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Revista PCPlayer com novo CO-ROM. O bicho vai pegar.

A revic,ta PCPlayer ec,tá de cara nova, com

muitac, dicac" oc, jogoc, maic, quentec"
matériac, c,obre o mundo online e muito maic,.

Você também recebe um 'novo CD-ROM, fácil

de inc,talar, com interface em portuguêc,

e democ, incríveic" E ainda pode jogar online

com qualquer pec,c,oa em noc,c,o c,ite.

Nec,ta edição você tem 10 horac, de acec,c,o à Internet.

Revic,ta PCPlayer. Diverc,ão de verdade no c,eu computador.

Visite nosso site - http://www.pcplayer.com.br 9 DE MAIO NAS BANCAS

~~~"
NOVA

CUL1URllL

---- ---------;:"1
O [~~~;]IO 00t--~

~ tI7 ..:~ a:: o..
o.. i;;'

~ 'ü~'--' > Ü
0..0-

Uw",
'" o,~

•... >
'(1; ~

I.LJ 'ü '"E-oC ,~~:::} o·
o.. c
'" oo ,'"

I.LJ "',~0..-0C ~o..o.. '"",-o
~ '"
o.. •...

4IIIIIiIi:::: '" o..~ o..§
E ü

~ o",'--' o..c

a.... :::}o..
Ü ....,
~ ~

~ ~ ~
o.. >

r "\ t'~'--' o:::}~u
a:: ~

_______ .J



SANGUE E SENSUALIDADE

Dracula X (ou Castlevania)

sacode a praia, ou melhor, a

noite do P.Station (pág. 35)

TAl EM OITO BITS

Taz in Escape from Mars

chega para o Master (pág. 41)

DETONADO eChegamos ao final '
de Turok, para N64,
e Spider (P.Station)

COMPUTER(D
ZONE "

A mania dos jogos
online e Hunter Hunted

FLASHBACK0
Altered Beast, um

dos primeiros
sucessos do Mega Drive

FINAL€)
STAGE

Um final detonante

em Final Fantasy VII

COMMAND&

CONQUER

O sucesso do

PC chega ao
Saturn e mantém

a qualidade (pág. 34)

. PRÉ-E)
ESTRÉIA

Duke Nukem vai ser
a nova estrela do Saturn

GOLPE(i.FINAL
Os combos de Real

Bout Fatal Fury Special

ESP~RTEm
TOTAL •

Fifa Soccer entra na
era dos 64 bits

SUPERGP0
DICAS

Seis páginas com
mais de 90 dicas e códigos

ESPECIALDE4DANIVERSÁRIO
GameWorks, HQ,

Oscar de games e Mortal
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· IJogador

V,das infinitas NOv,' $Gp
," CULTURAL

GRÁFICo V'deogallle
SOM

CONTROI,f

ORIGINAI.IDADE

Festa é comigo mesmo! E para não deixar ninguém esquecer doaniversário de SuperGamePower, preparamos um número mais do que

especial. Como não gostamos de estar sempre com a mesma cara, a
primeira coisa que fizemos foi dar uma
mexida no visual da revista. Ficou tudo

renovado e mais elegante. Outra

mudança importante foi a da ficha
técnica. O Akira, como um bom

ombudsman, criticou e sugeriu um
modelo novo. Eu, como um bom Chefe,

aceitei algumas sugestões e deixei o
japa feliz. A partir de agora, não há mais média

geral. Temos as notas técnicas e a de divertimento (fun fador), que

tem um peso maior, afinal diversão é o que vale. Preparamos um
caderno especial de aniversário, com o Oscar do videogame, história

em quadrinhos e um Circuito Aberto cheio de notícias

quentíssimas. Uau, não chegamos ainda na metade da revista!
Você vai conhecer também o jogo da hora nos arcades, Tekken 3,

que vem com tecnologia e pancadaria renovadas. Outro campeão de

bilheteria é Turok, The Dinosaur Hunter, um game que mistura Doom e
Tomb Raider no Nintendo 64 e que ganhou as páginas do Detonado. Ao

lado dele Spider, o jogo em que você vira aranha e se diverte pra
caramba. Street Fighter Alpha 2, para SNes, campeão de popularidade,
ganha uma segunda matéria na revista, agora com combos
detonantes. E, além disso, tem um frisbee de brinde e
uma chance de faturar um Nintendo 64. Vou correndo

para a praia jogar o meu e procurar a Marjô!
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RECOMENDADOS

FIFA 64 • CROW: CITV OF ANGELS

DRACULA X • BLACK DAWN

RECOMENDADOS

THE LOST VIKING • COMMAND & CONQUER
FINAL FANTASV VII • HUNTER HUNTED

Depois de passar uma semana procurando

desesperadamente a Marjô, o Lord resolveu bater

uma bola para relaxar. E foi um jogaço! Fifa 64

não saiu do console por uma semana.

Até agora, nem o cérebro da redação conseguiu

entender o confuso sumiço da Marjorie. Foi

muito mais fácil terminar Final Fantasy VII e

conquistar territórios em Command & Conquer.

IA O IE

8A8Y 8ETINHO

RECOMENDADOS

TEKKEN 3 • REAL BOUT FATAL FURV SPECIAL

STREET FIGHTER 11I• MCW VS. THE WORLD

RECOMENDADOS

TUROK: THE DINOSAUR HUNTER • SPIDER

TAZ IN SCAPE FROM MARS • BLACK DAWN

Marjô andava empolgadíssima com o clima de ação

de Turok: The Dinosaur Hunter quando foi raptada.
Não se sabe como, a loura, com o maior senso do

dever, mandou, sabe-se lá de onde, Black Dawn.

Baby teve de detonar uns caras para obter informações

sobre o rapto da Marjorie. Ainda assim, sobrou energia

suficiente para descobrir os primeiros golpes de Tekken

3 e arrasar em Real Bout Special.

Iogadores e jogadoras, para a nossa felicidade, o, bom e velho arcade não podia ficar de fora da

avalanche tecnológica que está dando cara nova ao

mundo dos games. Enquanto os consoles de

nova geração não dormem no ponto e

correm atrás de sua integração à Internet e

outras possibilidades de jogar via rede, o arcade

dá o primeiro passo para não virar peça de museu. Sega

e Nintendo já viram que não é mais possível oferecer somente os

tradicionais jogos em CD ou cartucho para os gamemaníacos levarem

para casa. Os fabricantes de jogos, então, já estão investindo tudo na

rede. O arcade não podia ficar fora dessa. E ninguém menos do que o

múltiplo Steven Spielberg, associado à Sega e à Universal Studios, meteu a

sua colher para dar consistência a esse creme. A GameWorks, que ganha

sua primeira filial brasileira até o final do ano, não vai deixar ninguém

falando sozinho. Além disso, vai abusar dos recursos de realidade virtual,

com opções que computadores ou consoles jamais poderiam

oferecer. O arcade mostra o que é diversão de verdade.
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Lara

Croft, a gata de Tomb Raider, caiu
nas graças do Fabiano Perez, de Paranaguá, PR.
Entre ursos,jacarés e leões, ela garantiu o
bicho, ou melhor, ou prêmio do mês para ele

O Adriano

Queiroz
Quadra,
de

Cariacica,
ES,além
de ver os

jogos dos
times

cariocas,
arrasa no
desenho

ARTE NO ENVELOPE

o Car/osJean

Pereira, de São
Paulo, Sp'sacou

que até os
super-heróis só
gostam de
ler SGP

A ;

Psylocke,
como

sempre, botando tudo de pernas pro ar.
Dessavez quem fotografou foi o Sérgio

Henrique Silva, de Piracaia, SP



A Rita
7iemi

Karasawa, de Campinas, SP,fez o Ken e
a Chun-Ii darem um tempo na porrada
e curtirem outro barato

As luzes e personagens
da Sandra 7iemi Ikeda, de Piedade, Sp'

quase fizeram o Chefe promover um
golpe de estado e melar a votação

Tudo que o fã de
X-Men vs. Street

Fighter Halans
Nicácio Ferreira,
do Guarujá, Sp'
queria era
aparecer na
revista. Taí o

seu espaço,
com méritos

Parece que o
Wolverine andou
tomando um

chapéu de alguma
gata ... Essefoi o
flagrante do Mareei
Aragão Almada
Guimarães, de Barra

o Zizo, apelido do
Eber Ferreira Queiroz, de Lagoa Santa,
MG, que já sabe como é o gostinho de ser
o premiado do mês

do Piraf, Rio de Janeiro

o
Justiceiro

temo
maior

prestfgio
como

Leonardo

Bernardes,
de

Bauru, SP

~ t Disseram pro
li ~uf.cr w..~tyrl ~ Luciano Pontes,
,d:;/ ..:A5lvJ e r - de Aguaf, Sp'2/(lJ c q que a seção s6
cx. POSTAL publica3'-i'-iZ

CE~~.IDIj(L910 desenhos que
6A5~uLO. vem de cidades

importantes. E
é verdade,
Luciano. Taf o
seu desenho

Fã de Mortal
Kombate rei

das perguntas,
o Helton Alves

de Carvalho, de Canela, RS,insistiu e
cavou seu espaço na Arte no Envelope



Vagney Santos
Altamira, PA

MB: É isso ai, a briga tá boa! Depois das 3h54 do Gilberto
Diduch na edição passada, agora foi o Vagney. Quem será o

próximo a quebrar o recorde de DK3?

Essaé a foto que comprova que eu

terminei Donkey Kong Country 3 com

103%. Passei pelos sete mundos do

jogo e também pelos secretos. Peguei os 15 passarinhos, os

41 DK e, ainda, 85 moedas. Fiz tudo isso em três horas e

três minutos e pude ver sossegadão o segundo final do

Jogo.

Responde

Marjorie, apesar da foto da sua cnVendo 18 fitas para MegaR$ 350,00. Tratar com Rafael, (048)
irmã gêmea, quem me garante

ODrive ou troco cinco fitas 644-1818, Laguna, Se.
que você não é uma velha de 78

Qpor Phantasy Star IV. Tratar

anos, barriguda, careca, sem c(com Alex Barbosa, (082) 241-
Vendo Mega Drive 11japonêsdentes e, ainda por cima, anã?

8866, Maceió, AL.
Alan Loureiro

U chaveado com dois controles, um

São Paulo, SP

-
normal e um turbo, dois

••••
Vendo um 3DOcom cartuchos e uma fonte.- 17 CDs,dois Tratar com Alexandre, (021)cn

Escrevo para dar uma bronca em
cncontroles e uma

711-0302, Rio de Janeiro, RJ.

todas as garotas que compram ::5
pistola. R$ 600,00. Ou troco

SGP e que abandonaram a

por um SNes com dois
Vendo Nintendo 64Marjorie. Eu compro a SGP Ucontroles, uma fita mais R$

com o cart Superdesde o primeiro número e sei
380,00. Tratar com Cleber,

Mario 64. R$como foi difícil para a Marjorie
(047) 822-2597, Rio do Sul, se.

600,00. Tratar commudar o nome da seção de Jogo Carlos, alamedaFrágil para Rosa Shock. Aliás, um Vendo um Game Boy com cincoHiroshima nO3, CEP 18701-360,
belo golpe pegar o Chefe

fitas e fonte. R$ 180,00.Avaré, SP.
desprevenido durante as férias

Tratar com Alberto,
de julho de 95. E, agora, vocês

(011) 521-5128, SãoVendo SNes com 4 controles e 3abandonaram a Marjorie?! Isso Paulo, SP.tá é me cheirando a ciúme.
carts. R$ 190,00. Tratar com Gustavo,

Alan Loureiro

(031) 773-5115, Sete Lagoas, MG

São Paulo, SP

Vendo Mega Drive 3 com

MB: Alan, você deve estar

Sega CD,duas fitas e dois
Escreva sempre para

maluquinho. Primeiro manda

controles, um normal e um de seisSupergamepower, a melhor

botões. R$ 280,00. Vendo também

revista de games do planeta!!
uma carta me detonando SNes com um controle turbo e

O chefe quer saber sua

(aproveito para dizer que não
um normal e três fitas. R$ 170,00.

opinião sobre o que

sou careca, barriguda,

rola em 5GP.

desdentada ou velha). Depois,

Tratar com Rodrigo, (011)

SUPERGAMEPOWERmanda uma carta pedindo que

267-2076, São Paulo, SP.

Caixa P05ta19442as meninas escrevam para mim.
São Paulo, SPSugiro que você escolha uma

Vendo um SNes com
CEP 01050-970das personalidades e assuma I

dois controles e oito fitas.
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SUPERGPRESPONDE

Escrevo essacarta

para dizer que achei demais a revista
SGP Dicas. Quero saber se ela é

mensal, anuaL .. Quero dar uma

sugestão: por que vocês não pegam

todas as dicas dadas até hoje e

lançam algumas revistas?
Elza Nunes

Rio de Janeiro, RJ

MB: Adorei sua carta, Elzinha! A
idéia é fabulosa. Só falta convencer

o carrasco do Chefe, que acha que os
leitores têm de sofrer. A revista 5GP

Dicas é um número especial da 5GP e
não tem data certa de lançamento

Marjô, achei um absurdo você ter de
responder cartas de meninos porque
as meninas não escrevem mais. Nunca

mandei uma carta, pois achava que
você recebia muitas e, assim, seria

muito difícil ver a minha publicada.

Escrevi também para tirar uma dúvida:

os desenhos para a Arte no Envelope

são feitos com lápis normais?
Viviane Arruda

Campinas, SP

Pra que serve o Memory Card do

Nintendo 64 se, por exemplo, no

Mario 64 dá para salvar o jogo sem

ele? Aquele lugar onde está escrito

Memory Expansion serve pra que?
Pedra Rosa

São Paulo, SP

MK: Pedra, o Memory Card não é

usado em Super Mario 64, mas é

usado em outros jogos, como

Turok (detonado desta edição).

Tudo depende do jogo. No s/ot

onde está escrito Memory

Expansion você deve usar os

MB: fá aí, Vivi, sua carta

publícada. Você pode mandar

seu desenho como quiser, só
não vale desenho feito em

computador, hein?

