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RAPOSA EM

PLENA FORMA

Conheça todos
os caminhos

- fáceis e

dificeis - de Star

Fox 64, o jogo da

raposa (pág. 54)

DIVERSÃO E ENCANTAMENTO

SNes ganha novo jogo de ação,

Incantation (pág. 34)

FLASHBACK
Compare a versão
de Star Fox para
SNes com a atual

COMPUTER
ZONE

Takeru, um jogo pra
lá de sensual

SUPERGP
DICAS

Aprenda a usar os
chefes de Cyberbots

DETONADOS
Star Fox 64 e
Revelations:

Persona, para P.Station

MÁQUINAS EM ALTA

O arcade anda abusando dos bons

jogos de corrida. Desta vez é

Super GT (pág. 36)

MAGOS, CLÉRIGOSE

GUERREIROS

Hexen, sucesso do PC, ganha

versões para Saturn e Nintendo 64

(págs. 22 e 28)

ESPORTE
TOTAL

NBA Live '97, a bola

vai ao cesto no Mega

CIRCUITO
ABERTO

M2, Tomb Raider
no cinema e...o site de SGP!

GOLPE
FINAL

Tekken 3: 744

golpes. Precisa mais?

PRÉ-ESTRÉIA
Marvel Super
Heroes, finalmente,

vai pintar nos 32 bits
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A pesar de todos os comentários que andam circulando de queeu não resistiria à ausência da loura, estou aqui pra mostrar

que isso não é verdade. Mesmo com toda falta que ela me, ops, nos

faz, SGP continua na mesma trilha, sempre inovando e trazendo o

que há de melhor no mundo dos games. A maior novidade deste

mês não está na revista, mas no seu computador, se você já fez por
merecer um (trabalhando ou enrolando direito o velho): é o site da

revista, feito em parceria com a Compuserve Brasil. Mas, é claro,

fizemos muito mais do que isso. Pra começo de conversa,

mostramos um sucesso do PC que, na trilha de Doom, vem mostrar

suas armas no videogame: Hexen, game que chega ao Saturn e ao

N64, com muita ação e tiros. Star Fox 64, que demos em

primeiríssima mão na edição passada, já está nas páginas do

Detonado. O outro jogo da seção mistura RPG e ação: em

Revelations: Persona, você tem de eliminar uma gangue de

mafiosos. Se o assunto for luta, o ringue de Tekken 3 está

insuperável. O Golpe Final traz nada mais, nada menos que

744 novos golpes do game. De quebra, ainda trazemos Dark

Rift (N64) e Tobal2 (P.Station) para você aquecer os punhos.

Quem prefere velocidade vai pirar com Super GT, um jogo que

promete causar filas nos fliperamas. Para Mega, saímos correndo

atrás do que tem: NBA Live '97.0 SNes ganha Incantation e, no

Flashback, relembramos a versão de Star Fox para o console. Com

tudo isso, não acredite se em alguma parte da revista alguém disser

que eu estou meio maluco. Agora dá licença

que eu vou navegar um pouquinho ...
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LORD MATHIAS
Já que não conseguiu salvar

a Marjô, Lord decidiu salvar

Corneria do plano diabólico
do Dr. Androv. O resultado

está em Star Fox 64, um

dos detonados da edição.

O cara também caprichou

em Hexen, para Saturn, o

jogo da capa.

RECOMENDADOS

STAR FOX 64, HEXEN

MECHWARRIOR 2, NBA L1VE 97

IILL IAME
O gringo, preocupadíssimo com a

Marjô e, principalmente, com o

volume de trabalho que se

acumula sobre sua mesa, está

arrancando suas longas madeixas

tentando localizar a loura. Eu, apesar

do que se diz por aí, sou bondoso,
. então enchi o cara de trabalho

para evitar que ele fique careca.

