krettle e

tenho 8 anos. Acho a SGP

interessante, mas precisa de

mais passwords, fotos maiores e
mais manhas. Sou menina mas

adoro videogames.

podemos competir com os

meninos nas Artes, pois já
saímos com o prêmio mais de
uma vez

CHEFE: tio Carlos, detonamos o

jogo na edição passada (36).

;VfiJev
@'(;

Tenho 11 anos e uma

sugestão: que tal fazer concursos

de Arte no Envelope só para as
meninas? Talvez assim tenha

mais desenhos no Rosa Shock.

Ah, adoro todos, principalmente
o Marcelo!

Meyre Sato
Curitiba, PR

MB: Meyre, adorei seu
desenho do Kamikaze e
aproveito para publicá-Io.Mas

Pessoal da poderosa SGP, sou

Carlos Rogério Casarini, 35 anos e
tenho duas filhas, de 11 e 5 anos.

Nós e minha mulher, Geni, de 33

anos, somos leitores de SGP e

gamemaníacos. Todo fim de semana

reunimos um pessoal e fazemos

disputas bem legais. Mas estamos
com dificuldades no "Palace Midas"

em Tomb Raider. Pedimos a ajuda
de vocês.

Carlos Casarini,
São Bernardo, SP
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• jf>.G\}~Ç\
AGORAEM2

ENDEREÇOS
LOJA 1

LOJA 2

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

TEUFAX 941 9957

RUA CONSELHEIRO MOREIRA
DE BARROS, 540

SANTANA - CEP 02018-011
TEUFAX 959 0530

A MAIS COMPLETA
LOCADORA E GAMES

SUPERGAMEPOWER

Caixa Postal 9442

São Paulo, SP
'CEP 01050-970

Gilberto Diduch

Campo Largo, PR

Escreva sempre para
Supergamepower, a melhor

revista de games do planeta!!
O chefe quer saber sua

opinião sobre o que
rola em SGP.

Estou mandando esta carta para

mostrar que eu fechei Donkey

Kong 3 com 103% e achei o

segundo final levando os 15

pássaros-banana para a mãe

deles. Marjorie, sua irmã é uma

gracinha, mas que tal uma foto
sua na revista 7

ANIMAL!!

Quantos polígonos pode rodar o

Nintendo 647 Qual é a capacidade

de armazenagem dos cartuchos.
Quando sai Cruis n' USA do N647

Richard Bachmann

Blumenau, SC

MK: Segundo a Nintendo, o
console pode processar até um
milhão de polígonos. Em tese,
os cartuchos não
têm limite de

armazenagem,
mas, para o fabricante quanto
menos memória, mais barato.

Cruis n' USA já está disponível.

controles, dois de seis botões e

um de três botões, com o jogo

Super Street

Fighter 11, tudo na

caixa, por R$
290,00. Tratar com

Fábio, rua Alagoas 275,

Campina Grande, PB.

Vendo um Mega com joystick
comum, de 6 botões, e um
controle turbo com fone de

ouvido. Junto, os seguintes jogos:

Mortal 1, Street Fighter, Last Battle,
Exterminador do Futuro e Fifa 96.

Tudo por R$ 160,00. Ou troco por
um Saturno e volto dinheiro.

Compro um P.Station com um
controle e um CD. Tratar com

Murilo, tel. (016) 729-5185,

Ituverava, SP.

Vendo fitas de
vídeo do Ranma

1/2. São 165 capítulos,

mais 8 longas-metragens, 2

especiais e um com vários clips. Ao

todo são mais de 176 desenhos,

tudo por R$ 60,00. Vendo também

12 mangás em ótimo estado por R$

30,00. Tratar com Rogério Vaga, tel.
(011)5873-0915, ramal 27, SP.

SUPERGPRESPONDE
Virtua Fighter 3 sairá para
Saturn? Quando sai o novo

DarkStalkers com a placa

CPS li? E Street Fighter 11I,
para quando está previsto?

Ademar Salvadori

Campo Mourão, PR

BB: Parece que você gosta
mesmo de luta, cara! VF 3 sai

para Saturn ainda este ano.
DarkStalkers 11Ideve estar

pintando este mês com a nova
placa. Pelo que sabemos vai
chamar DarkStalkers mesmo.

Street já está na sua SGP. Até!



NINTENDO 64 FICA MAIS-
BARATO NO JAPAO

medida recém

anunciada. Isso

significa que, a

partir de abril deste

ano, a fabricação
do hardware do

N64 saltará de 700

mil para 1 milhão A produção doN64 vai •

de unidades por subir de 700 mil para 1m7Jh-
mês. A decisão se deve à alta ~ ao POr mês

demanda do produto, não só no disk drive do console

Japão mas também nos Estados 64 bits, que deverá representar

Unidos. Além disso, o console foi novas alternativas para os jogadores.

lançado no mês passado na Europa, Com tudo isso, a grande "N" espera

onde também há expectativa de contabilizar ao final dos últimos 12

grande vendagem. Para se ter uma meses um lucro que ronda a casa

idéia, no final de 96, a Nintendo dos US$ 800 milhões. Mas não é só

havia produzido 3,99 milhões de a Nintendo que vai reduzir preços. A

consoles N64. Dessa quantidade, Sony anunciou que o P.Station, que

1,85 milhão ficou no Japão e 2,14 era vendido a partir de US$ 180,

milhões embarcaram para os EUA, cairá para US$ 149 nos EUA. O preço

por onde alguns passaram antes de dos jogos também será reduzido. Os

vir para o Brasil. Isso sem contar o mais baratos custarão US$ 20.

A Nintendo realmente veio comtudo com seu N64. Enquanto

no Brasil o preço do console gira em

torno dos R$ 600, no Japão está

abaixando. Dos US$ 203 que valia

quando foi lançado, o console teve

seu preço reduzido para US$ 137. A

medida, pelo menos até o momento,

só vale para o Japão. Nos EUA nada

foi anunciado. Yasahiro Minagawa,

da Nintendo, disse que essa redução
se deve ao sucesso do console e ao

aumento da produção do N64, outra

A Capcom vai rechear os consolesde 32 bits de jogos. Saturn e
P'Station vão ter uma safra de

primeira até o final do ano. Confira.

••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SATURN
Buster Brothers - março

Mega Man X4 - junho

Street Fighter Collection - junho

Marvel Super Heroes - junho

Resident Evil - agosto

Dungeons & Dragons Arcade

Collection - agosto

Resident Evil 2 - segundo
semestre

X-Men Vs Street Fighter 

segundo semestre

Darkstalkers 3 - segundo semestre

P.STATION
Buster Bros - 15/04/97

Marvel Super Heroes - junho

Mega Man X4 - junho

Street Fighter Collection - junho

Mega Man Battle & Chase 

primeiro semestre

Breath of Fire 3 - segundo semestre

Resident Evil 2 - segundo semestre

Mega Man Neo - segundo semestre

X-Men Vs Street Fighter - segundo
semestre

Darkstalkers 3 - segundo semestre

10



PlacaX-MEN
Vs.

Street Fighter O

-Kizuma
- Samurai Shodown

, ,

- .. .. ..:'-"'~~~~~

• Nintendo 64

• Super Nintendo
• Playstation
• Sega Saturn

Despachamos Via
Sedex

para todo o Brasil

Todos Modelos
de Gabinetes

e toda a linha de games

Street Fighter m
Tekken lU

Fax/Fone : (011) 9591157

ainda. Quem está no comando não

é a Rare, e sim um trio formado

pela Nelvana e Medialab em

associação com a Westcom
Entertainment. Na verdade, o

pessoal demorou para perceber que

Donkey Kong tinha tudo para virar
um desenho.

renovar e introduzir bastante ação

em jogos do gênero. Isso pode ter

sido um passo para a união dessas

duas empresas monstruosas no

ramo dos games. Se a Namco,
criadora de sucessos como Tekken

e Ridge Racer unir forças com a

Square, de Final Fantasy e Secret
of Mana, para criar jogos de

arcade, podem aguardar que coisa

boa deve pintar por aí!

ode ser apenas mais uma

fofoca, mas tudo indica que

essa mistura vai rolar e que vai dar

certo. Com o lançamento de Tobal
No.1, a Namco afirmou ter ficado

impressionada com a recente

expansão da Square no ramo dos

RPGs. E ficou provado também que

a Square tem a habilidade de

Já estava na hora de DonkeyKong receber sua homenagem.

Uma equipe de animadores está
criando uma série de

desenho animado com

gráficos 3D renderizados,

bem parecidos com o

jogo estrelado por

Donkey Kong e sua
turma. Eles vão

chegar às telinhas

lá pro final de 97,
sem data muito certa

SQUARE E NAMCO
JUNJAS NOS ARCADES

DONKEVKONG
COUNTRV VAI VIRAR
DESENHO ANIMADO



Finalmente! Mortal Kombat IV mostra a cara e dá

uma idéia do que será a nova versão do campeão.
DarkStalkers ganha sua 31 versão e Resident Evil

chega ao Saturn. O P.Station fica com o novo Spielberg

Previsto para
o 2º semestre

de 97

voodoo chips e

capacidade para processar 1,5

milhão de polígonos em uma

velocidade de 60 frames por

segundo. A jogabilidade

também mudou para um
ambiente totalmente 3D. O

que impressiona é que dessa
vez MK não vai ter sua marca

registrada, as finalizações. Ed diz

que isso é para deixar o jogo mais

sério e sombrio. Tomara que as

pancadas
não

eliminem

as risadas!

MORTAL KOMBAT IV
MIDWAY
lufa

ARCADE

A galera da Midway não quer saber
de descanso. Além de anunciar um

RPG de Mortal Kombat, já está na

parada de novo com MK IV. De

acordo com Ed Boon, o cabeça

pensante da série, esse novo Mortal

vai ter algumas mudanças em

comparação com os anteriores. É

claro que os gráficos foram

melhorados, mas, além disso, a

Midway usou uma nova placa de

arcade bem potente, com dois

12



Sem previsão de lançamento

nome ao título; Bullets, uma

pequena garota bem poderosa e

que tem um cachorro; Q-Bee, uma

personagem metade abelha,

metade mulher; e Lilisu que,

aparentemente, é irmã de Morrigan.

O resto do pessoal já é conhecido

das versões anteriores. Alguns

ficaram esquecidos dessa vez,

como Phobos, Pyron e Donovan.