Marjô, estou escrevendo para apoiar
a Ronara. Eu também quero um

pôster com o Baby, o Akira e o Bill

(sou louca por eles)!
Ana Barbosa

São José dos Campos, SP

MB: Pode deixar, Aninha! Estou

fazendo uma campanha fantástica.

Logo, logo o Chefe cansa das

passeatas que eu organizo e manda
fazer o pôster
PS: O Akira ficou todo todo com os

seus elogios

MB: vou aproveitar os elogios para o
Akira e corrigir eu mesma uma

mancada da edição passada. Por

culpa do Chefe, que meteu a mão na
minha seção,
não saiu o
desenhada

MeyreSato,
de Curitiba,

louca pelo
Kamikaze

periféricos, como o 64DD

X-Men vs. Street Fighter vai sair

para algum console caseiro?

Quando sai Virtua Fighter 3 e The

King of Fighters '96 para Sati.Jrn?
André de Carvalho

São Paulo, SP

BB: Não há previsão para Virtua

Fighter 3 e The King of Fighters

'96 para Saturn. Mas X-Men vs.

Street deve sair tanto para Saturn

como para P.Station no segundo
semestre deste ano



Quem jogou sabe: o mistério
só aumenta a cada fase de

Resident Evil. No jogo você
integra uma missão de

resgate e deve
encontrar e salvar seus

colegas. Enquanto o
game esteve por aqui,

tive até de separar o
Akira e a Marjô, que

tentavam arrancar um
o cabelo do outro na
disputa pelo joystick.

1'~?\> MELHOR ROTEIRO:
[7 ~(~~RESIDENT

EVIL

Graçasà princesa Peach, que
pela centésima vez
convidou Mario para tomar

um chá e não apareceu, nós
pudemos jogar Super Mario 64. Ninguém aqui na

redação teve dúvida na hora de votar o melhor jogo.
Super Mario 64 é perfeito. Os gráficos são lindos, a
jogabilidade inovadora e a história bem tramada. Por isso,
o baixinho leva essa estatueta simpática para casa.

No 3º aniversário de SG~ preparamos um caderno
especial com HQ, muitas notícias para os fás de jogos e

criamos um Oscar para os campeões dos games

~~,L MELHOR JOGO:
I,/':~;~'SUPER
ti 'í' -:< t'\

~ MARIO 64

"o"GAME MAIS ORIGINAL:I ,~,
~~--~:-~NIGHTS

Marjô fez uma
campanha forte para que Nights
levasse a estatueta. Prometeu
até fazer o tal churrasco na casa

dela. A galera já estava
achando que o game era ~
realmente o mais original e, depois de
um incentivo desses,o resultado não poderia ser outro.

Enada melhor para premiar os melhores que umaestatueta ... do Chefe! Marcamos a data, fizemos uma

festa de gala e elegemos os melhores jogos e

personagens que a história do videogame já nos deu.

Democraticamente, o Chefe escolheu quais seriam as

categorias a se premiar. De início, eram 10 estatuetas,

mas a Marjô bateu o pé para premiar o jogo mais

original. Ficaram 11. Na hora de escolher o bom de

briga, foi aquela luta. No final, 12 felizardos levaram

suas estatuetas. Ano que vem a festa é em Los Angeles ...

14

/O~o' MELHOR FIGURINO:

ttfJí SAMURAI
K-' SHODOWN

Quando chegou a hora de
. votar o melhor figurino, o Baby não teve

dúvida: Samurai Shodown é o melhor.

Todos concordaram, menos a Marjorie,
alegando que as roupas não eram nada

práticas. Tal observação foi
desconsiderada, afinal voto de mulher

vale meio voto de homem.
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Todos se recusaram a votar

nesse quesito. Assim, Marjô
ficou à vontade para pesquisar e escolher
o gostosão. Ganhou o X·Men Gambit,
namorado da Vampira, que já mandou
uma cartinha mal educada pra Marjô.

~ Nada como uma mulher
: para apontar os defeitos de outra

"0 mulher. E, embora eu acredite que
nenhuma mulher é perfeita como

o homem e, assim, todas têm defeitos,

essa tal de Sheeva tem mais defeito que o
normal. Então, todos concordamos com a
Matjô e a feiosa leva a estatueta. Ela tem
mãos de sobra pra carregar.

d -, ~,A MAIS SENSUAL:
LARA
CROFT

~ zfj' A MAIS FEIA:
·PA.<-'·SHEEVA

O GOSTOSÃO:

,:~'GAMBITlL

A votação desse quesito foi
interrompida por uma

passeata de
feministas, liderada

por vocês sabem
quem. Ainda assim,

Lara Croft levou,
com sobras (só na

votação, o resto tá
tudo em cima!)

d'''fj' ,O MELHOR

1tf$ J,- ~~O~/LL
Não tem como·discordar. Afinal,
se o Dr. Wil/y não fosse um vilão da
melhor espécie, a série Megaman não
teria tantos jogos. Só espero que ele
não use a estatueta para o mal.

o PERSONAGEM'
MAIS ESQUISITO:
DHALSIM

O TRAPALHÃO:

DONKEYKONG

Tive de gastar mais e
comprar mais um troféu. Não

houve maneira de escolher

, apenas um bom de briga. Ryu
também levou. Do contrário,
eu seria linchado pelo Baby.

Esseé o cara mais

encrenqueiro que
eu já conheci. Vai
dar uma volta na
floresta e acaba ~

sequestrado pelos
kremilings; Trapalhada é com ele mesmo e sempre
sobra para a Dixie resolver. Se houvesse uma
estatueta para a paciência, o troféu seria dela.

Mais uma unanimidade entre os melhores do

videogame. Até hoje ninguém entendeu por
quê o Dhalsim fica naquele balancê e como o pé
dele estica até alcançar a orelha do adversário.
Depois, um cara que usa essaspulseiras e esses
brincos só pode ganhar o troféu de mais
esquisito. Até as mães votaram nele••.

SCORPION,/
Para atender aos pedidos do fã·

clube de Mortal Kombat que ~
estacionou com faixas e cartazes

na frente da redação, Scorpion
levou a estatueta de

, bom de briga.

~\~~~ ~~:ff)\~~~t\'>-r \f . VI \' ~ '\'

.:/~' -;,\ RYU



TEM TAMBÉM
05 CARAS QUE
NUNCA CHE6AM

NA HORA.
MAS ALGO

PARECE ESTRANHO
NE.SSA SE6UNDA

f="EIRA ...

SE0UNDA-FEIRA
NÃO E' UM DIA
MUITO ANIMADO
NA REDAÇÃO DE
S.6.JZ O CHEFE,

ENTAO, NUNCA
C1-4E6A DE

BOM-HUMOR.

ROTEIRO
RUBEM BARROS

ARTE
O.F. ROKO
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Smoke, Liu Kang e Kitana. Robin Shou (Liu Kang) garante: "como

no primeiro filme, Liu Kang continua procurando por seu destino.

Ele deve passar por diversos desafios para encontrá-Io, assim
como Luke em Gue"a nas Estrelas"

como Johnny Cage. Outra certeza é

que as lutas vão continuar
sensacionais. Dessavez, atendendo a

pedidos de fãs, foi adicionado um
kombat arrasador entre Sub-Zero e

Scorpion. Se você pensa que a história

pára aqui, está enganado. O contrato

original prevê 3 filmes. Prepare-se para
ver muito Mortal Kombat nas telas!

NINTENDO 64 E P.STATION VÃO

GANHAR NOVO MORTAL

Originalmente intitulado como lhe
Adventures of Sub Zero, o novo

título da saga é Mortal Kombat

Anthology: Sub Zero. Essenovo

game é completamente diferente dos

anteriores. A jogabilidade vai ser uma

mistura de Final Fight com aventura

e o visual parecido com Bug!{Saturn),

em que o personagem se movimenta

para dentro e fora da tela. A história

rola antes dos campeonatos do

Outworld e vai responder muitas

dúvidas sobre a origem dos

personagens. O jogo deve sair em

novembro para P.Station e N64.

certeiro e

aniquilador!
Nada mais foi

dito sobre a

história,

apenas que
haverá

muitas

surpresas. O

que é certo

é que

alguns
atores do

pnmelro
filme

continuam

em seus

postos,
como a

gatinha
Talisa

Soto no

papel de Kitana e Robin Shou como

Liu Kang. Outros vão deixar saudades,

como Christopher Lambert no papel

de Rayden, a lourinha Bridgette

Wilson como Sonya e Linden Ashby

Rayden

(James

Remar)
mostra a sola

de sua bota

para um
Raptor

o NOVO FILME DE MORTAL

KOMBAT: ANNIHILATION!

Enquanto MortalKombat 4 não chega

aos arcades, há tempo para

descansar os dedos e esperar

pela estréia de Mortal
Kombat Annihilation, o
novo filme com a galera do

Outworld e companhia.

Annihilation chega aos
. .

cinemas amencanos em

agosto. O primeiro filme foi

um sucesso. Nos três meses que
ficou em cartaz no Brasil, levou

1,75 milhão de pessoas aos

cinemas e vendeu 40 mil cópias

de vídeo. Segundo o produtor
Lawrence Kasanoff, MK

Annihilation vai ser mais

espetacular que o antecessor.

"Nossa intenção para essa

sequência é ir mais além.

Queremos mais lutas, mais efeitos

especiais, mais Outworld, mais
tudo. "Para isso MKA foi rodado

em vários lugares, como Israel,

Tailândia, Jordânia e Londres. A

história continua do ponto em que

o primeiro filme parou.

Annihilation representa a nova

ameaça de Shao Kahn: destruir o

mundo com apenas um golpe,

18



é verdade. De acordo com a

Nintendo do Japão, essa redução já

estava prevista para o fim desse

mês. Um pouco mais caro, o Saturn,

da Sega, gira em torno de US$199,

mas em compensação vem com três

jogos. Mas as novidadades da

Nintendo não param por aí. E nem

sempre são boas. O lançamento do
64DD (O disk drive do N64), antes

programado para julho

deste ano, foi prorrogado

para o final de 97. O

atraso se deu pela falta

de alguns softwares para

a sua produção. Nos EUA,

nem mesmo chegou a ser
definida uma data de

lançamento, mas acredita-se que o
64DD saia em meados de 98.

Nintendo 64: agora mais barato também nos EUA

bem mais fácil jogar games como
Mario Kart e Wave Race. Para nós,

brasileiros, isso parece inacreditável,
mas

Toda essa galeria de jogos

para o Nintendo 64 ficou mais perto dos gamemaniacos ... americanos!

A Nintendo não está a fim deperder tempo com o seu N64.

Depois de abaixar o preço do

console no Japão, agora é a vez dos

Estados Unidos. Depois de o

P.5tation ter seu preço reduzido em

US$ 50, Howard Lincoln, um dos

cabeças da Nintendo of America,

revelou que
o console

também vai

custar US$

50 menos,

passando

para US$149.
Vai ficar

PREÇO DO N64 BAIXA
TAMBÉM NOS EUA

SEGA E MICROSOFT

PREPARAM 64 BITS

Mais novidades no pedaço. ASega está planejando lançar
seu console 64 bits. Trata-se de uma

nova máquina bem potente que

utiliza jogos em cd e que já foi

apelidada de Black Belt. Essenovo

console vai juntar dois elementos

tecnológicos. O primeiro é a placa

Power VR PCM2 da Videologic,

manufaturada pela NEC e usada em

muitos jogos de PC, como

Apocalypse. O uso dessa placa pode

garantir, no mínimo, a mesma

qualidade do N64. O segundo
elemento é o Microsoft Arcade

Operating System. Essesistema tem a

capacidade de facilitar o

Virtua 3 deve

ser o primeiro jogo do novo console

desenvolvimento dos jogos com um
número maior de ferramentas

padronizadas. Além disso, jogos de
arcade com esse sistema serão

transportados para o Black Belt com

muito mais facilidade. Para conseguir

essa tecnologia, Yu Suzuki, diretor da

AM2 da Sega, esteve visitando a
Microsoft em Redmond, nos Estados

Unidos, e as negociações já

começaram. Os primeiros jogos para

o Black Belt serão Virtua Fighter 3,
um título de basquete e um de

futebol. Espera-se que o BB seja

lançado no Japão até o final de 98 e

chegue em 99 aos EUA. De acordo

com fontes da Sega, o design do

Black Belt ainda não está completo,

mas em termos de capacidade ele

deverá ter 16 Mega de RAM geral e

2 a 8 Mega para texturas e áudio.

Até agora não se especula nada

sobre o preço de lançamento do

console. Por enquanto a maior

preocupação é com a performance e
a facilidade de desenvolvimento.
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CI CUlTO ARIRTO

ESQUEÇA OS FLlPERAMAS QUE VOCÊ JÁ VIU

Mais de
100

artistas e
engenheiros trabalharam

para reinventar o conceito dos arcades

Se o seu negócio é escalar paredes você vai

se dar bem. Tem brinquedo pra você cansar

de subir pelas paredes

Essa

máquina
vertical tem

quatro
cadeiras

que
sobem.

Enquanto

elas estão subindo, aparecem

vilões em cadeiras em frente às janelas

GameWorks: o f/iperama do futuro começou a funcionar no dia 15 de março em Seattle e
tem estréia prevista para o final deste ano no Rio de Janeiro

cidades onde não existe o parque

(via Internet). Toda a tecnologia

usada no fliperama vai ser

desenvolvida pelo GameWorks dos
Estados Unidos e todos os

funcionários serão treinados lá. Na

página ao lado você vê alguns jogos

do GameWorks de Seattle que

estarão no parque brasileiro.