RECOMENDADOS

SUPER GT, METAL SLUG,

EARTHWORM JIM 2, MAX RACER



IAIY IETINHO

RECOMENDADOS

TEKKEN 3, METAL SLUG
DARK RIFT
TOBAL 2

Parece que não foi só nos sonhos
do Chefe que a Marjorie andou

" pintando de vampira, não. O
detonado sobre Dracula X da
edição passada andou
escorregando no sangue. No final

do Castelo 1 (pág. 56), ao passar
pelo corredor de espinhos, você tem

de usar a armadura que só se
encontra depois da parte escura da
fase. Na matéria, essa parte está
depois do corredor de espinhos, mas
você pode visitá-Ia antes no jogo.
Outra mancada está na sala do

relógio (3 fotos antes do final do
Castelo 1). Para abrir a parte de

baixo, você precisa de 2 anéis
equipados: um você pega depois do

corredor de espinhos e o outro
no seu pesadelo, dentro do

sarcófago roxo. ~ isso aí. E
tomara que a Marjorie não

tenha virado vampira de
verdade!

Quando a Marjô voltar nem vai

acreditar ... Baby dobrou o tempo de

treino para reforçar seus músculos e,

de quebra, decidiu fazer Voga. Eu

acho que tem mulher bonita nessa história.

Sempre que se toca no assunto, o cara sai

correndo e suspira na frente de Tekken 3.

RECOMENDADOS

INCANTATION, REVELATIONS:
PERSONA,WILD ARMS,

ALUNDRA

E não é que japonês também

chora? Foi o que aconteceu quando

ele começou a jogar Incantation. O

japa lembrou da lourinha, ficou todo

\~)) emocionado e inundou o joystick,
~ ~ que teve de ir para o conserto. Dei

água com açucar pra ele poder

terminar seus jogos da edição.

Ves, man! Também estamos virando

virtuais! A partir deste mês, SGP

inaugura seu site, feito em parceria com
a Compuserve Brasil. O Chefe, que só
ficava sassaricando na redação, de uns
tempos pra cá virou o maior internauta. E,
já que não tinha mais a Marjorie pra ele
ficar rodeando, resolveu que era hora de nós
marcarmos presença na Internet. Pois bem, de
minha parte, encarregado que fui de fazer minha
coluna também para o site, fiquei muito feliz com
a novidade. E todos os meses vou estar propondo
uma votação sobre algum tema ligado a jogos.
Afinal, nada melhor que explorar a interatividade
da rede, pois, acredito, a galera tá a fim é de fazer
valer a sua opinião. Por isso, serão bem vindas
sugestões de temas para serem votados. Pra
começar, vamos botar frente a frente as duas
tribos que travam a mais ferrenha guerra de
opiniões nos últimos anos: afinal, qual é o
melhor jogo de luta do videogame? Mortal
Kombat ou Street Fighter? Street Fighter
11Iestá esquentando os fliperamas.
Mortal Trilogy e Ultimate arrepiam nos
consoles caseiros enquanto MK 4 não
chega. E você, man, o que acha?
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Marcos

Fagundes
Macedo, de Cachoeira do Sul, RS,quer saber

por quê publicamos mais desenhos de
paulistas que de gaúchos nas últimas edições.

É simples, Marcos: os paulistas mandaram
mais desenhos

É, parece
que o Akuma entrou numa
roubada. Wolverine não está mesmo para muita
brincadeira .••Desenho do Rubens Macedo Coufinho

Júnior, de São Paulo, SP

Cheio de

estilo, o
ribeirão

pretano
Lucas da
Silva fez
um
penteado
especial na
Chun-Li

Na passarela das campeãs, a
Mulher Maravilha, cammy,
Chun-li e, daro, a super
Marjorie Bros. Babando na
platéia, o Chefe e o Batman.
A cena foi fotografada por
Daniela Takahashi, de

• Joinville, Santa Catarina

Já está virando moda. Outra vez uma garota faturou o prêmio do mês.
Agora foi a catarinense Daniela Takahashi, de Joinville, que criou um

concurso com as gatas do videogame. Mochila do Nescau para ela!