Enquanto o jogo ainda não

chega aos arcades, alguns

rumores na Capcom indicam

que Darkstalkers 3 só vai

chegar a alguns consoles

caseiros, ainda indefinidos, lá

pelo final de 97. Darkstalkers:
Jedah's Dammation (ou

Vampire Savior em terras

japonesas) tem quatro novos

personagens. Jedah, que dá o

DARKSTALKERS: JEDAH'S
DAMMATION
CAPCOM

luta

ARCADE

Disponível no 1Q semestre de 97

consoles ao mesmo tempo. A galera

que gosta de suspense e ação não vai
reclamar. Mandem bala nos zumbis!

13

Também existem especulações de

que se possa trocar de roupa

desde o começo do jogo. No

P.Station é preciso terminar o jogo

pelo menos uma vez para pegar a

chave do closet. Fora isso, o terror vai

tomar conta desse game, que é um
Alone the Dark com muito mais

ação e diversão. E, de quebra,

Resident Evil 2 está previsto para o

final do ano e deve sair para os 2

como a

versão

para
PC.

RESIDENT EVIL
CAPCOM

GfÕO

SAf'URN
Demorou para sair, mas
Resident Evil finalmente vai

fazer sua estréia no Saturn. O jogo

é praticamente o mesmo da

versão para P.Station. A

, grande diferença que

acompanha o jogo do

Saturn é que este
virá com



XEVIOUS 3D IiIIAMCO

(I tiro

P.SI'AI'ION

VlInUA
SlRlKER2
SIGA
futebol

ARCADE

Virtua Striker 2 vai ser o

primeiro jogo de esporte a chegar

aos arcades com a nova placa da

Sega, a Model 3. Apesar da

jogabilidade não ter sido alterada,

essa sequência traz várias

novidades. Foi incluída a opção de

jogo à noite ou de dia, de acordo
com o fuso horário do local da

partida. São três estádios, e quanto

mais perto da final, mais lotados

eles ficam. A galera também se

empolga cada vez mais com as

jogadas. Essas trazem um novo

sistema de táticas que podem ser
alteradas a toda hora. O visual está

bem legal. Os anúncios, o placar e
todos os detalhes ficaram bem

caprichados. Até a bola, se você

reparar, é a oficial da Copa de 94, a

AS551 Questra. Bola pra frente!

Sem previsão de lançamento

14

GHOSTIN
THE SHELL
SOllY

ação
P.SI'AI'ION

A obra de Shirow Masamune virou

jogo, depois de ter sido adaptada
ao cinema. O demo ficou melhor

que o desenho animado, mas o

jogo ficou muito simples. Poderiam

ter aproveitado melhor a ação do

original. Talvez mude na versão
final. Tomara!

Sem previsão de lançamento

Em Dark Rift você escolhe

entre oito guerreiros enormes

e equipados com diversas armas.

Com uma jogabilidade sólida, os

lutadores.têm vários tipos de golpes,

como arremessos, combos com até

Quem não se lembra do antigo
Xevious dos anos 80? Para matar as

saudades, ele está de volta todo

reformulado. Agora você pode mudar

a visão para superior ou para dentro

da cabine em uma perspectiva em

primeira pessoa. Os chefes estão bem

difíceis e com a nova jogabilidade,

Xevious 3D tem tudo para voltar a

ser um clássico nos anos 90.

Sem previsão de lançamento

DARKRIFT!
VIC rOKAI

luta

NINI'ENDO 64

10 hits, projéteis,

bloqueios e combo
breakers. O visual

realista e a rapidez
estão demais. Os

cenários contam

com diversos efeitos, como névoa,

trovões e muito mais. A porrada vai
rolar no N64!

Disponível em abril/maio



lhe Lost Word é a nova

superprodução de Steven Spielberg

que deve chegar aos cinemas
americanos no meio do ano. Trata

se de uma continuação do sucesso

de bilheteria Jurassic Park. E,

como Spielberg não vacila, o jogo

também já está a caminho. A

história do filme e do jogo se passa

na mesma ilha do primeiro triller, a
Ilha Nublar. Quatro anos se

passaram desde a sua destruição, e

Previsto para junho

eles chegam lá e têm uma

surpresa. Dessa vez, você vai

jogar no papel dos dinossauros e

dos humanos, chegando até a jogar
com o Tiranossauro Rex. Esse é um

trabalho sério, coisa que você vai

comprovar quando jogar. Muito

bem feito e cheio de ação, lhe
Lost World já é antecipadamente
um dos melhores do ano!

a trama se dá no Site B, a

incubadora em que os dinossauros

foram levados antes de irem para o

parque. O cientista Iam Malcolm foi

enviado para checar a ilha com um

biólogo, um caçador e duas

crianças pentelhas. A

aventura começa quando

THE LOST
WORLD
DIIAMWOIKS
a~ão
P.S.,A.,'ON
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i TIME CRISIS

NAMCO
tiro

P.SI'AI'ION

A Sega tem o Virtua Cop e a
Namco ataca com lime Crisis.

Esse jogo de tiro em primeira

pessoa inova numa ação inédita

nesse gênero: a de se esconder. É

nessa hora também que se faz a

troca de pente da sua arma. Mas

não fique muito na defensiva, pois

o tempo é curto e, dependendo

dele, sua rota muda. É claro,

para ver o melhor final, você tem de

detonar os bandidos o mais rápido

possível. O jogo virá com a pistola

Guncom, que a Namco garante ser

mais precisa que a do arcade (será

que tem "kick back" também?). Pra

variar

existem

fases que
não tem no

fliperama.
Você

controla o

policial
Richard Miller e tem

vários casos para resolver. Com

todos esses elementos, lime Crisis

tem cacife para ser um dos melhores

jogos de tiro do mercado.

Previsto para o 1º semestre de 97

Sem previsão de lançamento

são impressionantes.

As asas, os "flaps" e os "air brakes"

se mexem com perfeição, tal como

num caça de verdade. Você vai

pilotar aeronaves clássicas como o

F-14 Tomcat (aquele do Top Gun),

o F-16 Fighting Falcon e o

EF-2000. Fora algumas

novas que a Namco diz

que vai acrescentar. É

bom ir treinando as

táticas desde já!

O super simulador da Namco voltou

mais sofisticado. Para comecar, os

gráficos estão bem mais reais.
Parecem fotos aéreas. E as missões

então? Tem mais do que o dobro

que seu antecessor. E não é só

quantidade, é qualidade e variação
também. Existem missões de

resgate e de bombardeio, além dos

extermínios e de proteção aos VIPs,
como o de Ace Combat. Os detalhes

i ACE COMBAT 2

NAMCO
tiro

P.SI'AI'ION



computados em 'Victory Goal'97.

Essa versão tem mais ângulos de

câmera e conta com narrações em

japonês e em inglês. As jogadas

estão mais realistas do que nunca.

Como em Victory Goal '96, todos

os movimentos foram JlcapturadosJl

de modelos reais, usando a técnica

de Motion Capture, a mesma de

Perfect Striker (N64), da Konami.

Já disponível

J-LEAGUE VICTORY
GOAL '97
II A

esporte
SATURN

Todo ano é ano de Victory Goal, a

melhor série futebolística da Sega.

A edição de 97 vem com mais um

time, totalizando os 17 da primeira

divisão da J-League, a liga japonesa

de futebol profissional. Todos os

uniformes novos já estão

Se você esta procurando os mais recentes
lançamentos e não quer estragar seu videogame
com fitas e COs piratas pode dar uma pulo em
nossa loja...

, Aqui a gente só trabalha com produtos
ORIGINAIS para que você possa j~gar com
tranquilidade, sabendo que o jogo vai ter todas as fases e não vai destruir
seu videogame. E ainda por cima temos o melhor preço do mercado e
despachamos para todo o Brasil !
Se você não acredita pode dar um pulo e conferir...

@~ffiJ&rfJ&~lliiJ[§~

illOOffiZ;@ (f]@ lliiJffi~ @

[?8 ~®1J1J~~y~ ~ ~;











DICA:
outra

raziopara
ficar longe
das

paredes:
pedras
rolantes

DICA: quando estiver lutando
contra humanos, use sua

',.-io com cautela. Se elemun/,- rma
estiver ca"egando uma a ,
atire' .

DICA:

quando
atingir o

topo de um prédio, pule em outros prédios
para pegar power·ups e armas

DICA:

o melhor jeito de
evitar as granadas í matando o cara
que 115 lança o mais rápido possfvel

DICA: contra

inimigos que
lançam projéteis,

atire e depois
desvie. Eles nio

consegui rio
acertá·lo

. . estiver com problemas
DICA. se ..' em
para mirar noS inImIgos d

lataformas, use o cursor. ~
~apa para ter maior pr8CISlO

rUROK NINTENDO 64
ACCLAIM

A,ão

FUN FACTOR

9 Fases CONfROLI
I Jogador

Continue GRÁFICO

SOM

DICA:
nioande

muito

perto das
paredes.
Algumas.

delas

possuem
armadilhas com lanças bem Btiadas

dominador The Campaigner. Esse,

por sua vez, quer alterar a sequência

do tempo. Tudo isso em nove fases

bem agitadas e sangrentas. As

mortes nesse jogo são

impressionantes e os inimigos um

show à parte. Você enfrenta gorilas

mutantes, lagartos e dinossauros
bem conhecidos de Jurassic

Park. O nBgócio é rezar para
sobreviver!