No ano passado, três gigantes daárea de entretenimento - Sega,
Universal Studios e Dream Works SKG

- avisaram que estavam se unindo

para revolucionar os fliperamas com

um parque chamado GameWorks. Um

ano depois, o mago Spielberg abre as

portas do primeiro GameWorks, em

Seattle, e anuncia: o parque deve ter

100 unidades espalhadas pelo mundo

até 2002. A primeira delas fora dos

Estados Unidos, pasmem, vai ser no

Brasil. O grupo Multiplan, que

administra vários shoppings no Brasil

e em Portugal, assumiu o projeto de

20 unidades em todo o país. O

primeiro GameWorks brasileiro deve

ser inaugurado no final deste ano, ao

lado do BarraShopping, no Rio de

Janeiro, com 5 mil metros quadrados,

distribuídos em dois pisos. Como em
Seattle, o GameWorks do

BarraShopping terá três áreas

diferentes. No Loading Dock serão

lançados os jogos de última geração;

na Arena estarão todos os games

desenhados exclusivamente para o

GameWorks; no Loft ficarão o

restaurante e os jogos tradicionais,

, como Pac Man e Air Hockey. Os

jogadores poderão jogar com pessoas
de outros GameWorks e até de
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Neo-Geo

PlacaX-MEN
Vs.

Street Fighter O

-KizumaIl
- Samurai Shodown IV

Todos Modelos
de Gabinetes

GAMES & ARCADJES

Street Fighter lU
Tekken lU

VERTICAL REALlTV

Aqui estão as
máquinas duplas. Elas funcionam como as
máquinas de Daytona USA e Indy 500 que

nós conhecemos, mas trazem outros

esportes radicais, como o surf

No Vertical Reality quatro jogadores entram
num stand de tiro móvel. A cada fase

terminada, o jogador sobe um nivel. Sobe
de verdade, graças a um elevador que o
conduz piso a piso

ALGUMAS MÁQUINAS DA GAMEWORKS

COUPLES AREA

VINTAGE GAMES

Essa

é a seção Flashback da GameWorks.
Nessa área você encontra jogos antigos

como Ms. PacMan, Dig Dug e Centipede

SUPER GT ON THE STAGE

Esseé o Super GT, um game de corrida que
reúne o Dodge Viper e a Ferrari F-40, os
carros mais velozes e desejados do mundo

ROMSTAR E NEO GEO CRIAM NOVOS FLIPERS

Não é só a Sega que está investindo

pesado em fliperamas. No Brasil, a

Romstar já tem quatro unidades do

Sports Arcade - três em São Paulo e
uma em Curitiba - funcionando a

todo vapor e deve inaugurar mais

duas lojas até o final do ano. Todas

as unidades recebem em primeira

mão os jogos da Capcom e até os da

SNK. Mesmo as placas de teste têm

lugar reservado. A Neo Geo do

Brasil, por sua vez aposta no Neo

Park, no bairro da liberdade, em

São Paulo. O fliperama tem por

volta de-80 máquinas. Os jogos mais

Jogos
de jet-ski como Wave Shark fazem o
maior sucesso nos arcades

procurados são Super Sidekicks,
Samurai Shodown IVe Real Bout

Special. Outras casas do gênero
devem ser criadas brevemente.

e toda a linha de games

• Nintendo 64

• Super Nintendo
• Playstation
• Sega Saturn

Despachamos Via
Sedex

para todo o Brasil

Fax/Fone: (011) 9591157



Só os consoles de 16 bits ficaram devendo. O Saturn volta

ao primeiro plano com versões de Duke Nukem e Thunder

Force, o arcade recupera Sol Divide, o P.Station corre atrás
com a maioria dos títulos. E o Nintendo 64 atropela por fora ...

THUNDER FORCE V
"CNO '0"
tiro

SA"'URN

mais rápido você mata os inimigos,

mais pontos você ganha. Esseé o hi

tempo bonus. De resto, é tiro pra

tudo quanto é lado.

Disponivel no 2~semestre de 97

sua nave. Dois novos sistemas darão

mais competitividade ao jogo: o

over weapon e o hi tempo bonus. O

over weapon é uma arma animal,

capaz de detonar qualquer inimigo

num piscar de olhos. Obviamente,

dura bem pouco. Nesse jogo, quanto

Foram quatro dinastias de sucesso

entre Mega Drive, SNes e arcades.

Sempre com seu estilo devastador e

veloz, Thunder Force marcou

época. Agora, nesta quinta versão,
tudo melhorou no ambiente do

Saturn. Thunder Force V continua

sendo um jogo de tiro em 2D,

porém, usando polígonos, o game

ganhou em realismo. A sua nave
RVR-01 Gauntlet conta com vários

tipos de armas, como o Photon Rifle.

Ainda existe uma unidade de apoio,

chamada Claw, que também protege
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desde inocentes triciclos até robôs

em forma de avestruz! Yuke Yuke!

Trouble Makers promete ser mais
um hit do Nintendo 64.

Essescaras arrumaram a maior

confusão no Nintendo 64. A ação é

o ponto forte de Yuke Yuke!

Trouble Makers. O clima rápido e

confuso lembra o Gunstar Heroes,

do Mega Drive, e Astal, do Saturn.

Marina pode agarrar e arremessar

coisas e inimigos. São cinco fases de

pura zona, cada uma delas dividida
entre 9 e 11 sub-fases. Além de

contar com suas próprias pernas,

Marina também pode fazer uso dos

mais variados meios de transporte,

Previsto para o 2Q semestre de 97

YUKI YUKI!
IROUBLI MAKIRS
I.'X
a~ão
NIN"ENDO 64
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ANEAImI FANIASY
STORIES
MIDIA WORICS

RPG

SA'IURN

Dísponível em maio

BOUNDARY
GAIE
PACIC IN VIDIO

RPG

P.SI'AI'ION

Mais um RPGcom

gráficos poligonais, a exemplo da

série King's Field. Você controla o

guerreiro Fin e sua missão é proteger

Lisp, que procura sua irmã. As cenas

de batalha seguem o caminho
inverso de outros RPGs.Normalmente

tudo vai ficando mais complicado. Já

Boundary Gate traz um sistema

bem simples. Um jogo diferente.

Já disponivel

Você controla um garoto domador
de monstros e tem uma cidade e

uma torre como cenário. Você pega
ovos de monstros e os desenvolve.

Quando adultos, eles serão um

aliado poderoso. Na cidade você

pode montar sua casa e ter uma

vida familiar. Interessante, não?

Sem prevísão de lançamento

Katsuya Terada, O mesmo de Virtua

Fighter. Sol Divide é um jogo

rápido e intenso, com controles

avançados. Além do tiro normal,

existem 11 tipos de magias e combos!

Isto mesmo, combos! Como num jogo
de luta. O clima de Sol Divide é

completamente medieval, com
monstros como

dragões, griffons e
cocktrices. A dúvida é

saber quando chega aos
consoles domésticos.

profissão: ladrão, guerreiro,

mago ou padre. Mas no

final sua vida estará,

misticamente, ligada aos deuses.

Para variar, as magias da batalha são

um show à parte.

Já disponível

OlHER LIFE
OlHER DREAMS

ICONAMI

RPG

P.SI'AI'ION

SOL DIVIDE
PSIICYO
tiro

ARCAD.

Essetítulo da

Media Works

mescla o RPG

tradicional e a

simulação. Mas é

uma simulação

diferente, pois você começa como

um bebê. Dependendo dos pais que

escolher, a história e a sua vida

mudam. Existem 4 alternativas de

Os jogos de tiros estão voltando, com

toda a força, impulsionados pelas

novas tecnologias. Uma prova disso é

Sol Divide, um jogo

de tiro clássico, mas

com visual renderizado

em estações gráficas,
com 260 mil cores. Os

personagens foram

desenhados por
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MOTOR MASH
MII.r srUD'OS
corrida

P.SI'AI'ION

Disponível no 2Q semestre de 97

Motor Mash é um jogo de corrida
bem divertido. No estilo de Motor

Toon Grand Prix, também para o

P.Station, você vai ter uma nova leva

de pilotos e carros bem legais. No

total são uma dúzia, incluindo um

hippie pilotando um ônibus e um

astronauta num foguete. Como

exemplo de algumas pistas temos a

Atlantis, a Jungle e a Nightmare.

Apesar de ser próprio para a

molecada, muito marmanjo também

vai querer tirar uma corrida.

Disponivel no 2Q trimestre de 97

Disponivel no 2Q semestre de 97

escondidos. Os cenários estão bem

mais interativos. Se você socar um

oponente, ele pode atravessar o
cenário e a luta continua fora dele.

Tem muita gente que diz que a série

Clayfighter não chega aos pés de
concorrentes como Mortal Kombat

e Killer Instinct, mas há uma legião

de fãs que não abre mão dos seus

lutadores de massinha preferidos.

alienígena fala. Os gráficos estão

bem legais, com diversos efeitos de

luzes e lentes. Vale a pena pegar
uma carona nessa naves!

CLAYFIGHTER 631/31
'Nrll'''AY

luta
NINI'ENDO 64

DARKLIGHT
CONFLICT
IAGI SO,rWAII
tiro

P.SI'AI'ION/
SAJ'UIlN

Os lutadores de

massinha mais estranhos do mundo

do videogame estão de volta! Blob,

Taffy Man, Bonker e companhia

chegam ao N64 com uma nova

turma de personagens, como

Boogerman e outros. São 18

disponíveis e mais alguns

Essenovo jogo de combate espacial

bem sofisticado vai agitar os

computadores e os consoles de 32
bits. Correndo em 50 missões ou nos

modos multiplayer, Death Match,

Cooperative e Capture the Flag você
vai ter de dominar as diversas armas

e o dialeto que seu co-piloto



!DUKE NUKEM

J,A~OfOMY SO'fWAII
a~ao
SAI'URN

Foi assim também com outros

clássicos de ação em labirintos como

Doom e Wolfenstein 3D. Depois de

cansar os dedos nos teclados, os

clássicos do PCsempre chegam aos

consoles. Agora é a vez de Duke

Nukem. A versão para Saturn está

MDK
SHINY

INfllfAINMINf
a~ão
P.SI'AI'ION

Os proprietários do P.Station vão

ter a oportunidade de conhecer

um dos jogos mais inovadores e

originais já inventados. MDK,

originário'do PC, é sem dúvida bem

engraçado e diferente. Trata-se de

um game de ação com várias

perspectivas de visão combinando

tiro, quebra-cabeças e muita

26

ficando bem caprichada, graças ao

bom trabalho da Lobotomy

Software, a mesma de Powerslave.

Nessa adaptação apenas algumas
fases do PC foram mantidas. Muitas

outras foram feitas exclusivamente

para o Saturn. Outra boa notícia é

que você vai poder jogar Duke

Nukem em rede pelo Net-Link. Não

vá perder essa!
Disponivel no 2º semestre de 97

estratégia. O segredo

de toda essa originalidade está no

cara que criou o jogo, ninguém

menos que David Perry, de
Earthworm Jim,

Sabendo

disso, não dá para esperar nada
muito normal. Ainda bem.

Disponível em maío



!HEXEN
So..,rWAII CIIATlONS
a~ao
NINI'ENDO 64

Depois de enfrentar dinossauros em
Turok e criaturas do inferno em

Doam, você ainda não está livre.

Agora tem um novo desafio, os

monstros de Hexen. Apesar de ser

bem infernal como Doam, esse game
tem um clima mais

VMX RACING
SrUf)IO I
corrida

SAI'URN
P.SI'AI'ION

Fazia tempo que não aparecia um

jogo de corrida de motos. VMX vai

chegar para tirar o atraso. Você

escolhe entre quatro motos e

compete contra sete caras. São 10

pistas de lama, incluindo um estádio,

uma praia e uma pista no deserto.

. São vários tipos de visão, entre elas

uma em primeira pessoa e outra

sobre o ombro do piloto. Os controles

medieval e de magia, que vai desde
as armas até o visual das fases. No

total são 30 fases bem complexas e

extensas, como no Pc. A novidade

em Hexen é o modo para até 4

jogadores que podem se enfrentar ou

jogar juntos. Convoque três amigos e

aguarde, pois em junho Hexen vai

pintar com tudo!

Disponivel em junho

muito realistas. Você vai decolar nas

rampas e curvas e jogar lama na

galera. Para mais adrenalina ainda,

experimente uma corrida contra um

amigo na competição head-to-head.

Já disponivel

--
/ \

'ÃUTHENTICI
t- IMPORTS® /,

.-.

FACILIDADES NAS COMPRAS

SEM BUROCRACIA

CON~UlT~ NO~~O~

LAN~AM~NTO~~~MANAf~

A AUTHENTIC IMPORTS

foi criada para atende-Io com

perfeição. Somos a estrela maior

nas áreas de games, eletrônicos,

celulares e acessórios em geral.

Rua Gonçalves Dias, 280 - S.B.C.

São Paulo - CEP 09715-160

Telefax: (Oll) 756-0336

Tel.: (Oll) 756-0171



+ de 60 fases NINI'ENDO 64
I Jogador CAPCOM

'J Memory Paek Ação/Estratégia
" GRÁFICO 5

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

lLASr tORPS

DICA: é
difldl

conseguir
o carro de

conida no
bônus

levei. Ache

a garagem e depois escale até o topo do

penhasco para achar o power-up escondido

cabeça. Blast Corps é o tipo do jogo

que sempre diverte. Em termos de

destruição e explosão dentro do

videogame, ainda não tem melhor.

11

DICA:

o homem é bem lento.

Garanta bastante tempo para ele chegar

aos veiculos e outras máquinas que ele

precisa operar para completar a fase

DICA: para

ganhar tempo
nas fases race

car time trials,

aprenda a
entrar

denapando
nas curvas

DICA: não pule as sequêndas
de filme antes de cada fase.