ARTE NO ENVELOPE

Street Fighter 1//veio para ficar.
Luáano Cruz Barbosa, de

Sorocaba, SP,foi um dos que
deu seu OK para o jogo



Será a Vampirella?
Será a mistura dela

com a Electra? Só

sabemos que o
Rodrigo Vicentini, de

São Paulo, SP,deu

um susto na gata ao
pegá-Ia

desprevenida

Luciano de Souza

Antoniasse, de Mogi das Cruzes, SP,
embarcou na onda dos heróis da
Marvel. Cruz credol

-~ Até a Mai Shiranui de

~ ~.~ verdade gostou mais do
). A. desenho do João Bosco de

o ~. t3" Sousa Filho, de Fortaleza,

:i. J .~ CE,do que do original. O

,~(r ~:~.J Chefe ficou babando, ela. "2 ~ •• ~ está muito gata!
, .~ ..~-• Q U .••..

:;; I •
- • "<>

dO> ~

. _ ~ Jgj..... ~__.4: j r-
'~ lj~:.·~~

A cabeça
do pobre Reptile foi para o
espaço com as pancadas do Subo
Zero. Mortal continua fazendo

sucesso lá pelos lados de
Gravata/, RS,onde mora o
Diogo Pablo Araújo Lopes

OCleber

Fetreira de Souza, de Bras/lia,

DF,emplacou outro desenho mas
ainda não venceu a seção.

Continue tentando, Cleber, seu
material é muito bom

Pois é, parece que o
pessoal de Mortal
Kombat também já
foi criança.
Alexandre Lopes de
Morais, de

Bragança Paulísta,
SP,reviveu a
infância de

Scorpion, Liu Kang
e Shang Tsung

,. ~- ~ r

.~

~/<~;~~" "~. ft'L ~ . !~/não anda

com cara de muitos amigos, pelo
menos para o Robson Fernandes
de Oliveira, de Mauá, São Paulo

Fábio Pereira da
Silva, de Santo

André, SP,escolheu

o Chefe para ídolo e
não abre. Detalhe:

vê se manda a

gravatinha aqui para
o Soberano ficar

assim elegante



Vendo um P.Station com

dois controles, um Memory
Carel e cinco CDs. Tratar com

Abraão Filho, (021) 796-1541,
Niterói, RJ.

bonita. Não é muito

inteligente, mas bonita a
loura é.

Vendo um SNes com tris controles

(um turbo e um arcade) e 15 fitas.

Vendo as fitas separadamente. Vendo

também um Game Boy
com dez fitas e

eliminador de baterias.

Tratar com Felipe, (011)
7283-2691, São Paulo, SP.

Gi, Marjorie, tudo bem? Curto

muito jogar videogame, pois os

jogos são uma aventura. Estou

começando a gostar de games de

luta. Já aprendi a lutar e dar

magias. É uma fantasia!
Célia Bimbatti

Araras, SP

Vendo um Saturn com dois controles,

três CDs, pistola e Arcade Racer

(volante). R$ 600,00. Tratar com Felipe,
(011) 5585-9472, São Paulo, SP.

CHEFE: Oi, Célia. Não sei se
você já ficou sabendo: a
Marjorie não está nada bem.
Ela foi sequestrada na edição
38. De qualquer maneira, ela
não ia gostar nem um pouco da
sua carta, porque ela odeia
jogos de luta. E eu já estou
cheio desta seção!!

cnOQ
<C
(.) Troco um Neo Geo CD com

:-:- um CD e dois controles por••• um Saturn com um CD e dois

:: controles. Tratar com Nair,='~(011) 775-1970 (recado),Vil Itaquaquecetuba, SP.

~ Vendo um P.Station com

(.) dois controles e dois CDs.R$ 480,00. Ou troco por um Neo
CD com dois controles e dois CDs. Tratar

com Richardson, rua Barão de Alencar,

40, CEP 02322-020, São Paulo, SP.

Marjorie, nós achamos que você

está fazendo papel de covarde não

mostrando seu rosto. Por que você

não usa suas própri.as fotos e não
as de sua irmã? Está com medo de

perder a fama?

Lucas Souza e Augusto Oliveira
Itabira, MG

CHEFE: queridos Lucas e
Augusto, pelo andar da
carruagem, nossa amada
Marjorie Bras deve perder a
vida antes da fama. Acreditem
em mim: ela realmente é

Oi! Quero fazer algumas perguntas.

Mortal Kombat IV vai sair para
P.Station? O novo P.Station vai rodar

os CDs de vídeo, os CDV?