DICA: alguns anim~is p.equenos,
mo o cervo e o JavalI,

:rantem energia qua~do rda e
eliminados. Usa a e5Plnga les
consiga mais pontos com e

DICA: quando achar os.pontos
onde dá para salv~~ o logo,

elimine todos os Inlm/~OS ;m
volta para não ser trucuIB o

~o Gomep,., .Turok vai sacudir o

N64! No estilo de Doam, você

vai ter de caçar dinossauros e

tomar muito cuidado para não

ser caçado por eles. Esse jogo

de tiro com perspectiva em primeira

pessoa está realmente sensacional! O

personagem traz novos movimentos

jamais vistos em jogos desse gênero,

como pular, escalar, nadar e olhar ao
redor. Além disso, você conta com

dez tipos de armas bem animais. A

história é a de um guerreiro místico

que deve combater o malvado

DICA: se um inimigo humano estiver com
uma c/ava ou outra arma sem ser de fogo,
economize muniçio e use a faca
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ICA: nessas aranhas,

ataque e saia de perto
quando elas caírem
no chão

DICA:

apertando
A+B+C

você dá o especial do personagem. Mas
cuidado, você perde muita energia

indicando os botões. Aperte o que

elas indicarem para não perder vida.
De resto, você vai ter um montão de

golpes combinando os boIões. h

DICA: atenção aos
comandos que aparecem

na tela. Execute-os

direito para que os
elevadores não
caiam em você

SAJ'URN
SEGA

A~ão

DIE HARD
ARCADE

CO

5 Fases

2 Jogadores
Continue

FUN FACTOR

CONTROLE

GRÁFICO

SOM

DICA: pule
como

botãoCos

jatos de :~IJ? '
água aYI_~,.

que o ca"O dos bombeiros joga em você

sair atrás da gangue que raptou a

filha do prefeito de São Francisco. O

game é uma versão moderna de

Final Fight, em que você tem de

capturar a gata em um

prédio onde se esconde a

quadrilha. Fique ligado,

mano, no meio das fases

pintam umas demos

DICA:
destruindo

os objetos
da tela,

você
encontra

itens

importantes

~ Por BabV Balinho
Se você se liga num bom filme

de detetive, esse jogo é pra você. Só

que aqui não tem essa de sair dando

tiro por aí, como em Die Hard
Trilogy, que não tem nada a ver
com este Die Hard Arcade. Você·

pode jogar como Bruno ou Cindy, os

dois policiais que têm de

DICA: nas
-, fasesde

perigo
aperte o
botão de

chute, soco ou pulo. Se e"ar, perde energia

DICA: quando aga"ar o Inlmig6, aperte
rápido o botão de soco ou chute para
prender o inimigo
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DICA: na
hora em
que a t.la
rodar, nio
fique
parado,
pule

DICA: nas

plataformas
fique pulando
direto para nio

ser queimado

SJl'rURN

DICA:

segure o
botiode

tiro até encher a barra vermelha. solt.

para destruir a armadura deste l(Jimigo

variados e bem feitos. Você pode

lutar como samurai ou como ninja e

conta com um botão que dá

poderes especiais. Nunca '

foi tão divertido espantar J~'t'demônio! l'-~ DICA: o ponto fraco do sapo éa cabeça

DICA: procure fH:arno centro para a DICA: para mudar o alvo, aperte os botões
gangom nio ficar se movimentando L ou R

rAROMARU

FUN FACrOR

CD CONrlOU

2 Jogadores GRAFICO

Continue -SO-M------

DICA: na hora em que a aranha correr,.
sbaixe para nio ser atingido





DICA:

quando estiver

atacando os campos inimigos, como

essa base aérea, comece sempre pelo lado

mais desprotegido

DICA: na fase Black Sea, logo que

completar o primeiro objetivo, destrua o
comboio que está pronto para atacar os
MIAs. Se muitos MIAs forem destruídos, a

missão vai por água abaixo

DICA: quando estiver atacando navios

grandes, faça-o da proa para a popa.

Desse jeito você não vai ter problemas

DICA: na

fase Black Sea, use o mapa

para localizar os HINDs no sudoeste. O
depósito está cheio de power-ups e dois

recarregadores de armor

objetivos, tais como coletar itens,

destruir instalações específicas etc.

Em termos de munição você não

deve se preocupar, seu helicóptero

está equipado com diversos

foguetes, mísseis, metralhadoras e

até um guindaste para erguer

algumas coisas. Se você gostou de
Black Dawn e se lembra muito

bem da série do Mega, hSoviet Strike é adrenalina •

pura!

DICA:

na fase
Black

Sea,
destrua todos os prédios na área nordeste

do porto, que você ataca durante o
segundo objetivo. Eles escondem vários

power-ups, incluindo uma vida e
sidewinders

SOVIET:

DICA: use as

esquivas para a direita e
esquerda para desviar e atacar os inimigos

sem ser atingido

Prepare a tropa e os dedos!

Soviet Strike chega ao Saturn com

toda a ação espetacular que ficou

famosa na série para o Mega. Essa

versão é bem parecida com a do

P.Station. Você é um piloto de elite
dos EUA e tem uma missão do

outro lado do mundo, na Rússia.

Com duas visões superiores, você

vai pilotar um helicóptero Apache

por 5 fases bem longas. Para

completá-Ias você deverá realizar

alguns
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sucesso da versão anterior, porém,

depois de algumas fases, o game
não muda. Daí, o efeito é o mesmo

de uma canção de ninar. E

vocês sabem que.esse não é~o som que eu mais gosto. r ~

~

DICA: nem sempre é fácil alcançar os
elevadores. Em certos momentos você s6

conseguirá isso pulando

DICA: nesse ponto, procure atirar na
diagonal para acertar os inimigos quando
eles ainda estiverem no alto

DICA:

fique esperto para não ser
esmagado pelos elevadores

ouvidos e olhos deste

Lord é que

agradecem. Você
escolhe entre três

personagens. Sua
missão é encontrar os

documentos secretos

que estão muito bem
escondidos em

prédios, aviões etc.
O arsenal não é

grande coisa - uma

pistola e granadas 
mas é eficiente. O

jogo teria tudo

para repetir o

DICA: dentro do boeing, fique agachado
atirando contra os ataques do inimigo

DICA: atire nos barris para causar explosões
e, com isso, matar os inimigos facilmente

SATURN
VING

A~ão

ELEVAfOR
ACTlON 2

\jJ Por Lord Mathia.

FUN FACTOR
CO

I J d· CONrROLEogaor ..
Continue GIlAFJCO

SOM

DICA:

nas portas vermelhas você
encontra documentos secretos. Entre

em todas que aparecerem

Esse é pra quem tem
memória de elefante.

Elevator Action 2 apareceu

pela primeira vez no
Nintendinho 8 bits e fez um

sucesso do caramba. A versão

para Saturn tem poucas

mudanças. Na verdade, o espírito do

jogo é o mesmo. O que muda são os

gráficos e o som, que, aprimorados,

deixam o game parecidíssimo com a

versão para arcade. Os

DICA: nas portas azuis você encontra itens.
Caso pegue a granada, use o botão C para
arremessá·la

SAI'URN
Gs
§

.~

QjJ
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SA7URN
lU1'IlfIOII

EIDOS

A~ão

DICA: soque

sem piedade a

parede para
abrir o portão

THE
INCREDIBLE

HULK

8 Fases FUN FACTOR

1 Jogador CONTROLE

Password GRÁFICO

Continue SOM

genética. De repente, quando fica
nervoso ou excitado, o cara sofre

uma mutação, rasga a roupa e... fica
verde! Coitada da namorada

dele! Bom, Hulk virou

prisioneiro do time de

super-heróis Pantheon,

para quem ele vai ter de

provar que sua força e seus

poderes podem ser úteis

para salvar a Terra. O cara
vai ter de ficar bem verde

contra 4 chefões da

pesada. Boa salada, galera!

DICA: você tem de destruir os quadrados

no chão para que parem de sair inimigos.
UsaL2+X

DICA: bem no
meio do salão,

sobre o
circulo, usa o

Special L2 + X
e ache itens

secretos

DICA: a
melhor

maneira

dede"otar

Ajaxé usar

o Special
Move

L2+ o

DICA:

acabe com
Atalama,

quebre os
vidros e vá
encontrar

Ajax, o
último chefe

DICA: sua vida

recarrega
sozinhasa

você não

pegar o item
para isso

DICA: estes são
Hector e Ulissss, dois dos

chefes que você enfrenta para sair da fase.

Cuidado a bola de espinhos de Hector e com a espada de Ulysses

DICA: o
elevador

que leva à
saida está

ao lado da

escada no
inicio da

fasa

DICA: na
1'fasa

ache os 6
switchs

que
acionam o
elevador e

asaida

00 Por Lord Mathias
Mano, parece que você vai ter

de lutar para salvar a Terra mais

uma vez. Agora, você vai se vestir
de verde e encarar uma de

Hulk. O incrível super-herói da
Marvel Comics faz a sua

estréia nos consoles de 32

bits. E já vem babando de

raiva. O lance é o seguinte: o
físico nuclear Robert Banner

foi vítima de uma explosão e

recebeu uma carga muito

forte de raios Gamma, que
mudaram sua estrutura
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32 Blrs
FOX INTER.

Tiro

INDEPENDENCE

DAY

FUN FACTOR

13 Fases CONTROLE
2 Jogadores . .

GRAFICO

SOM

DICA: nunca

fique cara-a-cara com os destroyers.

Eles vão destrui-Io com alguns tiros

Algumas cenas do filme realçam as fases

negócio é ação de verdade, é

melhor procurar jogos como Air

Combat, para P'Station, e Lm50viet 5trike, para Saturn. 1: ~'

DICA: saber usar os freios

segurando 12 e R2 é o segredo I
Diminua a velocidade para atacar, para

pegar os POWfIf-UPS e para atrair os
aliens

DICA: apesar
dos alvos
te"estres

serem fáceis de

destruir, aproxime-se com cuidado

assim que os inimigos começarem a atacar

tipos de aeronaves, como um F-15

Eagle, um A-10 Warthog e o russo

Sukhoi Su-72. Ainda passa por

cidades como Nova lorque, Paris e

Tóquio. As diversas visões e cenas

do filme que rolam no jogo dão

uma ajuda, mas não salvam o

game. O que vale a pena é chegar

ao final só para pilotar a nave

superveloz dos aliens. Mas se o seu

~aGamepro
Apesar do grande orçamento

e do sucesso do filme Independence

Day, o jogo para os consoles de 32

bits é divertido mas não promete o
mesmo. As duas versões estão bem

parecidas, mas, como sempre, o

P'Station é um pouco melhor nos

gráficos. O que faltou em

Independence Day foi uma

variedade na jogabilidade que

acompanhasse o enredo do filme. O

resultado foi apenas um jogo de tiro
em combate aéreo. Em termos de

combate o jogo é bem legal. Ao

longo das fases, você pilota vários

DICA: em T6quio, não perca tempo

perseguindo os líderes. Tente mirar e

acertar de longe

DICA:

os Warp Tubes, como esse em

Moscou, possibilitam que você eleve ao

máximo os power-ups

DICA: guarde pelo menos dois misseis

para o City DestroYfIf
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DICA:

passe
tranquilo
pela
cachoeira,
ela não irá
acertá-Io

.DICA:

.pass,ndo
$ébreessa

" mofda
~

aciona o slot

DICA: contra esse cara,

atire em sua cabeça e
desvie de seus mísseis
e arrancadas

SA'rURN
KONAMI

Tiro

~
DICA: tome
cuidado ao
passar
nesse

ponto
sobre os

plintos

REAL LIVE
PARODIUS

,."~1·DICA: mate bem
';':'~"$... rápido os carinhas

,. . :::-' dos balões, pois eles

":f';. :.~~ ocupam muito
espaço na tela

fUN fACTOR

CD CONTROLE

2 Jogadores lIA
Continue G fICO

SOM

Normal, Score Attack e Time Attack.

No Normal você enfrenta o jogo
habitual. No modo Score Attack você

tem de terminar as fases com o

maior número de pontos possível.