Elas mostram o caminho

que você deve

percorrer durante
as fases

DICA: você

precisa

pegara
manha

para não
sair de

traseira nos alvos com o Backlash dump

DICA:

o mech Thunderfist é o mais

rápido se você apertar A (botão de

ataque) para fazê-Io girar

além das pequenas missões em que

você tem de achar alguns cientistas

nucleares para acompanhá-Ib. Para

ajudar na destruição, você escolhe
entre 12 veículos, incluindo uma

escavadora, um caminhão uma moto

e alguns robôs. Em uma fase, você até

controla um homenzinho. Apesar de

parecer simples, a jogabilidade é bem
variada. Mesmo nas horas de

demolição, você vai ter de usar a

DICA: todos os

velculos,

indusivea

Van, temas
mesmas

caracterfsticas

DICA: a escavadeira é o
melhor veiculo para empurrar os

engradados de TNT

~ Por Morcelo Komikou

Você é daqueles que construía

prédios de Lego e depois simulava

uma guerra e destruía tudo? Blast

Corps é o jogo perfeito para você,

que tem sede de destruição. Você vai

ter de somar seu espírito de kamikaze

com um pouco de estratégia e abrir

alas para um caminhão que está

querendo transformar o mundo em
uma tremenda ruína radioativa. No

total são 60 fases,
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-Atlanta acaba com os

inimigos com seu arco e
flecba

Ao mntrário, você vai para um outro

mundo onde tem de lutar para

voltar para a superfície. Outra

loucura que você pode o fazer no

jogo é destruir estátuas e outras

preciosidades da mitologia grega. Vê

lá hein Mané, isso você só pode
fazer mesmo em Herc's ...

DICA: sempre que
encontrar

Cassanclra tome

muito cuidado. As

profecias dela

resultam sempre

em destruição

DICA: em vez
de acertar

inimigos como
soldados e

esqueletos,

pegue-os e
jogue-os

Hércules ataca com uma

poderosa clava

sua jornada. Uma das coisas

mais legais em Herc's são os

locais que você vai visitar com

vários itens históricos. Algumas fases
são cheias de soldados romanos,
monstros e áreas secretas. Mas não

perca muito tempo tentando achá

Ias, pois elas estão bem escondidas

mesmo. Uma novidade é que quando

seu personagem morre, o jogo não

começa de novo.

_ Por Lord Mathias

Herc's Adventures é um alívio

para aqueles que já estão se

cansando da repetitividade de jogos

com personagens poligonais. Trata-se

de um game com personagens em

2D, mas com um ambiente poligonal

em 3D. Você joga com um dos três
heróis: Hercules, Jason ou Atlanta.

No começo você vai sofrer com a

arma bem fraquinha, mas ao longo

do jogo vai conseguindo outras mais

potentes e power-ups para facilitar

DICA: tome cuidado quando for enfrentar a
Medusa. O chão vai sumir quando o
relâmpago aparecer
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Lost Vikings não deve agradar a

todo mundo. Alguns vão desisitir

logo e outros knunca vão enjoar. r ~
DICA: para
atravessar

pequenas
entradas,

use o
"reservatório

de gases" de
Olaf

DICA: você

pode usar
o escudo
de Olaf
como

plataforma

escalam, se penduram e golpeiam

por 31 fases cheias de inimigos. Se os

gráficos decepcionam, o som está
excelente. Desde os efeitos sonoros

até as vozes, todos estão bem claros.

Lost Vikings é uma nova

versão do antigo quebra-cabeças do

SNes. Diálogos mais engraçados e

novos personagens dão uma nova

cara ao jogo, mas os gráficos e a
dificuldade não refrescam muito.

Vikings é bem complicado. Você

pode controlar um entre três

personagens e, em algumas partes,

um entre dois. Os personagens

ORIGINALIDADE

31 fases SATURN

1 Jogador INTERPLAY
Bateria Quebra.cabe~a5

3

rHE I.osr VIKINGS

DICA: use

o fogo de
Scorch para adonar alguns interruptores

DICA:

sempre
procure

por
ganchos

. nos tetos para se pendurar com o Baleog

DICA: nem

sempre ao
pegar uma
chave ela

vai ser
ativada.

Se

alguma porta
permanecer trancada, selecione a chave

no menu e tente de novo

solucionar a trama. A história vai

manter a sua atenção no jogo.

Apesar de ter muitos problemas

para reS?lvfer,.vOdCêlnão vai Lrtrconseguir uglr e es. r ~

DICA:

procure
por uma
caixa de

fósforos perto da corda vermelha. Em
seguida, no bar abandonado, pegue a
lâmpada no balcão

GRÁFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

1 Jogador SATURN
Bateria ALTUS

Quebra.cabe~a5

I.UNACY

intrigante missão é resgatar algumas

memórias roubadas por dois mundos

gigantes, o World of Light e o World

of Dark. Nessa jornada, você

interroga cidadãos para conseguir

pistas e resolver quebra-cabeças até

DICA: vá
ao
cemitério
e volte

para a floricultura para colocar uma flor no
fúmulo. Um homem vai se aproximar com
boas informações

DICA: você

predsa
tentar
abrira

porta da
cela três

vezes antes de pegar a chave

Esta definitivamente é a

página dos jogos difíceis. Assim

como Lost"Vikings, Lunacy
também combina aventura e

quebra-cabeças para rachar a cuca

mesmo. O game lembra o estilo de
D, misturado ao surrrealismo de

Myst. Sua
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DICA: aqui
você pode
~olocar
seus
soldados

dentro dos

tanques

1 Jogador
Password

DICA:

monte seu
exército

apenas com
caras que

lançam

granadas

eOMMAND & eONQUER

DICA:

construa logo
uma

refinaria

para ganhar
dinheiro

DICA:

destrua as
bases

vermelhas

em
bandos de

lançadores

Procure ter suas bases em lugares

estratégicos, como ao lado de pontes

e perto do mar. Ah! Não esqueça:
tenha sempre boas armas de

defesa. h

DICA:

cuidado ao
destruir as
bases,

inimigos
irão sair
delas

DICA:

destroá
essa

refinaria

inimiga

para

completar
a fase

formar suas tropas. Não descuide das
minas de ouro em nenhum momento

do game. Mesmo depois de ter um

exército grande e boas armas você

vai precisar de grana. Construa um

centro de comunicação para saber

onde estão as tropas inimigas.

DICA:

quando

aparecera

palavra

Deploy aperte A para construir a base

DICA: não
deixe os

inimigos

chegarem

perto da
base,

mate-os

rapidamente
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~~ Por Marcelo Komikoze

Em Command & Conquer
você tem de fazer exatamente o

que o nome diz: comandar

exércitos e conquistar territórios.

O objetivo é claro. Mas alcançá-Io

é bastante complicado. Comece
cavando seu território em busca

de ouro e outros minerais. Você

tem de ter muita grana para

recrutar o povo e começar a

DICA:

aperte C

para a barra "

aparece(

eApara
construir a

PowerPlant
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DICA: uma
boa dica é

seguir com
. a faca em

punho, 'e
mais fácil
acertar os

inimigos

Acclaim foi bonzinho: você pode
usar socos, chutes (existem várias

combinações de golpes), facas,

garrÇifas, espadas, revólvere$, ,
\. ""i., ~ "

bastões, expIQsivos...·;Hátempo de

sobra ..p~ra us~r todó o arsenal, pois

o jogo tefu 'OnZe fases ~mmprídas e bem difíceis. r.~
DICA: não

fique na
linha de
tiro dos

inimigos
" armados

• CO"4 em zigue-zagul. desça o cacete '

DICA:voiê

consegue
váriàros

golpes com a
combinação
do diredonal

(QmO.t
botões

P.SJ'AJ'ION
ACCLAIM

A~ão

11 Fases

1 Jogador
Password

THE CROW

DICA: dobre

a atenção
em alguns
lugares, os

personagens ficam superpequenos

com os ànjos nas terra:~ do Senhor, é
acabar comLos earafq.ue fizeram o

serviço. O game é baseado na

. sequência do filme O C'O'rvo.voFê é
Ashé e, com a ajuda de Saràti; deN'e

!fJ .•• ,,~ ":\

enftentar e vencer os bàd;boys~,A
encrenea é grande, mas opessõa:lda

DICA:

duraMeás

fases/C.
_ tolVOw

, douràdo
no chão
indica o
caminho

Por Lord 'Mathias

Se você acha que a pior coisa
que pode acontecer a você é a
morte, sinto muito, cara, você está

redondamente enganado. Ashe que

o diga. Ele foi assassin~do por uns
punks malucos e não fói para o céu: '

ficou preso num lugar escuro e
esquisito, entre a vida e a morte. A
única maneira~ de se livrar dessa

encrencá" e, fina Imente,' irbri ncar
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DICA: se algum

inimigo atacar por
cima, acerte em sua

perna para ele ficar
imóvel ao aterrisar

DICA: agrupe suas armas

taticamente para destruir mais em
situações diferentes. Por exemplo, armas

de longo alcance somadas a armas de

curto alcance mais homing projectiles

formam uma combinação mortal

arsenal de guerra, para destruir

instalações inimigas e tentar obter a

supremacia dos clãs. Apesar de jogos

com mechs serem repetitivos, Mech 2

possui missões bem variadas. O que

faltou foi um modo multiplaye~

mas esse é, sem dúvida, o kmelhor do gênero. r ~

I DICA:se~ acertarum
inimigo na

perna, dê a volta e elimine-o por trás. Ele

não conseguirá acompanhá-Ia

DICA: se estiver

equipado com lasers de

longo alcance ou

mísseis, fique numa

distânda segura (o
alvo vai ficar vermelho)

e mande chumbo

DICA: às vezes

é melhor superaquecer ou mesmo

desligar o mech se você tiver certeza

de que mais um tiro irá destruir

o inimigo

DICA: use

mechs

leves e
rápidos em missões de patrulha e utilize

sua estratégia contra os mechs maiores

Geralmente a galera reclama dos

jogos de PCadaptados para os

consoles. Dizem que nunca se mantém

a complexidade das versões originais,
mas MechWarrior 2 talvez acabe com

esse mito. O pessoal da Activision
trabalhou com carinho e fez de tudo

para manter o estilo e a ação
devastadora de arcade. Com cenário

em um universo tomado por mechs,

essasequência traz a rivalidade entre
o clã Wolf e o clã Jade-Falcon. Você

vai por um dessesmechs carregados

com um poderoso

DICA: se estiver em um mech

lento e ficar cercado, recue para alguma

montanha sem parar de atirar
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p.STAr'ON
KOEI

Luta

"o~
i/"tJ~,J'rf,J / )1 /.,

10 Fases

2 Jogadores
Continue

SANGOKU MUSOU

armas diferentes e têm

golpes diferentes. Não vai

ser difíci I aprender os

golpes dos caras. Primeiro

porque não são

complicados, até mesmo os combos

são fáceis. Depois porque os
controles são muito bons,

realmente eficientes. É só

meter o braço!

DICA: no
• modo

endurance,
você tem

só uma vida para detonar todo mundo

DICA: a defesa é automática, basta ficar

parado e não mexer em nenhum botão.

Para defesa baixa, agache

Fighter e Soul Edge. Por isso, vocês

não precisam mais aguentar aquele

japónês chato, pois quem faz as

matérias sobre Sangoku daqui em

diante sou eu, o melhor aos

melhores, Baby o grande e forte

(aliás, gostaram do meu adesivo?).

São dez personagens. Todos usam

DICA:

para não deixar o inimigo

"entrar' com um ataque em você, use os botões X ou o

DICA:

são dois

poderes
diferentes. As

duas sequências valem para todos os
lutadores: ,,(,~~ + 0X ou ,,(,~~ + 1:::.0

\j Por Baby 1le6nha
Na China existem três

grandes territórios. E há anos

a Koei investe na brig'a pelos

territórios em San!!l~kLJ.Os

jogos da série costumavam

ser de estratégia; mas agora
as coisas mudaram. A

prifldpal mU9ançat; Sangoku

MU$fj"'é um'jogo de luta, um
mano"'il man" com cara de Virtua
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DICA: com Rose aperte chute
forte (2 ou 3 vezes), -&o ~-+ +
chute fraco (4 vezes), +-Ie -&o ~-+.
+ soco fraco, -+ -&o ~ + soco forte

~ DICA:com
,~ Sodom

aperte
soco

médio (1
ou2

vezes), -+Iit ~ + soco
médio (4 vezes), 3600 + chute forte

são os combos. Nessa versão, eles

são melhores e mais velozes por

conta do Custom Combo, que ~deixa o lutador mais rápido. r ~

DICA: com

li Charlie, use
, soco forte

agachado,
litt +chute

fraco (2
vezes), soco

forte agachado, -&o t + chute forte

DICA: use as pernas de Chun-/i, rasteira forte,
chute repetidamente no canto (30 vezes)

DICA: com Adon,
dê soco forte (1

ou2 vezes),
-&o~-+ + chute

fraco (4 ou 5
vezes), -+-&0 ~ +

chute fraco e um
com chute forte

DICA:
M.Bison

• detona
com soco

forte, E--+ + soco forte (6 ou 7 vezes)

participaram de

Street Fighter Alpha, como

Rolento, que veio de Final Fight,
Gen, do primeiro jogo da série,

Dhalsim e Zangief, de Street Fighter
11e Sakura, lutadora inédita. O

grande lance da série Street Fighter

18 Lutadores

2 Jogadores
Continue

GRÁfICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

DICA: com

Ryuaperte
soco forte
(10u2

. vezes),
~ -&o~-+ +

soco forte
(7 ou 8 vezes), Shoryuken forte

STRffT "GHTfR ALPHA .2

DICA:
um bom
combo
de

Sakura
7J ésoco

médio

(1 ou 2 vezes), -+-&0 ~ + soco
forte (2 vezes), -+-&0 ~ + soco forte

VIII 1.1.