Wastgnez Wanderley
Pedra, PE

MK: MK IV vai sair para P.Station.
O novo P.Station não deverá rodar

os CDV. O único console capaz de
ler esses CDs é o P.Station branco,

que foi lançado apenas na ÁSia.
Mas vamos esperar uma posição
oficial da Sony.

Tenho um Nintendo 64 e sou fanático

por jogos da Capcom. Gostaria de

saber se os jogos da Capcom e da SNK

vão sair para N64? Existe uma lista de

jogos previstos para o console?

Gabriel Mastantuono
São Paulo, SP

SUPERGPRESPONDE

ANIMAL!!

BB: Cara, até agora nenhum jogo
da Capcom ou da SNK foi
confirmado para o N64. Demos
uma lista com alguns dos jogos
previstos para o console na
matéria sobre a E3, na edição 39.

o Marcos Alexandre Silva, de

Araras, SP, mandou uma foto para

provar que terminou Resident Evil em
menos de duas horas. O cara é fera,

mas poderia ter feito melhor. Nós

comparamos a foto do final que ele

mandou com a foto do final que

nós tínhamos aqui e descobrimos

que Marcos chegou ao final do

game, mas não ao final feliz. Ele

também usou uma superarma com

carga infinita capaz de matar
qualquer carinha: a Rocket Launcher

(lança-mísseis). É o início de uma

gra_nde batalha. Logo, logo, Resident
Evil vai ter tantas cartas com fotos e

recordes quanto Donkey Kong 3.
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É ISSO! VOU VER o FU_ME
C'O BATMAN! CHGGA O€sse PAPO

De 5UMI~O DA MARnõ!

ROT€/RO:
RI/BêM BARROS

LA"P/S lfFCOR: NANQtlII/1:
O. F. Iii!OKO rOA1AZGt:>SON6.

Enquanto milhares de detetives

amadores sairam à caça da loura,

procurando a nossa Marjorie nos

lugares e situações mais inusitados, o
nosso Chefe vai tentando levar a vida ...

Escreva sempre para
Supergamepower, a melhor

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

sobre o que rola em SGP.

~OO~ill@~[M]LWl:®.o

(§;@]U);(@][p@~~@]~ ®~~(J

~&)@ [p@]lliJ~@o ~[p

~rn[p®~®~®,,®b7®

Vendo um Snes com dois controles

(um turbo) e duas fitas. R$ 200,00.

Vendo também um Mega Drive 111com
dois controles (um com seis botões) e

ma fita. R$ 180,00. Tratar com

Ronaldo, rua Presidente J.K. de Oliveira,

42, Caçapava, SP.

Vendo um Nintendo 64
com um controle.

R$ 340,00. Tratar com

Claudio, caixa postal 27,
CEP 08500-000, Ferraz de

Vasconcelos, SP.

coisa pra dizer, mas não conseguimos

estabelecer contato com o pessoal da

Scorpion's Club. De todo jeito,

registramos a sua bronca, pois a

pisada na bola foi feia. Outra coisa:

de agora em diante, só colocaremos

anúncios de clubes que tenham

telefone para contato. E, ao pessoal

do Scorpion's Club, deixamos a

intimação do Elias no ar. Devolvam a
foto do cara e a

grana dele. Se
vocês desistiram

do clube,
ainda têm de

cumprir com o

que prometeram

para a

galera. Sem

picaretagem,

moçada!

Mogi das Cruzes, SP.

Vendo um Mega Drive 11Icom

Sega CD, cinco cartuchos, um
CD e dois controles de seis botões.

R$ 450,00. Tratar com Dárcio,

(011) 412-7168, Santo André, SP.

Caro, Elias, tentamos arrumar alguma

Estou escrevendo parafazer uma reclamação.

Lembram-se da edição 34, quando

saiu o endereço do "Scorpion Club"?

Eles pediam uma foto 3X4 e um real

para despesas postais e, em troca,

prometiam mandar uma bela
carteirinha de sócio e mensalmente

uma lista de jogos. Bem a carteirinha

está aqui. A minha foto eu ainda não

sei o que fizeram com ela. Quanto a

lista, estou esperando até hoje. O que

vocês podem me dizer disso?
Elias M. da Silva

Cotia, SP

Troco um Saturn com

transcoder e seis CDs

(três deles Sampler) por um
Nintendo 64. Tratar com

Ramiro, (011) 441-8722, São Paulo, SP.