Jogando o Time Attack, o lance

é terminar o game no menor ktempo possível. r ~

DICA: quando
a mulher for

a"umaro

cabelo, fique
neste ponto :

e atire em
seus olhos

DICA: o sino
verdeéa
melhor

opção. Após
pegá-Io
parta para
cima dos

inimigos

DICA:

espere a
hora certa

para pegar
o item azul

e mate o
máximo de

inimigos

3~ !fI3[J1J&5

~ REAL LIVE
L::J8
~ o

(JV.~

~ ~~rcelo Kamikaze
Real Live Parodius Forever

with me conserva as principais
características da série, como a

sátira a jogos consagrados. Entre os

escolhidos para essa versão estão
Twinbee, Gradius'e Goemon. O

game é muito colorido e tem ótima

jogabilidade, como de costume.

Existem 16 personagens ao todo.

Além dos já conhecidos, você conta
com um bom número de novos

jogadores. São três modos de jogo:
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DICA: use o remédio para 01
caras ficarem IHIIVOSOI. Allim
você UM mais 01 Umit BtNb

., consequlJlJtemBnte,
desenvolve-os mais

DICA: fale com esses caras na

Wall Markat. Eles darão

infonnBÇÕflS sobre rifa. Depois

vá para a casa ao norte

DICA: use a magiB
do trovão em

Guard Scorpion.

S6 não ataque

quando o bicho
levantar a cauda

DICA: entre aqui
na cidade nR 7.

Fale com todos e

depois verifique a
máquina de fliper

DICA: acerte as

costas de Air

Suster. Os ataques
de/e tiram bastante

energia, portanto,
combin.as

matérias para poder UMr o Cure em todos

01 seus companheiros

p.SFAr'ON
SQUARE

RPG

FINAL
FANfASY VII

DICA:

não use
muito

mais

que três blocos do

memory cardo Vai ficar muito lento

FUN FA(fOR

1 Jogador CONTROLE

Memory Card GRAFICO

SOM

râ\~ Por Marcelo Kam;kaze
Finalmente! Final

Fantasy faz sua estréia no

P.Station com gráficos

espetaculares, história

fantástica, cenas de cinema

animais e jogabilidade variada.

Barret é o líder de um grupo de

oposição chamado Avalanche,

que é contra os negócios da

Shinra, uma organização do

mal cujo objetivo é sugar a energia

vital do planeta. Para impedir que a

exploração continue, Barret e Cloud,
um mercenário ex-soldado da Shinra,

pretendem detonar pra valer uma das

usinas. Se você joga Final Fantasy
desde a estréia da série no Nes (I, II e

111),não pode deixar de ajudar. Não vai

ser difícil, o jogo é bonito e poucas

coisas atrapalham (o controle é um

pouco travado e os gráficos meio

poluídos). Grande estréia.

P.SI'AI'ION
t2
@)

ts
.~

~

~



DICA: psgu, o vHtido na loja,
a ptII'Uca no ginásio. O cara
que faz o vestido está no bar.
Vista tudo no provador

• A 'desde
DICA: desfnla as plram, • O
uno com ataquas ~ormal$.
rlStO é baba. ()epOfS,a

plataforma n81 é detOnadB

DICA: vá à casa de Dom Comeo
, fal, com rda. Atrás de cama

há um item. Depois de falar.
voei cai numa armadilha

DICA: vá para a casa de ~Iis e
;5 compre as bafeI1as

::=a loja de Wall Marlcet
.Aí suba paIos cabOS

DICA: o ponto fraco de Apus é
o fogo. Tenha alguém para
recarregar a energia de todos,
pois o marenloto é forte

• ••.•••as escadaS da
DICA: Siga '-;·AtrsvB556 o
matriZ da ShJl1ra. . dos
corredor escondendo-Je

guardas

DICA: verifique os barris no
eemitério de trens. Mova

alguns vagões para criar
caminhos

DICA: vápara essasalae~e. ••.•.•oaerodufO e ••••••
o ;tem. u.... safa. Abra a 3'
para a outra "rM:-ft item
porta e pegos o VIU •••••

DICA: combine matérias para DICA: entre no hotel de Carm.
atenuar o fogo. E.tis ataca e os CIoud vai contar sua história e
outros devem CSlfeIIBl' o HP sua ligação com Sephiros

?5-:Jr
r {:,71"QJ:(1)~~(:jih@tv~t\"
t'!Fel,'jll;;nW5
t9Á1d~J.ut>······l ;.:t;'"':J1t J

DICA: Road Rash purol Rque
sempre perto do carro e vá
detonando os inimigos

DICA: detone o ·cadJorro·

primeiro. Ai cuide de R., o
novo presidente C1a Shinra

DICA: u.magias, di
preferência a do trovão, contra
o Handred Gunn"

DICA: desde o começo vá
fortalecendo as matérias.
As de cura são as mais .

importantes. Aproveite-.
dos equipamentos que
multiplicam a velocidade
de ganho de APs

DICA: ataqu, o protótipo
H0512 com magias. Cuidado

com o veneno
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,~' DICA:o
, boneco

/" coma
coroa atirl

3bolas de

. gelo

DICA: na

"--ft~ ", .---,
"'--" ...~ .----.

G>l ffi DICA:
G~ aperte o

botio A e você poderá andar com o boneco

pari qualquer parte da tela

DICA: o
melhor

jeito de

empurrar os outros
pássaros no bUrlco é ficando no meio

DICA:nio

encoste
nas

laterais,

você perde
velocidade

FUN FAnOR

16 Mega CONfROU
4 Jogos

4 Jogadores GRAFICO
Continue SOM

DICA:

quando

aparecera

, mensagem

:": para pular,

aperte o botão X para ganhar velocidade

joguinhos em um: Tetris, Gelo,

Corrida e Mata-Mata. Vs. Collection,

mesmo não tendo gráficos e som

magnifícos, é muito divertido. No

jogo tipo Tetris, você pode jogar

contra o computador ou contra seu

amigo. No Gelo, o lance é aniquilar o

adversário com bolas de gelo. Na

corrida, você tem de dar pulos de

Marjorie para ganhar velocidade. No

Mata-Mata, jogue os passarinhos no

buraco dando bicadas. E nada J~de ser bonzinho... T·~
VI. COl.I.fCflON BOTT~::

A~ão

1 DICA:como
quadrldo,

l' aperte A pari
~ selecionar a
1 peça. Junte 3

l iguaise

t, acabecom
elas

DICA:

selecione

as peças
do alto da

tela pari acabar primeiro com as de cima

Meninos, voltei! Depois de um

tem pão resolvendo jogos cabeludos

de ação, finalmente o Chefe me deu

uma folga. E com este joguinho
superdivertido, ou melhor quatro
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DICA: como

Ninja Maui,
suba em

lugares

impossíveis,

pule e aperte o
bot_oA

DICA: pise na
parte marrom do
chão e mova a
plataforma

para subir em

lugares altos

DICA: depois de
detonar o carinha

que sai da
estátua, entre nela

para criar seu
caminho

derrubando

paredes

o deus Shabuhm Shabuhm,

guardião da Vila da Escuridão. Você

conta com um revólver e, se pegar

as moedas Yin-Yang, pode

transformar-se no Ninja Maui, que

usa um bastão. De qualquer

maneira, você tem de ~trabalhar rápido! r ~
DICA: para

destruir o 2fl

mestre, mate
todos os

ninja que

aparecerem.

Não desperdice os recarregadores de energia

MEGA
DISNEY

INTERACTlVE

A~ão
4

DICA: agora

você é Ninja
Maui. Use o

botão A para
transformar-se

DONALD
'N MAU'

MALLARD

24 Mega FUN FACTOR

8 Fases CONTROLE

'Jogador GRAFICO

Continue SOM

Passwórd

tela ou são diferentes. Dançaram

até algumas sub-fases. Apesar de

tudo isso, o game ainda é divertido.

Você joga como o Pato Donald, que

está na pele do detetive Maui

Mallard. Ele foi escolhido para

resgatar um artefato que simboliza

DICA:

em

alguns lugares

espere as plataformas aparecerem

para criar o caminho para você

Por Lord Mathias

o Mega Drive não ficou pra trás,

pelo menos não por completo. Maui
Mallard também ganha versão

para o console, mas fica devendo

em relação à do SNes. O controle

demora muito para responder a

seus comandos. A qualidade

gráfica é muito pior. A maioria dos

detalhes, como a porcentagem de

tesouro que você tem de colher e

alguns inimigos, não aparecem na

MEGA
~

DICA: suba no pato e agarre-se na corda

para pegar itens lá em cima
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TAMBÉM NA INTERNET

h"p://www.dshop.com

PUZZLE

ALLEY WAY •.••••••• 1$19,00

KIRBY'S BLOCK BALL •• 1$49,00

KRUSTV'S FUNHOUSE •• 1$19,00

LEMMINGS ••••••.•• 1$49,00

STARGATE .•••••••• 1$ 49,00

TETRIS ATTACK ••..•• 1$19,00

LUTA

COLLEGE SLAM •.•••. 1$79,00 ARDY L1GHTFOOT ..•• 1$79,00

NHL STANLEY CUP ..•• 1$59,00 BATMAN FOREVER ••• 1$ 89,00

SUPER SOCCER .•..•. 1$59,00 BOOGERMAN ••.•.•• 1$ 99,00

FÉRIAS ASSOMBRADAS 1$ 89,00

_ A ILHA DA GARGANTA
CORTADA ••.••....• 1$79,00

SIM CITV •.•••••.•. 1$ 59,00 KIRBY SUPER STAR •.• 1$99,00

L1GEIRINHO-LOS G •.. 1$ 89,00

MICHAEL J CHAOS ••. 1$69,00

CLAY FIGHTER 2 •..•. 1$ 99,00 PITFALL THE MAYAN •• 1$ 79,00

P. RANGERS FIGHTING .1$99,00 PREHISTORIK MAN ••• 1$ 79,00

PRIMAL RAGE •.•... 1$ 89,00 SCOOBY-DOO MISTERY 1$ 99,00

SHAO-FU •..•..••.• 1$79,00 SPARKSTER •••••••. 1$89,00

SPAWN ••.••..••.. 1$79,00 VENOM SPIDERMAN •. 1$89,00

LUTA
KILLER INSTINCT ••••• 1$49,00

PRIMAL RAGE .•••••• 1$ 59,00

SAMURAI SHODOWN •• 1$ 59,00

STREET FIGHTER II ..•• 1$ 49,00

TOSHINDEN •••••••• 1$49,00

BART vs. JUGGERNAUTS .1$19,00

TENNIS .........•• 1$ 19,00

TOP RANK TENNIS .••. 1$19,00

ACAO

PUZZLE

GAMEBOY
CLASSIC
apenas

RS 09,00

. GAME BOY
POCKET
apenas

RS 149,00

TETRIS 11 • • . • .. • .. • 1$ 59,00

TETRIS ATTACK ••.••. 1$69,00

DOOM .••.••.•..• 1$89,00

IGNITION FACTOR •.• 1$69,00

JUNGLE STRIKE ••.••. 1$ 89,00

REVOLunON x ..••.• 1$79,00

SUPER BOMBERMAN 2 .1$79,00

KYLE PETTY'S RACING • 1$99,00

LAMBORGHINI AMER .. 1$59,00

ROCK N' ROLL RACING .1$ 89,00

12,l8fG,I~,!i"º,,e,e,I,~,º(Ninlendd)