\j Por Baby Definha
Antes que qualquer um de

vocês diga o contrário, quero avisar

que não estou ficando louco! Street
Fighter Alpha 2 está aqui pela

segunda vez e eu sei disso.
Acreditem em mim: vale a pena.

Street Alpha 2 é um daqueles

games que você joga durante meses
e a cada dia descobre um novo

golpe ou aprende a aproveitar

melhor um golpe antigo. Se

você joga Street dia e noite, vai

encontrar aqui dicas de combos /)j
alucinantes. Mas se você ainda /

não conhece esse game... \

Street Fighter Alpha 2 tem ao
todo 18 lutadores. Entre eles, caras

antigos, como Ken, Ryu e Chun Li, e

os que não
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DICA:

cuidado,

pois o bolo
não enche o

seu life

DICA: tome esta garrafa para
Jaz poder atirar

41

o selvagem Diabo da

Tasmânia. Enião ele capturou

justo o zangado Taz, que,

óbvio, não gostou nem um

pouquinho de ficar preso lá

, em Marte. Agora você tem

de ajudar Taz a sair de
Marte. Você controla um Taz

furioso, louco para girar, atirar

e até soltar bolas de fogo nos

caras que querem levá-Ia de

volta à jaula. É melhor fazer

isso antes que ele fique bravo

e resolva devorar você ~também. r ~

DICA: ataque esse
robô, apenas pelas
costas para não ser

atingido por
seus tiros

DICA: após
pegara

bonécQm
a hélice,

aperte;~
+A para

usá-ler -

DICA: use a giratória de Taznas
paredes quando quiser subir
em lugares altos

DICA:

nesse ponto use os
canos para subir no alto da tela

Por Mariorie Br05

Taz in Escape from Mars vai

assustar todo mundo! Mas não é por

causa do Taz, afinal, apesar de ser

mal-humorado e guloso, ele é uma

gracinha. O que vai deixar todos de

boca aberta são os gráficos e sons,

maravilhosos para um 8 bits.

Aconteceu o seguinte: o
marciano Marvin estava dando

uma olhada na sua coleção de

espécies raras do universo e

percebeu que ainda não tinha

DICA: não pegue a bomba,
senão você irá

explodir
junto



o chute de King é muito
poderoso. Lei que o diga .••

Barbed Wire: lt, CE

Boomerang: ~, segure ~,

aperte (CE CD)

Satellite Moon: CD, CE

Slippery Kick: CE, CD

Fruit Picker: lt, (CE CD)

Bushwacker: lt, CE, CE

Monkey Trick: ~, CD

Cryinbg Needle: enquanto

estiver agachado,

aperte (SE SD)

Rewinder: (SE SD)

Hot Plate Special: durante o

Rewinder, aperte CE

Twister: durante o Rewinder,

aperte +, CD

Jumping Jacks: durante o

Rewinder, 1', CE

Exploder: (CE CD)

Konvict Kick: ~, ~, CD

Stagger Kick: +, (CECD),

CD,CD

Head-First Lunge:
~, ~, (SE SD)

Jaguar Lariat: segure ~,

aperte (SE SD)

o golpe de Lei em
Paul mostra a velocidade de

Tekken 3, um game que veio
para detonar

COM A PERNA ESQUERDA

ATRÁS:

Chainsaw Kick: CD, CE

Bad Dancer: ~, CE, CD

Screw Kick: ~, segure ~,

aperte CD, CE

Storming Flower: lt, SE

Art of Phoenix: +, (SE SD)
Art of Phoenix to

Firecracker: durante o Art of

Phoenix, aperte CD, CE
Art of Phoenix to Flower
Garden: durante o Art of

Phoenix, aperte ~, CD, CD
Flower Power: durante o Art

of Phoenix, aperte 1', CD, CD

Sunflower: quando estiver

levantando, aperte SD

Hydrangea: 1', (SE SD), SD

Flapping Wings: +, SE

Nutcracker: segure lt,
aperte CD

Raccoon Swing: ~, ~, CE
Fire Dancer: agachado,

aperte CE, SD, SE, CD
Butter the Bread: ~, SE

Motion Switch: (CD CE)
COM A PERNA DIREITA

ATRÁS:

Machine-Gun Kick High: CE,
CE, CE, CE

Flying Eagle: CE,CD

Power Blast: segure~,

aperte CE, (SE CD)

Hunting Hawk: ", CE, CD, CE

Bird Hunter: +, CD, CD

HotFeet: CD,CD,CD,CD

rfKKfN 3

ORIGINALIDADE

GOL.PES
SE • soco esquerdo
SD· soco direito

CE • chute esquerdo
CD - chute direito

( ) • golpes entre
parênteses devem ser
pressionados juntos

~ Por Boby Befinho

Aí galera, preparem-se porque esse é quente!

Tekken 3 é o primeiro jogo da Namco a utilizar a nova

tecnologia em games, o Sistema 12. O game melhorou

um montão, rodando 50% mais rápido que a versão

anterior. Essanova tecnologia possibilitou também que a
Namco enchesse os cenários de detalhes e melhorasse os

golpes de todos os lutadores, além de criar alguns

inéditos. A galera do Brasil vai curtir adoidado, pois o

jogo traz até um capoeirista, Eddy Gordo. Seus

movimentos estão perfeitos. A jogabilidade também,

mas isso já é marca registrada da série. Tekken 3 ainda

continua com muita ação e porrada. O controle com

quatro botões é o mesmo de Tekken 2, só que mais

rápido. Os combos e special moves ficaram bem fáceis de

fazer (você pode conferir os golpes especiais de todos os

lutadores nesta página e na próxima). Então, o que

poderia resultar

da combinação10 Lutadores ARCADE

2 Jogadores NAMCO entre tecnologia
Continue Luta de última geração

com uma

jogabilidade
tradicional e de

primeira? Se

quiser saber de

verdade, vá ao primeiro

fliperama que pintar na sua

frente. Você vai pirar kcom Tekken 3'}: ~

Paul vai a nocaute com uma

voadora seguida de um
supergolpe de cotovelo de Lei
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Snakebite: ~, (SE CD), SD,

SD, SD

Kiss My Fist: -+, (CE CD), SE

Staggering Slide: -+, (CE

CD), CE CD)

Art of the Dragon: ~, (SE

CD), (CE SE)

Phoenix Smasher: .{;~-+ SD

Bone Breaker: .{;,CD, SD

Neutron Bomb: -+, -+, CD

Triple-Kick Combo: -+,

segure -+, aperte CE, CD, CE
Hammer Punch to Power

Punch: .{;,SE, SD

Hangover: .{;,SE, CD, SD

Gut Buster: segure .{;, ~,

aperte SD, SE

Flash Elbow: -+, segure -+,

aperte SD

Stone Breaker: segure .{;,

~, SD, SD
Thruster: .{;~-+ SE

Push Away: perto do

oponente, -+, segure -+,

aperte (SE SD)

Hammer of the Gods: -+,

(SE SD)

_I ~
............., IJEIJ.. ~ " ~-..
~

Twin Lancer: ~, SE, SD

Roundhouse to Triple-Spin
Kick: segure ~, aperte CD,

CD,CD,CD

Tooth Fairy: durante o

sidestep (um leve toque l' ou

.(;), aperte SD

Double Lift Kick: segure .{;,

aperte (CE CD)

Demon's Paw: -+, -+, SD

Stonehead: de perto, aperte

-+, segure (-+ SD SE)

Play Dead: segure .{;, aperte

(CE CD)

Spring Kick: quando estiver

no chão, com o oponente

perto, aperte (CE CD)

Turn Around: segure ~,

aperte (CE CD)

Flit-Flip-Flop: de costas para

o oponente, aperte (CE CD),

(CE CD), (CE CD)

Rave Spin: ~, CE CE

Tornado Kick: CE, CD

Beating Middle Kick: segure

-+, aperte CD, SD, SE, SD, CD

Clean Sweep: CD, CE

Cannonball: segure ~,

aperte (SE SD)

Triple Head Kick to
Somersault: .{;,CE, CE, CE,

CE, CD

Slide Kick: enquanto estiver

agachado, aperte ~.{;, segure

~, aperte CE

Back Flipper: (CE CD), CE

Dragon's Tail: ~, CD

Junkyard Kick: ~, SD, CE, CD

Elbow Spring Kick: ~, SD, CD

Poison Arrow: segure -+,

aperte SD, SE

Crouching Spin Kicks:

segure ~, aperte CD, CD, CD,
CD,CD

Death Splash: ~, SE

Knee Cap: agachado,

segure ~, CE

Slap-U-Silly: segure ~,

aperteSD, SD,SD, SD,SD,SD

Harakiri: (.{; SE CD)

Senturai Cutter: agachado,

~,~, SE

Kangaroo Kick: CD, CE

Shark-Attack Blow: -+, -+,

(CE CD), (SE SD), (CE CD)

Door Knocker: segure ~,

aperte SE, SE, SE, SE

Deathcopter Trick: segure
(~ SE SD), ~

Indian Style:
segure (.{; SE CD)
Ants In Your Pants:

(1' SE SD)

Flash-PunchCombo:

SE,SE,SD

Demon Scissors:CD, CE

Dragon Uppercut: -+, espere

um pouco, .{;~ SE

Spinning Demon: -+, espere

um pouco, aperte .{;, segure

~, aperte CD, CD

Lightining-Scream
Uppercut: ~, (CE CD)
Shoot the Works:

SE, SD, CE, CD

Franksteiner: ~, (SE SD)

Elbow Drop: .{;, (SE SD)

Disgraceful Kick: segure ~,

aperte CD

Break Neck Speed: durante

o sidestep (um leve toque l'
ou .(;), aperte (CE CD)

Leg Breaker: segure .{;,

aperte ~, SE

Head Spinner: (SE SD), SE

Moonflip Body-Press:
(SE CD)

Catapult High Kick: segure

1', aperte CD

Rave War Combo: segure-+,

SD, SD, SD

Rainbow Kick: segure .{;,

segure 1', aperte (CE CD)
Low Kick to Somersault: .{;,
CD, CE

Body Blow to Somersault:
.{;,SD,CE

Foward Flip Kick: -+, segure

-+, aperte CD

Can Opener: ~, CD, CE, CD

Jail Crusher: SE, SD, segure

.{;, aperte CE, CD

Double Explosion: SE, SD,

SE, SD, segure -+, (SE SD)

Geyser Cannon Combo: ~,
CD, CE

Right Backhand Body
Blow: ~, SE

Assault Bomb: ~, CE, SE,

SD, segure -+, (SE SD)

Twisted Mind: quando o

oponente estiver no chão,

aperte .{;, (CE CD)

Bad Habit: -+, segure -+,

aperte CE

Wipe the Floor: agachado,

segure ~, aperte CD

Panther Claw: -+, segure -+,

aperte SD

Left Backhand Body Blow:
segure ~, aperte SE
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Aí vão todas as combinações possíveis dos combos de
Real Bout Special. Basta apertar os botões na sequência,
sempre da esquerda para a direita. Quando você tiver,
por exemplo, A e ."A no mesmo quadrinho, isso quer
dizer que você pode começar ou continuar o golpe
dessas duas maneiras. As setas vermelhas são uma

estrada de "mão única". Depois dos combination arts,
ainda dá pra seguir com os golpes especiais, fatais ou
habilidades secretas. Invente seu combo!!!

Finalizando a série de
matérias sobre Real Bout Fatal

Fury Special, mostramos todos
os caminhos dos combos dos 19

lutadores. Não se perca nessas
estradas e solte o braço!

8~8~8El\tl\\O
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DICA: para

passar de

pista,

chegue
entre os

três. '

primeiros

SAJ'IIRN
SEGA

Corrida

SCOICHII

6 Pistas

I Jogador
Continue

GÚFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

DICA: na

pista
Tunnels há

muitos

buracos em

sequênda,
tome

cuidado

protege o piloto de quedas e

assaltos. Não demorou para alguns
malucos usarem esseveículo veloz e

seguro em corridas. O nome do

campeonato é Scorcher. Você corre

em seis pistas diferentes e escolhe

entre os modos Lap Attack ou

Championship. Para se classificar no

campeonato, você tem de chegar

entre os três primeiros. Então, abuse
do modo Practice.

DICA: nas

curvas

indinadas,
não use o

turbo

para não
cair fora

da pista

DICA:

para fazer
as curvas

mais

fechadas,
use os

botões

LeR

DICA:

nessa

parte, vá

pelos
cantos,
nunca

pelo meio

SAJ'URN _

DICA:

passe sobre a seta verde no chão

para ganhar uma a"ancada

DICA:

pegue os triângulos verdes

espalhados pela pista para usar
como turbo com o botão A

• Velocidade e aventura

são as armas para vencer
os obstáculos do obscuro
mundo de Scorcher

O futuro é feio em Scorcher.Feio mesmo: as grandes
cidades não existem mais, a

poluição e a criminalidade

alcançam índices jamais vistos. Só

os complexos - uma espécie de

cidade - são seguros. Para viajar

de um complexo a outro, o

pessoal do futuro inventou um

tipo de motocicleta com campo de

força que

DICA: nessa

pista,
cuidado

comas

esgotos no
chão. Pule

como

botão C
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NIII'JENIJO64 ----------

chutes, uma opção de criação de

jogadores e estádios cobertos, isso

sem falar na capacidade do N64, que

deixou a ação bem legal. Apesar de

tudo isso, esse é apenas mais um

FIFA Soccer, sem grandes mudanças

ou inovações em comparação com as

outras versões já
existentes.

DICA: tente
fazer

tabellnh.s,
Jogador multo

fomlnh.