Vendo um P.Station com 13 COS,

uma pistola, dois controles e um

Memory Card. R$ 560,00. Ou troco

por Nintendo 64 com uma fita e dois
controles. Tratar com Cléber,
(011) 686-1530, São Paulo, SP.

Vendo um P.Station chaveado com

dois controles, dez cOs e um

ry ca . R$ 500,00. Ou troco por
um Nintendo 64 com um controle e

uma fita. Tratar com Ramatuel,

(011) 6953-8978, São Paulo, SP.

Vendo um Mega Drive com dois
controles, 25 fitas e um Sega CD com
três CDs. R$ 500,00. Ou troco por um

P.Station com um controle, ou
um Saturn com um controle

e uma fita. Tratar com

Nilton, (011) 468-1837,

Troco um Neo Geo CD com dois
controles, cinco CDs e dois

adaptadores por um Saturn ou
P.Station. Tratar com André,

(011) 844-1803, São Paulo, SP.
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A definição gráfica vem

para competir com os consoles de última

geração, como P.Station e Nintendo 64

o aparelho ficou escondido por um

pano, mas deu para notar que tem o
tamanho de um console. O M2 vai

ter jogos em cd, mas que vão

carregar bem rápido. Ainda rodeado

de muito expectativa e mistério, o

. M2 não tem preço nem lançamento

previstos. Mas parece que já existe.
Que levantem as cortinas!

ARIRTO

os outros consoles disponíveis e dos

PCscom placas aceleradoras. As

texturas parecem muito mais limpas

e o demo não travou quando
testado. A fluência dos movimentos

também foi

elogiada,
rodando em

média 30

frames por

segundo. A

resolução total
foi de 640 X 480

pixels. Para

manter o suspense,

IMSA

Racing é o primeiro jogo

feito para o M2

UIc

Depois de quase dois anos deespera, parece que o M2 vai

realmente sair. Esse lançamento

promete ressuscitar o 3DO. As

expectativas em relação ao
acelerador M2 eram bem

grandes. E ele correspondeu.

As demonstrações desse
nQvo hardware foram feitas

pelo fabricante através de

um demo do jogo IMSA

Racing do 3DO.

Aparentemente, o

hardware ultrapassou a

qualidade gráfica de todos

·M2: PARECE UE DESSA

VEZ O NEGÓCIO É SÉRIO

EM BUSCA DE

UM ROSTO PARA

LARA CROFT

Aadaptação cinematográfica deTomb Raider está à caminho,

mas uma pergunta ainda está no ar:

quem vai fazer o papel da Lara

Croft? Alguns nomes circulando

pelos escritórios da IGN, como

Elizabeth Hurley, a mulher de Hugh

Grant, Uma Thurman, de Puip
Fiction, Sandra Bullock, de
Velocidade Máxima e Drew

Barrymore, de Quatro Mulheres e
um Destino. Que tal, em vez de um

filme, fazer logo uma série, cada

uma estrelando um episódio?

Até agosto serão

9 jogos e, no fim

do ano,

pretente lançar

o mega título

Virtua Fighter

3. O jogos
custam entre

U$ 19.95 e U$ 29.95

dólares. O Game.com ainda possui

recursos de agenda eletrônica que
você comanda através do visor,

através do toque. Se comprar o

cartucho de modem pode mandar e

receber e-mails via Internet, dar

"downloads" de novos jogos e jogar

via rede. A Tiger Electronics tem mais

novidade por aí: são minigames de

arcades famosos como, por exemplo,

Daytona USA.

I" I
~~l t..;..~- ,

'"--~", •.~~ •..",~"~ ~ ~

EMPRESA LANÇA
NOVO PORTÁTIL

A empresa de brinquedos TigerElectronics lançou em junho, nos

Estados Unidos, um console portátil

capaz de se conectar à Internet, o

Game.com. O aparelho possui um

visor de cristal líquido em preto e

branco e um processador de 8 bits.