Os últimos lançamentos,
pelo melhor Qreç~, sem sair de casa.---

SUPER~~~ ~-~~~~fiii-O·S . SUPERNINTENDO .LÀ 11~A~l~ j;•••.. --- IfirsTXcrÜ-ES----------- .-----.-







KIMKAPHWAN
Hishozan: (c) + 1"t B

Hangetsuzan: + lt +- t B ou C

Hishokyaku: no ar, + t B
Kaikyaku: depois do

Hishokyaku, ~ t B

Kuusajin: ~ + ~ t A
Hakikyaku: + lt +- t A

Houou Tembukyaku: no ar,
+-lt+~~ t BC
Hououkyaku: + lt +-lt ~ t C

BOBWILSON
Rolling Turtle: + lt +- t B
Side Winder: + lt +- t C

Frog Hunting: após o
Hornet Attack, +-~~ t BC ou
~~tC
Bison Horn: (c) + 1"t C

Wild Wolf: (c) +-~ t B
Monkey Dance (Break
Shot): ~+~ t B
Dangerous Wolf:
~+-lt + ~~ t BC

Mad Spin Wolf:
+lt+-+lt+-tC

BILLY KANE
Sansetsukon Tchuudan
Uchi: (c) +-~ t A

Karyuu Sansetsukon
Tchuudan Uchi: depois do
Sansetsukon Tchuudan Uchi,
+-~ t C

Suzume Otoshi: + lt +- t A

Sempuukon: A repetido

Kyoushuu Hishoukon:
lt+~~ t B
Karyuu Tsuigekikon (Break
Shot): + lt +- t B
Tchoukaen Sempuukon:
+~~~+lt+- t BC
Daisempuu:
+~~~+lt+- t C

SOUKAKU MOTIZUKI
Makibishi: + ~~ + A

Nozarugari (Break Shot):
+lt+-tA
Hyouidan: ~+-~ t C

DUCKKING
Head Spin Attack: + ~~ t

A ou C

Flying Head Spin
Attack: no ar, + lt +- t A

Cross Head Spin: + lt +- t O

Dancing Dive (Break
Shot): + lt +- t B
Neo Break Storm: ~ + ~ t B
Duck Feint • Air: no ar, + +
Duck Feint - Ground:
correndo, ~ t C

Break Spiral: de perto,
+-lt+~~}I+ t BC

Duck Dance: + + t ABC

BLUEMARY
Spin Fali: + ~~ t A

Straight Slicer: (c) +-~ t B
Stun Fang: depois do

Straight Slicer, +-~ t B
Stun Gun Smasher:
+lt+-tC

Mary's Head Buster:
+lt+-tB
Vertical Arrow (Break
Shot): ~+~t B
Mary's Snatcher: depois do
Vertical, ~+~ t B

Back Drop Real: de perto,
~~t AB

Mary's Splash Rose:
~+-lt + ~~ t BC
Mary's Typhoon: de perto,
~+-lt+~~tC

10E HIGASHI
Thrash Kick: lt~ t B ou C

Golden Heel Blast: + lt +- t B
liger Kick (Break Shot):
~+~tB
Bakuretsuken: A repetido
Presser Knee: ~ + ~ t C

Hurricane Upper:
~~+lt+-tA
Bakuretsu Hurricane:
~~+lt+-tC
Screw Upper:
~+-lt + ~ t BC
Slide Screw: ~+-I( + ~ te

TERRY BOGARD
Burn Knuckle:
+ lt+- t A ou C
Power Dunk (Break Shot):
~+~tB
Crack Shoot: + lt +- t B
Rising Tuckle: (c) + 1"tA
Power Wave: + ~~ t A

Round Wave: + ~~ t C

Bashing Sway: + ~~ t O

Power Cherge: +-~~ t A

Power Geyser:
+ lt+-lt~ t BC .
Triple Geyser: + lt +-lt ~ + C

A· soco
B - chute

C . golpe forte
D - mudar de plano

+-I(,j, + D ao cair· evita a
queda e troca de plano
Break Shot - cancela a
defesa (quando a barra

estiver no H. Power)

COMANDOS

Muita ação e
pant:adaria dão o
tom· de Real Sout

Fatal Fury Special.
Aqui você confere
os golpes especiais,
fatais e habilidades
secretas de cada
um dos lutadores

I"I~ IEt'''''O

GOLPES ESPECIAIS
GOLPE FATAL

HABILIDADE SECRETA



Raijin'on: -+ ~ ~ + B Drill: de perto,IIN CHONSHUDenkousekka no Ten:
Kimonjin: de perto, 360' + C

360' + C (faça CTeiou Shinsokuken: -+-+ + A~ It~ + B
Jakombu: A repetido

repetido paraTeiou Tenganken: ~ ~ -+ +Honoono Taneba:
Katsu!: -+~ ~ It~ + B

mais acertos)A ou C~ It ~ + A, A repetido
Kaenjin: ~ It ~ + D MAl

Teiou Tenjinken: -+ ~ ~
Hisshou Gyakushuukon:

Ikazuti: -+ ~ ~ ~ -+ + BC
+ A ou C~ It~ + C

MUZ8ndan: -+ ~ ~ ~ -+ + C
SHIRANUITeiou TengankenBakuhatsu Goro:

Katchousen:
(Break Shot - válido~1t~1t-+ + BC

IIN CHONREI
~~-+ + A somente para o C):Kadenza no Ari:

Teiou Shinsokuken:
Midare-+~~It~ + A ou B ou C~ 1t~1t-+ + C

-+-+ + A (-+-+-+ + A para ir
Katchousen: ~ It ~Teiou Kuusatsu

mais longe)
+ C (até 4 vezes)

IShingonkon: no ar,

TUN' FU RUE
Teiou Tenganken: ~ ~ -+ + C

Ryuuembu (Break-+~~+BDogan'hou: ~ ~ -+ + A
(deixe C pressionado para

Shot): ~ It~ + ATeiou DeiJinken:Daishouha: (c) It -+ + C
carregar)

Kagerou no Mai: (c)~It~-+ + BC (valeSenshippo: ~ It ~ + A ou C
Teiou Tenjinken (Break

~1'+Ctambém no ar)Ressenkyaku (Break Shot):
Shot - válido somente

Hissatsu Shinobi
I Teiou Shukumeiken:

-+~~+B

para o C): -+~~ + A ou C
Bati: ~It ~~-+ + C~It~-++CSempuugouken:

Teiou Deinjinken:
Munanabi no Mai: -+~~ l' + BC

~It~-++C
no ar, ~ + ABLAURENCE BlOODGekihou: -+~It ~ ~-+ + C

Teiou Tashinken: ~ It ~ + B
Tchouhissatlu Shinobi8100dy Spin (8reak Shot(pressione C para maiores

Ryuutenshin: ~ ~ -+ + B
Bati: -+It-+ + BC- válido somente para odanos)

Teiou Shukumeiken:
GekkaC): (c) ~-+ + A ou C

-+~It~~ + BC
Midarebotan: -+It-+ + CBloody AcceI: ~ ~ -+ + CANDYBO'ARD

Teiou Ryuuseiken:
8Ioody Shooter: depois doZ8n'eiken: It-+ + A ou C (se

-+~It~~+C
CHEN' SHINZANBloody Accel, ~ It ~ + A oufizer o golpe com o C, pode

Kiraihou - frente: ~ ~ -+ + A
B ou Cadicionar mais um golpe com

RYUII YAMAZAKI
Kiraihou • anti-aéreo:8100dy Cutter: depois doIt-+ + C)

Hebitsukai • cima: ~ It ~ +
-+~~+ABloody Accel, A ou B ou CShouryuudan: -+ ~ ~ + C

A (carregue o botão para
Hagangeki (Break Shot -8100dy Press: depois doKuuhadan (Break Shot):

mais força)
válido somente para o C):Bloody Accel e perto doIt ~ ~-+ + B

Hebitsukai • frente: ~ It ~ +
(c) ~-+ + B ou Cinimigo, ~ ou -+ + CHishoken: ~ It ~ + A

B (carregue o botão para
Tchoudaikobarauchi:8100dy Sabre: ~ ~ -+ + ABakushin: -+ ~ ~ It ~ + C

mais força)
(c) ~ l' + A(até 3 vezes)Tchoureppadan:

Hebitsukai - baixo: ~ It ~ +
TchouhandouBloody Flash:(c) ~~-+ + BC

C (carregue o botão para
Mampukuhougan:~~It ~ ~-+It + BCZ8n'eireppa:

mais força)
-+~~It~+BFinal Death Bloody:It~~-++C

Sado-maso: ~It ~ ~ -+ + B
Bakuraihou: (c) It ~-+ + BC~~-+~~It~+C

Baigaeshi: ~ ~ -+ + C
Tenti Houraku Mujinhou:

Sabaki no Nanakubi
-+~~It~ + CFRANCOBASH

(Break Shot): -+ It -+ + A
Double Kong (Break

Bakudan Patiki: de perto,
WOlF'AN' KRAUSERShot): ~ It~ + A

-+~~1'+C
Blitz Ball: ~ It~ + A ou CWaving 810w: ~ It ~ ~ -+ + D

Gillotin: -+ ~ ~ It ~ + BC
Leg Tomahawk (8reakZ8pper: ~ ~ -+ + A

Shot): ~ ~-+ + B
Golden Bomber:

Phoenix Throw:
(c) It-+ + C

~It~~-++C
Gut Dunk: ~ ~-+}I + B

Dangerous Throw: de
Megaton Screw:

perto, ~It ~ ~-+ + A
~1t~1t-+ + BC

Lift Up Throw: de perto,
Armaggedon Buster:

-+~~It~+B
-+~~It~+C

Kaiser Wave: (c) ~}I + BC (carregue BC para aumentar

HONFU
a força)