dan9'em
FIFA 64

DICA: nos
eSCélntelos a

seu favor; CIVIe

noprimelto

pau e tente
dar uma

cabeçad,ou
umablddeta

DICA: dJtfw'!Juro nos pontas advelÚrios
quMtdo .les~ na linha de fundo
e nfo os __ auz.tr. Se vocf der
Ilberd""'r. eles, suadefHII-
vai entrar em desespero
• levar chúmbo

~

DICA: nos contra-ataques,
chute quando entrar na
pequena área, mas antes de o
goleiro sair

DICA: só dê chutões quando
estiver muito apertado na
defesa. Do meio de campo
para frente toque a bola com
calma para não perdê-/a

OS ATALHOS DA BOLA•••

DICA: nos pênaltis contra você,

mude a forinação para
sweeper ea estratégia para
AII-out Defense. Isso vai

garantir uma proteção máxima

DICA: a opção Team Management
pode salvá-/o em jogos difíceis.

Jogue com AlI-OUt Offense ou
Attack até marcar um ou dois gols

e depois retorçe sua defesa

ASérie FIFA Soccer chega aos 64bits com méritos. Mas, apesar

de todo realismo e intensidade, o

jogo do N64 não é um game

deslumbrante. Como sempre, FIFA

traz vários times e jogadores

famosos, desde argentinos até
boieiros da Zâmbia, incluindo times

da Inglaterra, Estados Unidos,

França, Itália e Alemanha (cadê o
Brasil, mano!?). Há uma boa

variedade de movimentos, como

carrinhos, bicicletas e

cabeçadas. Mas tudo isso

já é conhecido dos outros

FIFAs para consoles de 32
bits. As verdadeiras

inovações desta versão

são, além de alguns tipos de

• O maior clássico do

futebol chega ao N64 semmarcar gol de placa
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DICA: uma cabeçada
na hora certa é

uma boa maneira
de machucar seu

oponente

DICA: para
dar um

reversal, .

aperte simultaneamente o e o quando o
oponente estiver chutando ou socando

DICA: depois
de jogar seu

oponente no
canto do

ringue,
aperte o

para levantá
10 e dar um

bom golpe

DICA: para
dar um

bom golpe,
co"aem
direção
ao
oponente
e aperte X

lutadores, que no total são 52 do
mundo inteiro, incluindo 12 estrelas

como Huck Hogan e 5ting. As lutas

variam em League Challenge,
Tournaments, Exhibition e
Elimination matches. Todos os

golpes tradicionais da luta livre

estão presentes. Você vai precisar de

bastante tempo para usar todos os

golpes de todos os lutadores, mas

isso não vai ser problema.

DICA: quando enfrentar algum oponente
que gosta de voar, como o Último Dragon,
jogue-o para fora do ringue. Enquanto
estiver empurrando-o para as cordas, aperte
o para dar um specíal move

------------------------ - - -- -- - - - - --ASI'AIION

t» uma olhada

na fúria de Hulk Hogan no P.Stationl

• o vale tudo da luta livre
está de volta, agora no
ringue do console da Sony

DICA: quando o oponente estiver
cambaleando, vá para dma dele. Aperte R1
para agachar atrás • pressione o para
detoná-/ol

Toda a galera famosa da luta livreprofissional está de volta em

WCW. Há quem diga que tudo

aquilo é pura palhaçada, mas no

P.5tation a porrada rola solta! O mais

impressionante é a variedade de
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SAI'URN
TV TOKYO

Snowboard

4 Pistas

1 Jogador
Continue

DICA:

digite
~ +8
para
saltar e, no alto,

aperte +- + C ou t + C ou'" + C ou ~ + C

Z4" SNOW80ARDING'RIX

• DICA: nas
curvas

fechadas, dê
um leve toque
no breque com
o botão A para
não bater nas
montanhas

para você terminar a prova. No

Practice Mode você treina para

enfrentar uma competição de
verdade. Não tem adversário,

mas se você não completar a

prova no tempo, cai fora. No
Race Mode a coisa é séria: muita

velocidade e manobras radicais.

DICA: nas

pistas
média e
diffdl,

procure
ficar no

centro do drcuito para não cair no abismo

2 pedais
onológicos

VENHA
CONHECER
OS ÚLTIMOS

LANÇAMENTOS
EMGAMES
E CD-ROM!

• A neve é o seu grande
adversário em Zap!

Coloquem suas luvas, máscaras,gorros, casacos: hora de surfar

na neve com Zap! Snowboarding
Trix. O jogo tem três modos. No Free

Mode você faz o que quiser. Não há

adversários nem tempo determinado

SAIVRN

PRONTA ENTREGA. ENVIAMOS VIA SEDEX PARA TODO O BRASIL (FRETE NÃO INCLUSO).

SHOPPING MORUMBI SHOPPING PAULISTA SHOPPING CENTERNORTE

(011) 535 5261 / 531 6943 (011) 289 1058/251 2818 (011) 9504580/950 1991••••••••••••••••••••••••••••••





[m!rm &DZm:m
IMPAO RACING

PASSWORDS PARA INVENCIBILlDADE,

MUNIÇÃO E OUTROS CÓDIGOS

Digite os seguintes códigos na tela
de Password:

Invencibilidade: I.AM.IMORTAL

Munição ilimitada:
LOADSFTSTUFF

Todas as armas: ALL.TOOLEDUP

Seis pistas bônus:
BONUS.LEVELS

Última fase: ENDGAMELEVEL

Seleção de fase: RABBITBADGER
Música louca:

JOURNEYS.END

E:l:I9
MADDEN'97

TIMES ESCONDIDOS

Na tela de create-a-player, AII·Stars dos anos 80:

digite os seguintes NEW WAVE

códigos para acessar os O melhor time de
times escondidos ou as Madden de todos os

habilidades especiais: tempos: BOOM

AII·Stars dos anos Time da EA Sports:
70: DISCO ITSINTHEGAME

AII·Stars dos anos Bypasses salary-

50: HAPPY cap restriction:
DAYS OVERPAID

rIm
STREET FIGHTER ALPHA 2

CORES ESCONDIDAS DOS PERSONAGENS

Comece o jogo no

modo Versus e,

quando for escolher

seu personagem,

aperte
simultaneamente

. X, Y, A e B. Seu

personagem vai trocar de roupa e ficar com
uma cor nova.

&DZm:m
MOTOR TOON GRAND PRIX

OPÇÕES EXTRAS

~ '" No main menu,
~~ ~ . leve o cursor até
@lbíJ@;J? , @ID J .
~~I' . O!l Optlons. Aperte~~ @ID

.~~ ~~~ e segure ao
~~ '~tJl c

M~1JOJlBp ®:J . mesmo tempo

.' ~ ~ v L1, L2, R1 e R2.

Enquanto estiver segurando esses

botões, aperte X. Isso vai levá-Io
a outro menu com várias

opções novas.

EIID
VECTORMAN 2

RECARREGAR
ENERGIA

A qualquer hora,

pause o Jogo e

aperte B, A, B, A, +-, 'fi, 'fi para

encher a energia ao
máximo.

&DZm:m
PANDEMONIUM

PASSWORDS DE POWER-UPS

Na tela de password, digite os seguintes códigos

para acessar os power-ups:

Os inimigos ressuscitam: EVILDEAD

Rotação de tela apertando L1 e L2 e +- e ~ no

direcional. Aperte ,J.. para voltar ao normal:
TWISTEVE

Desistir no meio da fase e começar de novo ou pular

de fase sem voltar para a tela principal: INANDOUT

Mudar o corpo segurando L2 e apertando o. Volte ao

normal apertando L2 e X: THETHING
Invencibilidade: HARDBODV

Mudar os personagens no meio do jogo: BODVSWAP

Quando pegar uma arma, você só perde se mudá-Ia:
OTTOFIRE

31 vidas: VITAMINS

Terminar uma fase para jogar um bônus game com

diversos power-ups: TOMMVBOV

Terminar a fase e ir para uma área bônus: CASHDASH

Entrar no mundo que quiser: BORNFREE



No modo Team Play, quando o

oponente se aproximar, aperte e

segure simultaneamente L1, L2,

R1 e R2. Segure essesbotões

e aperte os seguintes para

agredir o oponente:

Sufocar: aperte l'1

Loser: o

Vou Suck: X

Miss: o

~

TEN PIN ALLEY

AGRESSÕES

Free

play: R

RXXLZL

Z A B C +-~
Invencibilidade:

BBBBABCBBBB

C B A X Z A B C (digitar

duas vezes)

Os códigos devem ser

digitados durante a pausa do
modo normal:

Nove créditos: + + + B C B C Y A

Y A l' l' l' +-~+-~+-~

Nove vidas: l' + +-~ A A +-~ A C

1'+

Invencibilidade: C A C A C Z X Z

X Z Y B Y B Y (digitar duas vezes)
Todas as armas: Y Y B B A C A C

YBXZ

Suicídio: l' l' + + +-~+-~ B C

O código devem ser digitados na

pausa da fase 2 do normal mode:
Música cantada: X X B B Z Y Z Y

+-+~
O código deve ser digitado no

option 2 do normal mode ou no
menu do omake 1 e 2:

Nível 8:
++tt~+-~+-CA

AC

TRUQUES DE MONTÃO

OScódigos devem ser digitados no
menu do normal mode:

Mesmo personagem para os
dois jogadores:
+-+-~~t+t++-+-~~t+t+LZ

XRCA

Personagens secretos: +-~+-~A
C l' l' + + L Z X R C A +-~
Os códigos devem ser digitados no

option 1 do normal mode:

Seleção de fase: A A B C C B X Z

1'+1'+

Seleção de volta:
++++tttt~~~~+t+-+-+-AC

~

REAL LlVE
PAROUDIUS

FOREVER WITH ME

~

WWF: IN YOUR HOUSE

ACIONAR COMBOS, SEM DANOS E MAIS

Durante o jogo, pause e aperte os seguintes

botões para fazer os truques abaixo:

Desligar os jogadores do computador: aperte
+-+-1' + e R2

Superdanos: l' 1', L1, L2, +

Combos: R1, L2, R2, L2, ~

Pequenos danos: + 1', L2, ~+
Sem danos: R2, L2, R2, L2, R1

Auto Super Pins:
++++, L1

~

DAYTONAUSA
CIRCUIT EDITION

CARRO FANTASMA

DO FABRICANTE

No modo time-attack, na hora de

selecionar o número de voltas,

faça-o com X, Y e Z pressionados.
Você verá o carro fantasma dos

profissionais da Sega.

ESCOLHA O CLIMA

Na tela Gentlemen Start Your

Engines mantenha pressionados:

- X e Z para jogar de manhã.
- X para jogar à tarde.
- Y para jogar à noite.
- X e Y para ter iluminação à
noite.

- Z para jogar no verão.

MAIS CARROS

Faça as dicas durante a seleção de
modos:

Daytona: pressione X, Y, Z, R e

sem soltá-Ias, aperte C.

Cavalo: pressione X, Z, L e sem

soltá-Ias, aperte C.

Cavalo 2: pressione Y, Z, L, R e

sem soltá-Ias, aperte C.



LOJA 2

LOJA 1

• .}~GU~~
AGORAEM2

ENDEREÇOS

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



REAL BOUT FATAL
FURV SPECIAL

FAÇA APARECER E USE
GEESE HOWARD

Para enfrentar Geese, chegue até

Krauser sem perder rounds (pode

usar continues) com o ranking

superior a Master Fighter. Agora,

para usar Geese, digite na tela de

ranking: -+)'1t I'\+-It + ~-+~ A B C.

O todo poderoso estará a sua

disposição.

OS GOLPES DE GEESE

Golpes Específicos

Shinkuu Nage (arremesso): -+ + C
Kossatsushou (arremesso): ~ + C

Hishoushikkyaku (golpe médio):
A+B

Shouten Myousei Uchi (anti-aéreo):
~+A

Raime Gouha Nage (golpe de chão):

com o inimigo caído, + + C

Raikou Mawashi Geri (golpe que

manda para o outro plano): +- + B

Golpes Especiais

Reppuken: + ~-+ + A

Double Reppuken: + ~-+ + C

Atemi Nage alto: +-It + ~-+ + B
Rium Gakushi: +-It + ~-+ + C

Shippuken: no ar, + It +- + A

Double Shippuken: no ar, + It+- + C

Jaeiken (Break Shot válido para o

B): +--+ + B ou C

Golpe fatal
Raising Storm: It-+~ + It+-~
+ BC

Habilidades Secretas
Thunder Break: -+ ~ + + C

Deadly Rave: -+ ~ + It +--+

+ A, A, A, B, B, B, C, C, C,
+It+-+C

USE OS PERSONAGENS
EXPERT

No arcade, na seleção de

lutadores, segure Start e

sem soltar, digite B, B, C,

C, segure B + C, e escolha o

personagem com A ou D. Vale para

Andy, Blue Mary, Billy Cane e Tung
Fu Rue. No console caseiro, use a

dica do Geese Howard e na tela de

seleção confirme o lutador com BC

pressionados.