Ele é vendido nos EUA por U$ 69.99.

Entre seus jogos estão clássicos como

Mortal Kombat Trilogy e Indy 500.
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RESIDENT EVIL GANHA VERSÃO COM

ASSINATURA DE SEU CRIADOR

AQUI VOCÊ
DEíONA fi

Compra, Venda
& Troca

J.').SSE:J"J'sj\jSJJ.'). 0J ,"ªSj\jJSJ.').

Também atendemos Revenda!!

entregamos
VIASEDEX
para lodo Brasil

idêntica à japonesa. Em março deste

ano parou de ser vendida nos EUA.

A última versão é a do criador, que

traz uma dificuldade mais avançada,
monstros e zum bis bem mais difíceis

e alguns lances inéditos. Essaedição

está prevista para setembro deste
ano e custará em torno de U$ 40,

menos que o jogo já comercializado.

Yoshiki Okamoto, um dos cabeças

da Capcom, disse que a empresa

ainda está pesquisando a

possibilidade de se lançar esse título,
assim como seus custos e

disponibilidades. Yoshiki disse

também que a Capcom ainda está

preocupada com a possível

vendagem do jogo. Se repetir a
carreira do P.Station, o chefão da

Capcom vai ficar nas nuvens .

estação da SGI,

a Onyx 2. A

galera ficou

impressionada.

Esseprojeto vai ser um jogo futurista

com personagens de Final Fantasy,

com destaque para
Chocobo, um dos

mascotes do jogo. Para

se ter uma idéia, o

hardware é superior
ao modelo usado na

primeira versão de
Jurassic Park. De

início esse jogo ~ai
ser apenas um

demo que vai
rodar em hardwares

Onyx 2 da SGI.

Oj090 Resident Evil vai serrelançado em uma espécie de

edição especial. Essaedição vai

incluir três versões do jogo original
e mais um demo de Resident Evil

2. A primeira das versões vai ser a

japonesa, mais fácil. A segunda é a
americana, bem conhecida dos

jogadores brasileiros e quase

Alguns tempo atrás, a Square fezuma demonstração da

capacidade dos computadores da

Silicon Graphics Inc., a SGI, e

impressionou todo mundo com os

equipamentos que anos mais tarde

fariam Final Fantasy VII. Há pouco

tempo, numa
conferência

para a

Imprensa

Japonesa, em
Honolulu, no

Hawaii, a

Square
mostrou seu

novo projeto,

feito a partir da

mais poderosa

SQUARE PREPARA DEMO

COM ESTAÇÃO ONYX 2

N64 GANHA MAl

UM CLÁ ICO

A galera da Capcom estáplanejando lançar Residente
Evil, sucesso do P.Station, no N64.

Em princípio, o jogo deve ser

renovado, tendendo mais para um

visual ninja com artes marciais e
. armas como shurikens e katanas.



o sumário dá

passagem para todas as áreas do site.
Uma dessas áreas é a do BiII Games, onde

você participa de uma pesquisa

pesquisa. Os gamemaníacos também

terão um fórum para trocar idéias

sobre videogame e dicas, é claro. As

dicas de SGP serão a parte

privilegiada do site, pois .serão..

renovadas quinzenalmente, cóm as

dicas antigas indo para um banco de

dados especial. Você também vai

poder mandar seu classificado ou

carta pela Internet, além de ter um

campo para assinar a revista. O Chefe

está espera ndo a sua visita!

o chatda

SGP vai ficar dentro do chat

~r;-- do Compuserve Brasil

futuramente áreas exclusivas do

site de SGP, como o banco de
dados com dicas.

das maiores redes do mundo que _

prestam serviços dentro da Internet, o

site deverá reunir toda éj .galera que

se interessa por games. Mostrará os

principais destaques da edição de

SGP que estiver nas bancas, como

jogos em lançamento, games da Pré

Estréia, notícias quentes do Circuito
Aberto e a crônica mensal do Bill

Games. Com esse texto, sempre

haverá um tema em que estaremos

pedindo a opinião do leitor. Você

poderá
votar e

saber no

ato como

está o

resultado

da

Antes

de ver qualquer coisa no site

da SGP você vai passar por aqui. Essa é a página de

abertura em que rola uma superanimação com toda a galera da revista

COMPUSERVE, UM SERViÇO MUNDIAL

Acompuserve é um serviçoespecializado em informação

que nasceu nos Estados Unidos e

chegou ao Brasil no início deste

ano. Quem assina o serviço pode
acessar um extenso conteúdo

internacional, a Internet e

também o conteúdo brasileiro,

que inclui uma grande área de

games, um chat, notícias e

SuperGamepower está no ar. Aomesmo tempo em que esta

edição chega às bancas, SGP entra

na Internet com seu próprio site.