Kowlong no Yomi:
Gigantic Cyclon: perto do

~It~~-+ + C

inimigo,-+~~It~-+~~ + C
Seikuu Rekkakon (Break

Super Death Move:
Shot): -+~~ + A ou C

-+~~It~-+ + A, A, B, C, B,
Denkousekka no Ti: hc, A, B, c, ~~-+ + C
(c) It-+ + B



DICA: entre IJBS

dunas e rampas
com o ca.rro reto .

para não cair

errádo e capotar \





FASES SECRETASFINAL ESPECIAL

Salvando todos os 16
DONKEV

Banana-Birds, volte para

KONG

a caverna de cranky. Os

pássaros vão levá-Io
COUNTRV 3 para o céu e você vai

MUNDO SECRETO

libertar a mãe-pássaro e,

Para assistir
então, assitir ao

a um final especial, basta
verdadeiro final.

pegar todas as moedas DK, que são 41, e levá-Iasao Funky Kong. Ele vaiconstruir um girocópteroque vai ajudá-Io aPara detonar esse mundo

descobrir as fases

.:Í-,.y r~.!.~,;.!{t;{~'fP.:;ri7d~.tfffi~!Jt~;;~ ...i
secreto é preciso pegar

secretas que antes eram
·~)~J",r&?J4:rJJ-}1.;;r:t~t4.~~~':

todas as moedas bônus

inacessíveis.

durante o jogo, que são,
no total, 85. Além disso,você precisa enfrentar o

um outro lugar,Edge
Leonardo Lourenço Presenzaúltimo chefe, agora num

sempre ligado àMaster
Vila Velha - ESsubmarino secreto.

fase em que estavamode. Só a roupa
a arma.

muda.

Sophitia!! - obtenha
~

USE OS MESTREStodas as armas de todos

os lutadores no Edge
Mitsurugi

SOULEDGE
Sou I Edge - bastaMaster mode. Também- aperte A ou B

terminar o jogo, no
só muda a roupa.Siegfried - aperte B

PEGUE O Bi!ARMA
arcade mode, com todosSiegfried dominado pelaSophitia - aperte -+NO EDGE MASTER
os lutadores usando aSoul Edge - ele apareceTaki - aperte D (defesa)

MODE
arma normal.quando se tem todas asLi Long - A ou B

Seung Han Myong -
armas de Siegfried.repetidamente

Depois de derrotar
acione Soul Edge e Voldo - faça ~ t

Cervantes, procure a

termine novamente comFINAL SECRETO
repetidamente

arma numa das fases
Hwang e Seung Mina no Rock - aperte B

ligadas à dos Cervantes.

arcade mode.Nos finais no modoHwang - aperte A
Atenção: se perder a

Sophitia! - basta ter as 8arcade faça (na horaCervantes - aperte B
luta, a espada vai para

armas de Sophitia nocerta):Seung Mina - faça ~ t



~

DIE HARD TRILOGV

DIE HARD 1: BIG MODE,
MUNiÇÃO INFINITA,

INVENCIBILlDADE E MAIS

Faça as seguintes sequências de

botões quando o jogo estiver pausado:

Map Editor, invencibilidade e seleção de armas:
comece o jogo e pause. Aperte e segure R2, em seguida

aperte +-, -+, t, ~,o. Aperte Start para o map editor e 6.

para a opção de seleção de armas.

Modo X·Ray: aperte e segure R2, em seguida aperte

~, o, 6., ~. Despause o jogo e todos os humanos vão

virar esqueletos.

~

DESTRUCTION DERBV 2

CRÉDITOS ANIMADOS,
VíDEO DE CRÉDITOS E

INVENCIBILlDADE

Digite os seguintes códigos na tela Enter
Name:

Créditos animados: CREDITZ!

Vídeo de créditos: ToNyPaRk

Invencibilidade (apenas na Wreckin' Race e
Stock Car): !DAMAGE!

DIE HARD WITH A VENGEANCE

DIE HARD 3: BIG MODE, MUNiÇÃO INFINITA

Faça as seguintes sequências de botões enquanto o jogo

estiver pausado:

Big mode: aperte e segure R2, aperte -+, o, o, ~. Despause o

jogo e seu personagem vai ficar maior que o normal.

Inimigos flutuantes: aperte e segure R2, aperte ~, o, 6., ~.

Despause o jogo e, toda vez que matar um inimigo, ele vai
flutuar.

Goofy mode: aperte e segure R2, aperte ~, 0, o, ~, 6., ~.

Despause o jogo e seus inimigos vão atacá-Io de formas
estranhas.

Munição infinita: aperte e segure R2, aperte -+, t, ~,~,o, -+.

Se repetir essa dica, você vai receber toda vez uma arma nova.

Invencibilidade: aperte e segure

R2, aperte +-, -+, t, ~,o.

Despause o jogo e você vai
estar invencível.

Stick-Man code: aperte e segure

R2, aperte 6., h., h., h., h., h., h., h., h.,

h., -+, -+, -+, -+. Todos os

personagens vão ficar bem

magros.

Wireframe mode: aperte e

segure R2, aperte +-, o, ~, o.

Despause o jogo e os objetos vão ficar em

gráficos wireframe.

Faça as seguintes sequências de botões com o

jogo pausado:

Big mode: aperte e segure R2, em seguida

aperte +-, 6., -+, ~. Despause o jogo e todos os
carros vão ficar maiores.

Desligar o relógio e acessar seleção de
fase: aperte e segure R2, em seguida aperte

+-, -+, t, ~,o. Despause o jogo e aperte

Start no controle 2 para pular de fase e

acessar a opção clock toggle. Aperte +-

ou -+ para escolher a fase e aperte 6.

para ligar e desligar o relógio.

Small Tire mode: aperte segure R2,

aperte +-, t, +-, +-, o, ~. Despause o

jogo e o seu carro vai se mover bem

mais devagar.

Squashed mode: aperte e segure

R2, aperte o, ~, ~, o, -+. Despause

o jogo e tudo vai ficar esmagado.

Vidas infinitas: aperte e segure

R2, aperte +-, o, t, ~,o, -+.

Despause o jogo e você vai ter
vidas infinitas.



&DZm:m
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NBA JAM EXTREME

PÉS GRANDES, JOGO
ESCONDIDO E MAIS

Pés grandes: quando estiver

saindo da tela de seleção da Big

Head, aperte e segure.+- ou -+.

Head-er-oids (jogo escondido

para quatro jogadores): quando

estiver saindo da tela de seleção,

aperte e segure t e aperte
Extreme.

Larica de
Marshmallow: no final da

sequência do título, antes de a tela

escurecer, aperte e segure t.
Escolha aleatória de times:

. depois de fazer a dica de seleção

aleatória, aperte juntos t e Turbo.

Estatísticas: na tela de seleção

de times, aperte simultaneamente

t e Turbo para ligar e desligar as
estatísticas.

Jogadores com a metade do
tamanho e cabeça grande: na

tela de seleção de Big Head, aperte
t -J..+--+-J.. t e selecione Yes.

Tela com

texto para
brincar
com o
outro

jogador:
ao ligar o
console,

aperte e segure
a tecla Start.

PORCENTAGEM DE
ARREMESSOS, TURBO
PERMANENTE E MAIS

Para acionar esses códigos, aperte
os botões na tela Select e deixe-os

apertados até a tela de Vs. Se fez o

código certo, uma das quatro fotos

dos jogadores vai sair da tela

acompanhada de um som.

Porcentagem de arremessos:
aperte e segure juntos os botões
Extreme e de arremesso na tela

de Vs.

Turbo permanente: aperte e

segure o Turbo. Na tela de Vs.,

aperte t -J..t -J..e solte Turbo.
Medidor invisível de Turbo:

aperte e segure simultaneamente

Turbo e Extreme. Aperte t -J.. t -J.. e
solte todos os botões.

Desligar a galera: aperte e
segure simultaneamente Extreme,

passe e t. Solte-os na tela de Vs.

REBOTE MÁXIMO, MODO
DE PRAIA E MAIS

Digite os seguintes códigos antes

de o juiz jogar a bola ao ar. É o

tempo certo de o juiz entrar na

quadra e iniciar a partida. Um

código feito por um jogador aciona

para todos os outros. Um texto vai

confirmar o código acionado.

Rebote máximo: aperte passe,

passe, Extreme, Special, Extreme,
Turbo.

Assistência do computador

desligada: aperte Extreme, Turbo,

passe, passe.

Modo ·de praia: passe, passe,

Turbo, Extreme, Turbo, passe,

passe.
Movimento de bola de futebol:

passe, passe, Turbo, Turbo,
Extreme, Extreme, Extreme.

Quick Hands: passe, passe, passe,
Turbo, Turbo, Turbo, Extremé~

Extreme, Extreme, passe, passe.

Máximo de três pontos: passe,

passe, passe, passe, passe, passe,

passe, passe, Extreme, passe,

passe, passe, passe, passe, passe,

passe.

Desligar Goaltending: Extreme,

Extreme, Extreme, Extreme,

Extreme, Extreme, Extreme,

Extreme, passe, Extreme, Extreme,

Extreme, Extreme, Extreme,

Extreme, Extreme, Extreme,
Extreme.

Dead-Eye Dick (enterradas e

arremessos de três pontos
maximizados): Turbo,lurbo, Turbo,

Turbo, Turbo, passe, Extreme,

Turbo, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo,
Turbo.

Super Rainbow Shot: Turbo,

Turbo, Turbo, Turbo, passe, passe,
Turbo, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo,
Turbo.

Superempurrão: Turbo, Turbo,

passe, passe, Turbo, Turbo, passe,

passe, Turbo, Turbo, passe, passe,
Turbo, Turbo.

Supervelocidade: Extreme,

Extreme, Extreme, Extreme,

Extreme, Extreme, Extreme,

Extreme, Extreme, Extreme, passe,

passe, passe.





STAR WARS:
SHADOWS OF THE EMPIRE

ASSISTA AO FINAL

Comece um New Game e digite o nome

_Credits (o _ representa um espaço e

não se esqueça da letra C maiúscula). Quando começar

o jogo você irá direto para o final.

Levei 2 (Chemicai Factory):
OOXOMXXOOXO

Levei 3 (Rooftops): X6000X60MM

Levei 4 (Jupiter Station):
6X6000XOX600

Levei 5 (Triton): X06006XXOOO6

Levei 6 (Mars): OX06XXOOOX6X

Levei 7 (Antarctica):
00XM006X606

Levei 8 (10): 000XMXOX6XX

Levei 9 (Reactor): OX006XX00600

Levei 10 (Orbiting Habitat):
00XXOX60006C

Levei 11 (Dream): ##XXOOM6000

Levei 12 (Prison): 0060X006XXOO

Levei 13 (Fortress): MXOMOXOOXO

TRUQUES

Digite os seguintes códigos

durante o jogo, mas não com o

game pausado:

Invulnerabilidade: aperte e

segure Select, em seguida aperte
L1, o, o, o, o, 6, X, X, o.