GOLPES

ANDY BOGARD FOLGADO

Golpes Específicos
Utimata (arremesso):

de perto, -+ + C

Kumogarami (arremesso): no ar,

com o adversário no solo, + + + C

Agemen (anti-aéreo): ~ + A

Kunaidan (golpe de chão): com o

inimigo caído, + + C

Golpes Especíais
Yami Abise Geri (Break Shot):
+-+It+B

Geki Hishouken: + It+- + C

Zan'eiken Ugati: It-+ + C
Hiei: durante a corrida, -+~ + + D

Golpe Fatal
Zetsu Reppadan: (c) + ~-+ + BC

Habilidade Secreta
Bakuretsu Tenshouken: It + ~ -+ + C

BlUE MARY PROVOCATIVA

Golpes Específicos

Head Throw (arremesso):

de perto, -+ + C
Achilles Hold (combo de

arremesso): depois do Head
Throw, -+~ + + C

Climbing Arrow (anti·aéreo):
~+A

Leg Press (golpe de chão):

com o inimigo no chão. + + B

Golpes Especiais
Mary's Spider (Break Shot):
+ ~-+ + C

Mary's Snatcher: -+ + ~ + B

Face Lock Combo: depois do

Mary's Snatcher, It-+ + C

Straight Slicer: +--+ + B

Mary's Club Cratch: depois do

Straight Slicer, +-It + ~-+ + B

Quick Sway: AB

Back Drop: durante o Quick Sway,
-+~+It+-+C

Golpe Fatal
Mary's Typhoon: -++-It + ~-+ + BC

Habilidade Secreta

Mary's Dynamite Swing:
A, A, +-, B, C

BILLY CANE VICIADO

Golpes Específicos
Ipponzuri Nage (arremesso):

de perto, -+ + C

Jigoku Otoshi (arremesso):

de perto, -+ + B

Atamawari Kahougeki (golpe de

chão): com o inimigo caído, + + C

Golpes Especiais
Sansetsukon Tchuudan Uchi: (c)
+--+ + A

Kaen Sansetsukon Tchuudan

Uchi: depois do Sansetsukon
Tchuudan Uchi, +--+ + C
Suzume Otoshi: + It +- + A

Shuuten Rempakon: A repetido

Kyoushuu Hishoukon: It + ~-+ + B

Karyuu Tsuigekikon (Break
Shot): + It +- + B

Suiryuu Tsuigekikon (Break
Shot): + It +- + C



Filme escondido:
ooxo01',00

Art Levei: 1',0X1',XX1',0

Créditos: 00000XX1',

Game Over/Win: 0001',XX1',0

Game Over/Lose: 00001',0XO

Quit: 0001',1',0XO
Filme Uraniumania: 0001',1',1',01',

Filme Repsychler: 000X1',Xo
Filme Endless Bummer:
000001',1',X

Filme Viva Los Vagrantes:
OOOXXXoo

~

SLAMSCAPE

CÓDIGOS ESCONDIDOS
EPASSWORDS

Durante o jogo, aperte os

seguintes botões:

Invencibilidade: aperte e

segure Seleet, em seguida aperte o
000001',

Todas as armas: aperte e segure

Seleet e aperte +- o ~ o l' 1',.

PASSWORDS

Aperte os seguintes botões na tela

de passwords:
Levei 2 (Uraniumania): XXX1',0X°1',

Levei 3 (Repsyehler): 00001',01',1',

Levei 4 (Endless Bummer):
000X1',1',°X

Levei 5 (Viva Los Vagrantes):
01',X1',Xo01',

TUNG FU RUE GAGA

Golpes Específicos
Ressenkyaku (arremesso): de

perto, ~ + C

Ukouryuu (anti-aéreo): ~ + A

Golpes Especíais
Kyuugekihou: C repetido

Kyuushou'ha: It~ + A
Kyuusemshippo (Break Shot
válido para o C): ~ It+- + A ou C
Kyuuressenkyaku: de perto,
~~~+B

Golpe Fatal
Sempuu Gouken: ~ ~ ~ l' + BC

Habilidade Secreta

Bravo Ressenkyaku: ~ ~ ~ + C

Golpe Fatal
Tchoukaen Sempuukon:
~~~~~It+- + BC

Habilidade Secreta
Kurensatsukon: ~ ~ ~ + C

Se você esta procurando os mais recentes
lançamentos e não quer estragar seu videogame
com fitas e CDs piratas pode dar uma 'pulo em
nossa loja... ,'1': I

Aqui a gente só trabalha com produtos _'g~- .•••••••

ORIGINAIS para que você possa jogar 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 !
Sevocê não acredita pode dar um pulo e conferir ...

@/J:~fj!iJ&~~I]@

lliooru~~ ctJ@ ~ru~~ 1]@~@
[?a ~@1]1]~ ~í?~@@ ~ ~aP @



Escale esse ponto com o botão C
superior do controle analógico e
pegue a segunda chave

Suba essa escada e, ao chegar

ao topo, pule para pegar uma

espingarda calibre 12

artefato, que estão espalhados por Lost Land. The

Campaigner já sabe que Turok e?tá em seu território e

não perdeu tempo: mandou um exército de bestas,

dinossauros e aliens para impedi-Io de detonar seu

plano. Prepare as pistolas, facas, espingardas e os

lançadores de granadas. Você está prestes a entrar num

dos melhores jogos já vistos

por esses olhos puxados

(porém bem abertos).

Acione esse switch para abrir

essa passagem

NINJ'ENOO 64
ACCLAIM

A~ão

No meio desses

pilares você encontra a
primeira chave da fase. Não se

empolgue, ainda vai rolar
muita coisa

TUROK
9 FasesIJogador

Memory Pak

GRÁFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

~ Por Marcelo Kamikaze

Ao

passar pela ponte, caia à
esquerda para pegar a pistola

seguindo pela água

Turok: Dinosaur Hunter é apenas um capítulo

da história de Turok. O cara começou nos

quadrinhos da Acclaim Comics em 1954. Desde

então, Turok tem defendido a Terra, guardando a

fronteira entre nosso planeta e um lugar chamado Lost

Land, cheio de aliens esquisitos, criaturas bizarras e

dinossauros biônicos. Dessa vez, Turok está no meio da

selva, em Lost Land. Seu principal inimigo, The

Campaigner, pôs em prática seu melhor plano: usando

um artefato conhecido como Chronosceptor, ele

pretende

comandar o tempo

e dominar o

universo. Turok

tem de juntar os

oito pedaços do



Pegue a chave e venha para cá.
Cuidado com o monstrengo

Vá pela água e entre nesse túnel
para achar a primeira chave

Caso esteja perdido, é uma boa
adonar o mapa com o botão L

Mergulhe para pegar itens
escondidos no fundo

desse poço ~

Seguindo por essespilares
você pega o Assault Rifle

Pule nesse pilar para acionar os
outros

Fique
esperto nos buracos entre as

plataformas

Dentro

dos quiosques você encontra
munições e itens

Dentro da caverna você

encontra a quarta chave

No labirinto você pega a quinta
chave e a primeira parte da
Chronosceptor, uma arma que
você monta durante o jogo

Caia nesse buraco para dar
sequência à fase

Usando essespilares você pega
a última chave da fase

Desvie dos tiros dos

monstrengos com os botões C

laterais. Quando eles vierem
para cima, pule com R

Pule daqui e pegue a 38chave

Ao pular lugares ou pilares,
use a visão para baixo, você
terá o tempo certo do pulo

Vá de pilar em pilar até achar o
warp

Contra esses besouros a faca é
a melhor opção de ataque



Aqui, use o mapa para ter a
noção correta das distâncias
entre os pilares

Pegue a segunda chave na
moleza aquí no centro

Acione
esse switch e corra até esse

local antes que a porta se feche

[F~§@ :ID

m~~~~~OOIT~

Após matar os dois
monstrengos, siga em frente
para pegar a primeira chave

Para subir no telhado das

casas, vá pela escada e pule
desse ponto

Indo por baixo d'água você
consegue chegar ao outro lado

Ao ver a saída, siga para a
direita e pegue a terceira chave

Pule desse ponto para pegar a
segunda parte da Chronosceptor

Pule

daqui para alcançar o outro
lado e pegar a segunda chave

Quando chegar a esse local,
caia para entrar nesse túnel
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Usando esses

pilares, você encontra a salda

Subindo pela rampa você
chega aqui, pule para pegar a
quarta parte da Chronosceptor

59

Usando essesburacos na

parede, você encontra a quinta
parte da Chronosceptor

Nessa parede aperte o botão C

superiMpa~ _ ~ ~escalar ~ ..-

Mate o monstrengo, sempre
desviando de seus tiros, para

abaixar a passagem

Antes de qualquer
coisa, mate os guardas. Ai,
pegue a segunda chave

Nesse ponto, entre no warp da
esquerda

Por esse caminho você chega a
terceira chave

Suba por
essespilares, para acionar esse

switch e abrir a passagem

Pulando daqui você pega aqui
o Lançador de Granadas

Pulando de tronco em tronco,

pegue aqui a primeira chave

Logo no começo, caia na água e
procure na parte funda uma
passagem para chegar até aqui

Ao chegar ao castelo, procure
esse ponto, pule bem nesse
pilar e encontre os cipós para
escalar e pegar a terceira parte
da Chronosceptor

Para mandar o carro para o
espaço, fique circulando e
atirando. Depois de detoná-Io,
vai pintar o guarda. Atire indo
para trás e pegando as
munições nas portas.
Matando-o, você pega a
terceira chave



Após o checkpoint pegue o
caminho da esquerda para
pegar a primeira chave

Pedaço bem
enjoado. Para pegar a segunda
chave, você precisa pular de
uma ponte a outra. Pule na
diagonal para conseguir atingir
maiores distâncias

No centro das plataformas você
acha a terceira chave

Caia nesse buraco para dar
sequência à fase

Pule desse ponto para alcançar
o warp

Utilize a visão para baixo para ver
os lugares que você pode alcançar

Mate o inimigo e pule para o
piso inferior

Atire

na aranha correndo para trás e
pegue as munições espalhadas

pela fase. Matando a aranha Seguindo por esse ponto, entre
você pega a terceira chave na árvore por baixo d' água

Suba por essa parede para
pegar a segunda chave. Depois
disso pule aqui para acionar
esseswitch

Pegue uma invencibilidade
nessa passagem seueta

Seguindo por esta trilha, você
chega nesse local e pega a
primeira chave



Use a Chronosceptor contra o
último inimigo. Não fique
parado em momento algum e
meta bala

Atire na Após matar o inímigo, Turok
cabeça do dinossauro. Se foge rapidamente do Império

quiser munição, suba a rampa. para não ser atingido pelas

Se matar o dino ganhará a explosões. Pra onde ele ~última parte da Chronosceptor vai, ninguém sabe...}. ~
61

Acione esse switch e venha

correndo para essaporta antes
que ela se feche

No piso superior você acha
a segunda chave

Pulando

na água desse ponto você
Para chegar às lavas, pule daqui aciona esse switch e acha a

saída

Entre nessa lava e encontre a

sétima parte da Chronosceptor

utilizando o mapa, caia nesse
local e entre nesse túnel

Subindo pelos pilares móveis, .
você chega aqui e pega a
primeira chave

Hora de
movimento. Mate todos

inimígos da tela para subir as
platafonnas

Caia aqui para adonar este
switch e abrir a passagem adma

I
Atrás da saída, caia nesse ponto
para pegar a sexta parte da
Chronosceptor

------~~-~---"··----------Ii











COMPurER

alternativas. O único site que atende

a todos, sem exceção, é o da

Eiectronic Arts (veja este e outros

endereços no box ao lado). Lá, você

pode procurar por oponentes em

qualquer lugar do mundo. Para isso,

basta se registrar e marcar seu nome

numa lista de jogos - que inclui Fifa
97, Need for Speed e Road Rash 
os que você possui. Outra opção para

os brasileiros é o servidor de jogos da
Mandic. Por ele,

você pode jogar
Quake e
Monstertruck

Madness. Isso se

você for um

usuário do

provedor. Se

você quiser

Jogar games
como Duke

Nukem 3D,
Command &

Conquer,
Diablo ou

Warcraft 2, vai ficar chupando o

dedo. Ao menos por enquanto. Os

servidores de games mais populares 

TEN, Mplayer, Engage, The Arena,

entre outros - não aceitam jogadores

que não morem nos EUA ou
Canadá.

o site The Arena
reúne os maiores

servidores de games.
No Engage você
pode enfrentar o
demo em Diablo ou

jogar Descent. Ou
melhor, poderia, se morasse nos Estados Unidos

Alguns jogos, como Duke Nukem 3D, por
exemplo, são exclusivos da TEN.Mas, misteriosamente, você pode encontrar

Duke Nukem em outros servidores. Ainda na TEN,você encontra Warcraft /I e Command & Conquer: Red Alert.
Esseservidor reúne o maior número de jogos, contudo não adianta tentar nenhum cambalacho para jogar: a TENsó

pode ser usada pelos americanos e canadenses

adversário de carne e osso. Até

pouco tempo atrás, só os que tinham

acesso a uma rede do tipo LAN

podiam desfrutar do jogo em rede.

Mas agora é diferente: a Internet

está por todos os cantos do planeta

e em grande parte dos

computadores pessoais. Os jogos
estão cada vez mais afinados ao

protocolo usado pela web (IPX). Os

jogadores estão ansiosos por

experimentar o jogo online. Ou seja,

tudo está pronto para o início do

jogo. Mas onde o jogador deve ir

para encontrar um bom adversário?

Para nós, brasileiros, são poucas as

Oque você prefere: jogar contraum computador ou contra um

humano? Pode até ser que você, por

um motivo qualquer, prefira desafiar

a máquina, mas, observando o

crescimento dos serviços de games

online, fica claro que a maior parte

dos jogadores escolheria um

PREPARE-SE: VOCÊ
AINDA VAI ENTRAR
NA MANIA ONLINE



* Cartuchos

* Aparelhos

* Cd's

* Acessórios

5011I05 unta Locaelora
ele

GAMES STATION

A Electronic Arts segue um
caminho diferente. No site você
coloca seu nome, a cidade onde

mora, a configuração do seu
computador, seu e-mail e a
hora em que pode jogar.
Depois de se cadastrar
você ganha acesso a
uma lista gigante com
nomes de pessoas
que estão a fim de
,jogar o mesmo game que

você, no mesmo horário.
Dai é só entrar em
contato com o cara e

desafiá-Io para a
disputa

Atacado

Para jogar
Quake pelo

servidor

Mandic,
você deve

se conectar

como se fosse navegar pela Internet e
então escolher a opção multiplayer

Volte
ao

menu Multiplayer
e escolha Join a Game e depois TCP/IP.