Feito em parceria com a Compuserve
Brasil, uma

14
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Depois de um ano e meio de espera, Marvel Super Heroes

chega aos consoles de 32 bits! Mas não é só: lhe King of

Fighters '96 desembarca no P.Station, Jurassic Park sai para

Mega Drive e a versão 98 de Worldwide Soccer está na boca do forno

Disponível em agosto

combo aéreo e do contra-ataque

(Infinity Counter). Cada lutador

tem pelo menos um Infinity

Special, um golpe especial
animal. Resta saber se a

animação será proxima do

jogo do arcade, que é

excepcional.

Wolverine, Psylocke, Fanático,

Magneto, Black Heart e Shuma

Gorath. No final, Dr. Doom e Thanos

irão tentar atrapalhá-Ios. O

diferencial do jogo é a presença das

pedras do infinito. Com eles, os

super-heróis e vilões ganham

poderes novos como mais velocidade

, ou força. Cada lutador usa melhor

uma pedra, e isso confere

habilidades especiais. A briga pelas

pedras é o caminho mais curto para

a vitória. A jogabilidade é similar a

X-Men, que só saiu no Saturn. A

isso, somam-se o sistema de

MARVIL
SUPIR HIROIS
CAPCOM

luta

P.SJ'AJ'ION/SAJ'UIIN

Finalmente Marvel Super Heroes
fará sua estréia nos consoles

domésticos! Graficamente, as

versões para Saturn e P.5tation estão

idênticas ao original. Em Marvel

Super Heroes, 10 personagens

famosos nos quadrinhos estão

presentes: Homem-Aranha, Capitão

América, Hulk, Homem-de-Ferro,

16



GUNDAM
lHE BAnLE
MASIER
IANDA'
lufa

P.SI'AI'ION

Já disponível

Agora os robôs também entraram

na porrada. Todos as máquinas do

mundo de Gundam estão presentes,
desde o mais tradicional até o

modelo GP02, com reator nuclear.

Além de socos e chutes, existem

armas típicas como a sabre laser e o
rifle laser. Existe uma barra

secundária e, se ela encher, você

pode acionar os fatais. Gundam the

8attle Master promete detonar nas
telas do P.Station.

Disponivel em julho

(Art of Fighting 3),
Leona, Mature e Vice fazem

sua estréia no mundo de King

of Fighters. Todos os "paus"
da versão Neo Geo foram

retirados, portanto não dá para

apelar. Será que tem o c1ip da Blue

Mary também?

QUESI FOR FAME
'O"., ti
adventure

P.SI'AI'ION

lHE KING OF
FIGHIERS '96
'NK
lufa

P.SI'AI'ION

Desde que o cartucho de expansão

de RAM saiu para o Saturn, o

P.Station tem ficado para trás nas

conversões do Neo Geo. Apesar da

demora, valeu a pena esperar por

lhe King of Fighters '96. No atual

campeonato, até os poderosos do

submundo resolveram se juntar:

Geese Howard, Mr. Big e Wolfgang

Krauser. Além disso, Kasumi Todo

Este é um jogo diferente. Você é um

integrante de uma banda de rock e

luta para chegar ao estrelato. Na

hora em que a ação rola você deve

botar a paleta para funcionar no

ritmo certo. Quest for Fame vem

com um controle em forma de

paleta (peça para tocar guitarra). O

jogo conta com uma participação

. especial da banda Aerosmith. Já disponivel

17



110MBRAIDER 2

liDOS
a~ão
P.SI'AI'ION

POCALYPSE
AC"VISION
a~ão
P.SI'AI'ION

ainda não desistiu e está a

fim de causar problemas.
Também estão de volta os

vilões Ripper Roo e o N.