Todas as armas: aperte e segure

Select, em seguida aperte L1, 0,6,
o o o o o 6

f f , , f •

~

MACHINE HEAD

LEVEL PASSWORDS
E TRUQUES

Levei 1.2 (Oil Wells): Q58NM
LDZCQ 4HWGE

Levei 1.3 (Quake City): TDM75
UH80T X06BE

Levei 1.4 (Disused Hangers):
V01PP JCP6V H4ULJ

Levei 2.1 (Termite Swamps):
OF20F OHX8Y OE95W

Levei 2.2 (Termite Warren):
42W3T JGK-P 5J5H7

Levei 2.3 (Termite Swamps 2):
VR4T2 6EZD5 SHCMM

Levei 2.4 (Infested
Catacombs): 1NBCX CXVI6
PA3K1

Levei 2.5 (Termite Hive):
ZFOXD Y5KXJ Q2NGZ

Levei 3.1 (Mountain Pass):
2XVSD AH03J S2MF-

Levei 3.2 (lcebound

Highway): WOJ8H 3Y8-D -7FRU
Levei 3.3 (Above the Clouds):
THYDH OMZDU 3CZFK

Levei 3.4 (Orbital HQ): 1SOJ3

130BP V2MW8

Levei 4.1 (Meadows of

Deception): YCTS6 PUUKS
28SD1

Levei 4.2 (Citadel of
lIIusions): Q29LH UDUY4 21FSD

Levei 4.3 (Core): WS7Y6
HQPIW BOFGK

Levei 4.4 (Unreality):
2RHK4 RB9RU Z11T2

End Sequence: UP405 C42RI
2MP3P

Digite os seguintes passwords

para acionar os truques:

Todos os truques: RDS
KKSGDBGD-SR

Desligar todos os truques:
ABCDEFGHIJKLMNO

Energia infinita:
HMEHMHSD9DMDQFX

Armas infinitas:
HMEHMHSDVD-ONMR

Seleção de fase:
KDUDK9RDKDBSHNM

Modo fantasma: 
GHOSTMODEON-

TOSHINDEN 3
USE OS MESTRES

Termine com todos os

lutadores e acione os

lutadores correspondentes.

Depois termine o jogo no
nível 5 com:

- um dos principais para
acionar SHO.

- Sho e um dos do "mal"

para acionar ABEL.

- Abel para acionar VEIL.

- Veil para ter NARU.

Antonio Carlos Varela Saraiva
São Paulo - SP



ElE.]
VIRTUA FIGHTER 2

JOGUE COM DURAL

~

SPACEJAM
MENU DE TRUQUES

mmzr:m
SOVIET STRIKE

LEVEL PASSWORDS
E VIDAS INFINITAS

Levei 2:GRANDTHEFT

Levei 3: GROZNEY

LeveI4:CHERNOBYL

Levei 5: CIVILWAR

VIDAS INFINITAS

Na tela de level-password, digite
ELVISLlVES.

mmzr:m
CONTRA:

LEGANCY OF WAR

CÓDIGOS ESCONDIDOS

Digite os seguintes códigos na tela
título. Um som confirma as dicas.

Seleção de fase: aperte L2, R1, L1,

R2, f- ~, 0, D,.R2, L2

Seleção de armas: L2, R2, L1, R1,

l' .J,. .J,. 1'. Quando o jogo começar,

aperte e segure o e aperte li

Mais vidas: L2, R2, L1, R1, .J,. l' l' .J,.

Continues ilimitados:

L2, R2, L1, R1, f- ~ ~ f
Movie Player:
L2, L1, R1, R2, l' ~ .J,. ~

Bamboo Arcade:
R2, R1, ~~, L1, L2

Bamboo Gyruss:
L2, L1, f-, ~, R1, R2

Ajuste de Efeitos Sonoros: R2, R1,

L1, L2, l' ~ .J,. ~

TUROK: DlNOSAUR HUNTER

SUPER CÓDIGOS

Todas as armas:CMGTSMMGGTS

Modo danceteria: SNFFRR

Galeria: THBST

Vidas infinitas: FRTHSTHTTRLSCK

Modo traço: DLKTDR
Créditos: FDTHMGS

Invencibilidade: THSSLKSCL

Munição .infinita: BLLTSRRFRND

FACILIDADES AS COMPRAS

SEM BUROCRACIA

CON~ULT~ NO~~O~

LANCAM~NTO~ ~~MANAr~

A AUTHENTlC IMPORTS

foi criada para atende-Io com

perfeição. Somos a estrela maior

nas áreas de games, eletrünicos,

celulares e acessórios em geral.

Rua Gonçalves Dias, 280 - S.B.C.

São Paulo - CEP 09715-160

Telefax: (011) 756-0336

Tel.: (011) 756-0171



• Po, Ma'io,;. B,os
Shabuhm·Shabuhm é a estátua que representa o

guardião da Vila da Escuridão, o deus maligno que quer

destruir tudo e todos. O povo precisa de um herói para

detê-Io e o detetive particular Maui Mallard. E adivinha

quem a Disney Interactive escolheu para fazer o papel

do detetive: ninguém menos que o nosso Pato Donald!

O grande lance do

jogo é a diversão.

Você vai se sentir um

Indiana Jones ninja. Isso porque

Maui se transforma em Ninja Maui,

conforme você pega as moedas Vin

Vang. Você controla o pato, que às

54

vezes usa o revólver e às vezes ataca mesmo com o

bastão e as habilidades de ninja para acabar com os

nativos e mortos-vivos das oito fases do jogo. Durante a

aventura você vai pegando o maior tesouro e,

dependendo de sua atuação, rola até uma fase bônus e

o password. A visão é sempre lateral e os gráficos são

uma gracinha. O som é tudo que você espera de um

jogo cheio de diversão e aventura como esse. Então, o

negócio é pegar o revólver em uma mão, o bastão

na outra e botar o nosso querido Donald

pra trabalhar pesado!



Atire nessa

tampa, assim ela cai e deixa a
lama descer, criando uma
plataforma para você passar

FASE J

Esse é o segundo chefe. Depois
de detonar todos os ninja
coloridos, o que não será nada
fácil, acerte algumas vezes na
estr,la giratória

Agora vod está como Ninja
Maui. Para se transformar ou
voltar ao normal use o botão X

Daqui pra frente é preciso usar
seu bastão para pendura,..,e nas
caveiras no alto das fases. Pule

e aperte o botão A

FAlE 2

Use
suas habilidades nesses

buracos. Pule e aperte o
botão Y para subir em
lugares dHíceis

Pa" entrar aqui, pegue a
porcentagem de tesouro
indicadano começo das fases.
Depois é só soltar todos
foguetinhos para conseguir o
password

FASE .Ô."

Nessa cabeça de pato você
pode (e deve!) salvar jogo.
Assim, se morrer
começa deste
ponto

Essa aranha é o 11Zchefe. Basta

atirar enquanto ela estiver no
chão e ficar longe das

':'.aranhazinhas na hora em que
'~ela se pendurar

Para

mover essa plataforma
que atira, fique sobre as

pedras marrons. Vod
precisará da plataforma

FASE I

1-QVRBLP
2-CNFJTTS
3-PHMBTT
4-NFXDQH
5-SXGDLJ

-MDVCBQ
HRTGDV

Logo no começo, depois de
entrar atrás dos livros, suba na
cabeça do pato e pule na corda
para colher alguns diamantes

Na parte escura da fase atire
para cima bem na frente do
rel6gio e duas plataformas vão
cair pa" ajudá-Io



Nessa fase use os dois

personagens. Maui para subir
nos cipós e Ninja Maui para as
grandes alturas

FA E 5

Aqui pendure-se no cipó, desça
e gire no furacãozinho que está
lá embaixo, depois acarte os
nativos. Faça isso até eliminar
a galera toda

Leve

os nativos um por um
até o fim da fase. Pegue-os e vá
desviando das lanças. No total,
são oito indiozinhos

Nessa parte corra para que a
lava que sobe sem parar não
engula você

Atire nessa cobra de fogo e
desvie de suas chamas até
acabar com ela

FI E 4

Aqui você tem de estar
sempre sobre a plataforma
móvel para não cair na lava e
se queimar. Vá com muito
cuidado, pois o movimento fica
cada vez mais rápido

Pari detonar esse mestre é
preciso ter calma para não

ficar sem tiros. Atire

primeiro na
máscara

gigante com os
nativos e

depois neles próprios. Não
deixe ninguém para contar

história

Você ficou pequenininho, mas
não se preocupe: vá matando
os inimigos normalmente, pois
mais para frente você volta ao
normal



Você conseguiu, receba
um beijo da sacerdotisa e

uma estátua em sua

homenagem

Para destruir o vilão

fique a uma distância que ele
não possa acertá·/o, abaixe e
desça o cacete. Muito fácil

FASE 8

~.l
.~'" '''-~

Você terá de proteger o pote
até o topo da fase. Acabe com
todas as chaminhas verdes para
que elas não roubem seu pote.
Não desça muito, pois o abismo
é fatal!

Para chegar ao último chefe
destrua as quatro bolas que
estão a sua volta, mas não vá
por cima. Volte por baixo e
destrua as outras duas

Agora basta acertar na cara do
pirata e desviar dos peixes e
bombas

FASE 7

. l,.I ,Jl"
.••€~lf (" " ~.I•.\\\\. . \

Vá como Ninja, acerte as b6ias
na água e abra caminho para
seu barquinho
fantasma

Hora de saber se está nadando

bem. Vá rapidinho e sem parar,
senão a água passa por você e
o mata. Não esqueça de pegar
o tesouro

FASE'

Você

continua preso num cipó
desviando dss lanças, mas

agora Maui pode segura,.se
nas raizes. Não deixe de pegar

o tesouro espalhado

Para nadar mais rápido nessa
fase use seu revólver. Atire para
esquerda se quiser ir para
direita e assim por diante

Você tem de destruir os nativos.

Para isso, atire no sapo bem na
hora em que eles estiverem na
pontiiJha da plataforma. Assim,
o sapo manda uma linguada e
vai comendo um de cada vez .