Onde está escrito Join a Game at você

deve escrever quake.mandic.com.br
e apertar enter. Agora é só jogar

No menu

Multiplayer
escolha

Setup,
coloque seu

nome e escolha a cor do uniforme

ENDEREÇOS:
MANDIC

http://www.mandic.com.br
ELECTRONIC ARTS

http://www.ea.com

THE ARENA
http://www.earthlink.netlthe arena

TEN
http://www.ten.net

INT,ERN ET

Também no site da Mandic você

pode jogar Monstertruck Madness,
da Microsoft. O servidor traz

instruções detalhadas



DICA:

empurrando
algumas
paredes, você
terá acesso a

passagens
secretas

DICA: para
destruir os

_. robôs mais
fortes use

armas pesadas
como a bazuca

causa a impressão 3D. No total,
existem 100 fases divididas

entre jogo individual e

" multiplayer. Nas primeiras fases

não há muitos segredos. O lance
é correr, atirar e ficar de olho

para não perder as passagens

secretas. Nos níveis superiores a

coisa complica: fique atento a

buracos, poças e chuvas de ácido

e bombas. Seja esperto: aproveite as

passagens laterais!

DICA: pule
atirando para a
esquerda para

matar o inimigo

DICA: essa
é outra

passagem
secreta.

Nessa
fase são

três

ataca com facas, granadas e chicotes.

No modo multiplayer você pode

escolher entre jogar contra alguém

ou com alguém. Mesmo jogando em

equipe, seus tiros podem atingir e

ferir o outro jogador. Em matéria de

perspectiva, Hunter Hunted é o tipo

de jogo que parece, mas não é.

Existe uma passagem lateral, que

DICA: atire nas

minas para
abrir caminho.
Tenha cuidado

com a

explosão

COMPUTER

Z NE
CHEGOU A HORA DE

CAÇAR OS MESTRES

Prepare-se para jogar por doisem Hunter Hunted.

Você comanda Jake, um
humano veloz e bom de

tiro, e a fera Garathe Den.

Sua missão é combater os Mestres,

caras malvados que

dominaram seus planetas

e, depois de acabar com a

população, resolveram
brincar com os

sobreviventes (chamados de

caçadores pelos Mestres).
Hunter Hunted

impressiona pela clareza

dos gráficos e pelo movimento
constante. A todo momento você

precisa trocar de personagem e a

diferença entre eles é gritante.

Principalmente quando você usa as

armas: Jake usa pistolas, rifles e

bazucas, enquanto Den

68
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BARBIE GAME GIRl ••• RS 49,00

DONKEY KONG •••••• ~ 29,00

DONKEY KONG lAND 2 • 5 59,00

KlD ICARUS •••••••• S 29,00

KlRBY'S DREAM LAND .RS 29,00

KlRBY'S DREAM lAND2 R$ ,00
llTTlE MERMAID ••••• R$ 29,00

MEGA MAN 2 ••••••• 1$ 29,00

MEGA MAN 4 ••••••• RS 49,00

SUPER MARIO LAND 1 .R$ 29,00

SUPER MARIO LAND 2 • $ 29,00

WARlO LAND ••••••• $ 29,00

TAMBÉM NA INTERNET

http://www.dshop.com

DOOM •••••••••••• $89,00

JUNGLE SlRIKE • • • • • • • J9,oo
SUPER BOOMBERMAN 2 ,00

CLAYFIGHTER 2 •••••

P. RANGERS FIGHnNG •

PRIMAl RAGE ••••••

SPAWN

PINBAll FANTASIES ••• 1$ 49,00

SUPER RC PRO AM ••• S 29,00

KIWR INSnNCT ••••• S 49,00

STREn F1GHTER 2 •••• RS 49,00

SAMURAI SHODOWN •• RS 59,00

TOSHINDEN •••••••• RS 49,00

BART VS. JUGGERNAUTS • S ,00
TENNIS ••••••••••• S 19,00

TOP RANK TENNIS •••• ~S 19,00

KYlE PETTY RACING •••

ROCK N' ROll RACING •

COllEGE SLAM ••••••

NHl STANlEY CUP ••••

SUPER SOCCER ••••••

SIMClTY •••••••••• s59

BOOGERMAN •••••••

BATMAN FOREVER •••

FÉRIAS ASSOMBRADAS

A ILHA DA GARGANTA

CORTADA ••••••••••

KIRBY SUPER STAR •••

lIGEIRINHO - lOS G ••

MICHAEl J. CHAOS •••

PITFAll THE MAYAN •••

PREHISTORIK MAN •••

SCOOBY-DOO MISTERY

SUPER MARIO RPG •••

l2,l8fG,r,~,tl.,º"e,el,N,º

9

59,00

5900

F-ZERO •••••••••••

PllOTWINGS •••••••

SUPER MARIO KART ••••

SUPER METROID ••••

TETRIS & DR. MARIO ••

FIFA SOCCER 97 •••••

MAUI MAllARD •••••

SUPER STAR WARS •••

(NinTendd)
Fabricado no Brasil.



DICA: a cauda da serpente balança antes

bem no ponto exato por onde ela vai sair

pode usar as

habilidades próprias

de cada animal,

como superpulos e
trombadas. Você só

enfrenta os chefes

de fase depois de

pegar as bolinhas e virar

animal. O Edmun'do que não

nos ouça. h

DICA: no segundo chefe fique bem na
frente do primeiro olho e não pare de

apertar o botão de choque

DICA: no 3° mestre

basta ficar pulando sem parar bem no
meio dele. Fácil!

DICA:

cuidado

comas

tartarugas

que se

disfarçam de pedras e aparecem de repente

DICA: no primeiro chefe tem um

lugatzinho bem perto da base que ele

não acerta. Abaixe e atire sem parar

DICA:

pegue três
dessas

bolinhas

para se
transformar cada fase num animal diferente

sucesso. Para reviver os bons tempos
de Altered Beast você deve

encontrar três bolinhas mágicas,
escondidas nos lobos brancos de

cada fase. Com as bolinhas, você

pode virar lobo, urso e até mesmo

dragão. Sob a forma. de bicho, você

"(,,\f l,'f L
l. DICA: para

destruir os inimigos voadores coloque

para baixo e aperte o botão de chute

~',

"

~.,;) Por Marcelo Kamikaze

O Nes dominava a praia do

videogame, seguido pelo Master, nos

idos de 88. Aí a Sega botou o primeiro

console 16 bits na praça, o Mega

Drive. Altered Beast veio na primeira

safra de jogos para o Mega, ao lado
de Alex Kidd e do clássico Golden Axe

Em 88, Altered Beast espantou
os japoneses. O jogo
usava vozes

digitalizadas, a grande
novidade de então.

Todos ficaram loucos

para entrar na pele de

um cara que, na Grécia

antiga, podia até se
transformar em bicho

para terminar a fase. Na

época, os gráficos também

espantavam e, ao lado dos sons e

das músicas, fizeram do jogo um



TIL T' S GAME LOCADORA
Nós falamos

a Sua Língua I
TlLT'S 1 Av. do Imigrante Japonês, 93

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

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

Tel. (011) 278 9714 Ramal 338

GAMES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

VENDAS E LOCAÇÕES
SALÃO

DE JOGOS

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

Tel. (011) 50841771

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

Te!' (Oli) 5583 3468

TlLT'S 4 Av. Heitor Penteado, 1928

Te!' (011) 262 0980 32 X
Saturn· 3DO

~ Master System
P.Station• Neo Geo CD

Nintendo 64 • Mega Drive
Gome Boy • Super Nes • PCEnginePlaydia • GomeGear • Neo Geo • Jaguar

Para anunciar na
SUPER

GAMEPOWER
ligue 3061-3644,

Ramal 263.
Ai é só DETONAR"

JABAQUARA

NINTENOO 64 - PLAYSTATION • 3 DO - SATURN

SEGA CO - NEO GEO CO - SUPER NES - MEGA ORIVE

Linha completa de acessórios para video games,

cards e CD-Rom para PC I- -

""""" • The Gathering

Av. Miguel Stéfano, 240 • Te!.: (011) 578·6353

A Gomes For Us possui
acervo diferenciado,

atendimento personalizado,
cabines com consoles de
última geração e diversos

tipos de promoções.
Venha conferir!

HIPERGAMES

FONE/FAX: (011)~1~-4045
R. JOSÉ JANNARELLI, 135 MORUMBI - SP

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.:(Oll )212-9726

Campo Belo
R.Pascal,911

Tel.:(O 11 )535-3655

Curitiba-PR

R. Desembargador
Otávio do Amaral, 629-Loja 1

Tel.:(041)336-1664

Procure a Loja
,.,a;5 perf"ode você!

Franquias disponíveis:
Matriz/Escritório

Fone/Fax (011) 212-9726

Locaçóo
e Venda

NOVOS E SEMI·NOVOS

LINHA COMPLETA

BfiBY - GfiMES
VíDEO.GAMES, FITAS

E ACESSÓRIOS EM GERAl.
ENVIAMOS PARA TODO BRASil

LAN~AMENTOS SIMULTÂNEOS
CONSULTE-NOS

(() (011) 290 0991 681 8119

FONE: (011) 875·2737
858·1333 858·3539

VENDE· TROCA

ALUGA' COMPRA

GAMES GAMES G~MES TEENPOINT

I I.ocaçao :;:;:;
Ie Vendas
I Consoles, Cartuchos

CO'S . Acessórios

I Saturn Play Station . Super Nes
I Nintendo Ultra-64 (011) '1." l': L

, ,. '. . " ., . 523.4159Iiii _

ULTRA 64
GAME BOY

GAME GEAR

APARELHOS E JOGOS?
TEMOS TUDO!!!

PLAYSTATION
SEGA CO

MEGA ORIVE
PC GAMES

SATURN
3 DO

SUPER NES

Possuimos Técnicos Especializados em
Alinhamento e Recondicionamento de canhão

de Playstation e concertos em geral.

R.12 de Outubro, 58 - Tel: (011) 260-1393
Lapa - São Paulo - SP - Fax: 261-1020





Bote a imaginação parafuncionar. Escreva um

roteiro para o final da
história do sumiço da
Marjorie. O autor do
melhor roteiro* vai

ganhar um console
Nintendo 64 e, de
quebra, terá sua
idéia transformada
em história em

quadrinhos na edição
de agosto de 56P, quando
sai o resultado da promoção. Mande sua
idéia em um texto de até 20 linhas para
SuperGamePower, na Alameda Ministro Rocha
Azevedo, 346, 9º andar, CEP:01410-901, até o dia 07/06/97 (o carimbo do correio servirá como

confirmação da data). Você não precisa nem comprar a revista para participar! Não perca tempo:
descubra o jeito mais original de achar a Marjorie e deixe seu nome na história de 56P!

or fora p
coloque Poção S6

e\Ope~pro~"OC~
do en" DETETI"E r: __ letraO rta. e.··

"a na C.a ty\ee

e es~:eforty\a.s~;:: telefone

endereçodC.o;:rt\c.lpa!'te\oU
e CPf o responsa"e.de seU .

. *É vedada a participação dos funcionários e colaboradores do Grupo CLC e de seus familiares
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Doom, Turok (Nintendo

..
Killer Instinct GoldEDIÇA037 64), Die Hard Arcade,

EDIÇAO 34
(Nintendo 64), Mr. Bones,Enemy Zero, Soviet Strike

Daytona USA Circuit
(Saturn), Final Fantasy VII,

Edition (Saturn), Speed'
Rally Cross, Spider

Racer, Destruction Derby
(P.Station), Hulk, Real Uve

2 (P.Station), Tomb Raider
Parodius (32 bíts), Street

(32 bits), Donkey Kong
Fighter 111(arcade), Maui

Country 3, Street Fighter
Mallard, Bugs Bunny

Alpha 2 (SNes), Virtua
(Mega), Maui Mallard, Vs.

Fighter 2, Sonic 3D
Collection (SNes), Real

(Mega), Samurai
Bout Special (Neo Geo CD)

Shodown IV (Neo Geo)

EDiÇÃO 36

Mortal Kombat Trilogy,EDiÇÃO 33MK Trilogy, Super Mario
Perfect Striker (Nintendo

64 (Níntendo 64), Krazy

64) Fighters Megamix,

Ivan, Toshinden Ura,
•

The King of Fighters '96 (Saturn), Die Hard Trilogy,

(Saturn), MK Trilogy,

MK Trilogy, Formula 1

Toshinden 3 (P.Station),

(P.Statíon), Casper (32

Mega Man 8, Tomb Raider

bits), Ultimate MK 3,

(32 Bítsl Mace, The Dark 'i
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Ages (arcade), Real Bout

Sonic 3D, Vectorman 2

Fatal Fury Special (Neo

(Mega), X·Men vs. Street

Geo), Bugs Bunny (Mega),
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Shodown 4 (Neo Geo)

..

..
EDIÇA035

Mario Kart 64 (Nintendo
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64), Fighting Vipers,
3D Blast, Batman Forever
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(Saturn), Fifa Soccer 97,
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the Zone 2 (P.Station),

Final Doom (P.Station), Far

Mega Man 8 (32 Bifs),
East of Eden Zero, Kirby

Casper, Donkey Kong
Supér Star (SNes),

Country 3 (SNes),

Ultimate MK 3, NHL 97

Gargoyles (Mega),
(Mega), Virtua Fighter 3

Ultimate Mortal Kombat 3
(arcade) Kizuna Encounter

(Master System)

(Neo Geo)



Tenha o Galpão dos Eletrônicos como seu parceiro!
Lançamento simultâneo com o mercado internacional e

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

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

."

GALPAO
A

DOS ELETRONICOS

6(a.elff (}(1Iff!~a afa./ ~el(CIeIffa/<f
Distribuidor Oficial para Vídeo Locadora

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

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

(Nintendd)



lhe Future Is Now

SNK®

NEO GEO DO BRASIL LTDA. AV. EUCLIDES 56,jABAQUARA,CEP;04326-080, SAO PAULO,SP,BRAZIL TEL:(55)11-5588-2300 FAJ(:(55)11-5588-2790