DUCKIWIBIT
DUCK

PARTE 1

Caso queira ssgurar Pato/ino
por alguns ssgundos, atire nele
o pote de me/

PII111comp/efllr a fass você tera
de fazer Pefo/ino paSSllr sobre
todas as placas que têm a cara
do Perna/onga

Pegando 3 estrelas bônus
durante os episódios você
vai para essa fase, onde
terá de pegar as cenouras
para ganhar vidas

corredores quando começou a ouvir uma -voz

conhecida. Adivinha o que ele fez: foi até lá ver o que

estava acontecendo e deu de cara com o Vosemite Sam

falando com uma cenoura

gigante. Assim que o

bigodudo viu Perna longa,

saiu correndo atrás dele

para pegar seu cérebro e

usá·lo no cenourão. O

coelho fugiu, mas

arrumou outra confusão e

foi parar numa dimensão

paralela. Pode uma coisa

dessas? Podendo, ou não,

o jogo é divertido demais.

BUGS BUNNY
IN DOUBLE

fROUBLE

fUN fACTOR

16 Mega CONfROU
8 Fases

I Jogadar GÚflCO
Continue SOM

~~~@~~~@
~

~

~

GPorMarjorie S,..
Olha, eu ajudei esse

coelho, mas ele não merecia! Como

sempre, o Pernalonga passou um

dia inteirinho pegando no pé do

Patolino e atazanando o

Vosemite Sam. Não poderia dar em

outra coisa: quando chegou em casa e deitou na sua

caminha para tirar uma soneca, o coelho começou a

sonhar uma
MEGA

WB/PPROBE história bem
A~ão

esquisita. No

sonho, ele estava

num castelo cheio

de salas e



PARTE 1

•
A

Subindo pelo palácio você
encontra itens importantes.
Aqui tem uma vida extra e um

reca~gador de _ ~ ...Generg" ~.-

Desvie das bolas de fogo."
quando ele vier ao seu
encontro, pule em sua cabeça
ou atire nele

o ,

, _.' -,

I

Quando essernsgo atacar não
atire nele, sPfllasabaixe-se e
deixs-o pasSar

JIAIlE.ABIAN
JOOIITI

PARTE 1

Olhe sempre atrás de tapetes e
passagéns secretas para achar
tiros escondidos. Aqui nesse
tapete você os encontra

Também no quarto buraco,
após passar pelos leões, você
vai encontrar uma vids

No quarto buraco, pulando
desse ponto, você pega mais
uma vida extra

No segundo buraco
seguindo pela

direita, você vai
encontrar uma vida

extra atrás do tronco

Para prender os leões que ficam
soltos na tela, acione um
switch para liberá-Ios, corra
para a jaula e acione outro
switch para prendê-Ios

Os itens ao lado da cenoura

correspondem aos itens que
você deve procurar na fase

PARTE 2

Pule em cima do touro para
pegar as dinamites no alto e,
com isso, destruir os buracos

que estão no chão

~

IlJLLYFOa
IVOI

Se estiver com pouco life,

procure nas extremidades da
tela, sempre há um
recarregador de energia



HAUNTED BABE

Ao pegar uma chave, procure
abrir uma porta, pois existem
muitas chaves durante a fase e
você não pode guardá-Ias

Pegando os corações que essa
mulher solta, você enche toda
a sua vida

Pegue os livros espalhados pela
casa, eles podem ser atirados
nos inimigos

Não tom' essa poção: ela o

deixará tonto por algum tempo

Depois de matar o dragão, você
vai ver esse inimigo. Ataque
com a espada ou pule em sua
cabeça, sempre tomando
cuidado com os barris

Fuja das bolas de fogo que o
dragão solta, quando ele
estiver no centro, ataque pelas
costas

Após pegar a espada você vai
parar aqui: prepare-se para
enfrentar o chefe da fase

Passe por esses guardiões
correndo com o botão C para
fugir do ataque de sua espada

Seguindo as fotos, você vai ver
a sequência certa para alcançar
a espada sem grandes
dificuldades

No começo do castelo, suba
pela esquerda para encontrar
essa vida extra '

KNlGBTY
KNlGHTBUGS

Aqui nesse ponto, use o mago
como mola para chegar ao
último tapete

PARTE 3

Ouando encontrar esse

inimigo, fique no tapete e atire
sem d6 para matá-Io

Espere o momento certo para
pular em outro tapete, pois eles
duram pouco tempo



Na última fase há quatro
switchs espalhados. Sua missão
é acioná-Ios e depois matar os
marcianos. Ai, é só curtir ô fim .••

Para completar a fase, é
necessário que você acione o
switch que se localiza no alto, à
esquerda da fase

PARTE 2

Nessa fase tenha cuidado com
os marcianos: eles II'Ô ,ão
deixar você em paz

Nunca pare de atirar para
matar o inimigo assim que ele
aparecer

Fique sempre nesse ponto da
tela para ter tempo de desviar
dos obstáculos que vão aparecer

Cuidado com as rochas que
caem e com os tiros que saem
das montanhas

Acione o laser no momento em
que o inimigo passar sobre ele.
Ouando o médico aparecer,

acerte-o pulando em sua cabeça ~

~ MADASA
SPACED OUT MARS BABE

BUNNY

Caso fique sem tiros, pegue as
latinhas vermelhas espalhadas
pelo espaço

Desvie dos asteróides marrons
e atire nos asteróides azuis

para conseguir power-ups

Se esse marciano aparecer,
desvie dele e continue atirando
nos asteróides azuis



COMPurER

DICA: as

pontes são
sempre
ótimos

pontos
estratégicos,
construa sua

base perto de uma

Yard, que possibilita a produção de

outras estruturas. É claro que você
não constrói tudo isso do nada.

Precisa de grana e, para consegui

Ia, procure ouro em suas terras.

Outra dica: produza muitas armas

de defesa para assegurar kseu campo. r ~

DICA: o ataque à base inimiga deve ser feito
em massa. Caso fracasse, fique pronto para
um contra-ataque do inimigo

DICA: deixe

sempre disponível
a fabricação de

veículos de ataque
e defesa. Esses

são os principais

DICA: os

ataques
aéreos

são muito
eficientes,

mas os

aviões podem ser abatidos com facilidade

cidades com seus tanques, enquanto
o exército aliado monta suas bases.

Todo o jogo é baseado na

construção de estruturas que

servirão para produzir armamentos

e homens para o combate. O

segredo é combinar essas estruturas

para elaborar armas mais potentes.
A estrutura fundamental de sua

base será sempre a Construction

DICA:

a Construcion Yard (no canto

esquerdo da foto) é sempre a primeira coisa
a ser construída, ela dá chance para o resto

Command & Conquer RedAlert é a continuação de um

grande sucesso para PC. O nome

das duas versões é igual, mas Red

Alert é muito mais explosivo e

desafiante. Principalmente se jogado

em rede (pensando nisso, a

Westwood fez um pacote com dois

CDs, um para você e outro para seu

adversário). O jogo retrata a velha

guerra entre capitalistas e
socialistas. Os socialistas são os

maus da

história,
invadindo as

o PERIGO VERMELHO
ESTÁ DE VOLTA
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DICA:

não utilize camponeses em seu
exército. Para evitar isso, produza uma
grande quantidade de armas

no jogo como, por exemplo, a

melhor época para as plantações.
Quanto mais condados você

assume, mais difícil fica a

administração. Você não precisa se

preocupar com o futuro, pois a cada

fase tudo começa de novo. Sua

maior preocupação é o povo, que

deve ser muito e, principalmente,

feliz. Se preferir, você pode

jogar via rede.

LORDS OF lHE
REALM 11,UM

SHOW
MEDIEVAL

DICA:

para invadir uma fortaleza, construa
máquinas de guerra pesadas como

catapultas ou arietes

DICA: as grandes fortalezas obrigam seus
inimigos a possuir um exército mais forte,
ganhando um pouco de tempo

Lords of the Realm 11vai deixara galera que curtiu
Warcraft 11babando.

Você é um dos candidatos

à sucessão do trono e

participa de uma

guerra sangrenta. O

aspecto tático é
muito mais

elaborado que em
Warcraft 11.

Administrar o

condado é um

exercício constante. O

trabalho é dividido em

ciclos que representam

as estações do ano.

São esses ciclos que

definem quase tudo
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TILT'S
TILT'S 1 Av. do Imigrante Japonês, 93

S.L. Te! (011) 843 9021

GAME LOCADORA

TILT'S 5 Pca. da Libe'rdade,;141 Box 8

Te! (011) 278 9714 Ramal 338 ,

Nós Falamos

a Sua Língua I

Locaçóoe Venda

Procure a Loja
,"ais per"'ode você ,.

GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Franquias disponíveis:
Matriz/Escritório

Fone/Fax (011) 212-9726

São Paulo
Aclimação

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

Alphaville
Calçada das Magnólias, 57

Tel.:(011)7295-0168
Alto de Pinheiros
R.das Tabocas, 158

Tel.:(011)212-9726
Brooklin

AV.Pe.Antonio J. dos Santos, 1053
Tel.:(Oll )5506-9690

Campo Belo
R.Pascal,911

Tel.:(Oll )535-3655

Curitiba-PR
R. Desembargador

Otóvio do Amaral, 629-Loja 1
Tel.:(041 }336-1664

A Gomes For Us possui
acervo diferenciado,

atendimento personalizado,
cabines com consoles de

última geração e diversos
tipos de promoções.

Venha conferir!

VENDAS E LOCAÇÕES

• VENDE. TROCA. ALUGA. COMPRA

GAMO NOVOS E SEM'.NOVOS

ULTRA 64 • PLAYSTATION • SEGA SATURN
• SUPER NESS • OUTROS

GAMES • FITAS. CD'S E ACESSÓRIOS

FONE: (011) 876-9625/875-8849
858-3539/ 876-8122 / à75-4396

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

Te! (011) 50841771

~5Hn~p'v1
Lançam~ntos~xclusivos
japon~sa ~am~ricanos

Unha completa
Consulte-n,os! Tel.: (011) 294-8644

GAMES GAMES ~MES TEENPOINT

I Locaçao~
Ie Vendas
I Consoles, Cartuchos

CO'S ' Acessórios

I Saturn Play Station ' Super Nes
I Nintendo Ultra-64 (0111 l L: L
. ,. " . " ., ,523.4159

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

Te! (011) 5583 3468

TILT'S 4 Av. Heitor Penteado, 1928

Tel. (011) 262 0980
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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.

(Nintendo") GALPÃOri: DOS ELETRÔNICOS
6{a.e/f((}(1/f(!~aafa./ trel(de /f(a/~

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



lhe Future Is Now
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NEO GEO DO BRASIL LTDA. AV. EUCLlDES 56,jABAQUARA,CEP;04326-080, SAO PAULO,SP,BRAZIL TEL:(55)11-5588-2300 FAX:(55)11-5588-2790