Brio. Prepare-se, pois dessa

vez essa galera não quer saber
de brincadeira!

Disponivel no final de 97

CRASH
BANDICOOl2
SONY
a~ão
P.SI'AI'ION

Crash está de volta

com fases maiores,

mais movimentos e

truques. Agora ele

também escorrega, dá

um superpulo e ainda

escala. Depois de sobreviver ao

último confronto, Dr. Neo Cortex

A nossa gata favorita, Lara Croft,
está de volta em 10mb Raider 2.

Dessa vez a aventura vai ser ao redor

do mundo passando pela muralha da

China e por Veneza. Apesar de a

jogabilidade continuar parecida,
novas armas e movimentos vão estar

presentes. Com essas imagens já dá

para se ter uma idéia do que vem

por aí.

Disponivel no 2Q semestre de 97

18

MACE lHE
DARK AGE
MIDWAY
luta

NINI'ENDO 64

Você já ouviu falar da placa Voodoo

Graphics? Pois é, ela vai dar o que

falar. Trata-se de um acelerador que

permite que o jogo rode de 30 a 35

frames por segundo com uma

qualidade de invejar. Isso significa

que, se a Nintendo conseguir juntar

essa placa com o hardware do N64,

teremos um dos jogos mais belos,

com as movimentações mais suaves

já feitas para um console caseiro.

Esperemos até novembro deste ano

para conferir o sucesso do arcade
Mace no seu N64.·

Disponivel em novembro de 97

Em Apocalypse, um homem
conhecido como o Reverendo usa o

poder da religião e da ciência para
formar os 4 Cavaleiros: Death

(Morte), Plague (Peste), War (Guerra)

e Beast (Besta). Essasquatro criaturas

se espalham pela Terra juntando

seguidores e aguardam o sinal do

Reverendo para aniquilar o planeta.

Só você, com a ajuda de seu

companheiro Trey Kincaid (Bruce

Willis), pode salvar a Terra. Essa

batalha promete!

Disponivel em outubro de 97



Disponivel em junho

estratégia, com mais de 90

mapas, várias sequências de filme

renderizadas e ainda alguns

modos de jogabilidade inéditos.

O jogo se passa em um mundo

medieval em que humanos e os

ores, uma raça de seres com cara

de porco, se enfrentam em batalhas

terrestres, aéreas e navais. Você

escolhe entre as duas raças, além das

características de personagens, como

magos e guerreiros.

. Disponível no 2º semestre de 97

deve passar por oito canais de TV,

cada um com uma paródia de

programas verdadeiros, como

Godzilla e Guerra nas Estrelas. O que

mais impressiona são os gráficos e as

animações. O herói possui cerca de

115 tipos de animações como os
movimentos realistas da boca. As

vozes ficam por conta do comediante

Dana Gould. A equipe da Crystal

Dynamics chamou Rob Cohen, o cara

que escreve os Simpsons, para ajudar

a dar o tom da história do jogo .

WARCRAFT 11:
THE DARK SAGA
'l..efRONle ARfS

estratégia
P.SI'AI'ION

GEX: ENTER
THE GECKO
eRYSfAI. DYNAMleS

a~ão
P.SI'AI'ION

Sucesso do PC que tem tudo para
virar sucesso no P,Station. Essaversão

vai combinar cenários do jogo

original e também do pacote de

expansão Dark Portal, que saiu

depois incluindo mais fases. O

resultado foi um ótimo jogo de

A lagartixa Gex está de volta ao
P.5tation na maior aventura 3D. O

herói réptil dessa vez se tornou um

agente secreto e deve impedir que

seu arqui-inimigo Rez domine a
transmissão da rede nacional de

televisão, Para conseguir isso, você



SAN FRANCISCO
RUSH
MIDWAY

corrida

NINI'ENDO 64

Depois da mancada com Cruisin'

USA, parece que até que em fim

vem um bom jogo de carro para o

N64. Em San Francisco Rush, você

dirije pelas ruas da cidade da

Califórnia, passando por alguns

pontos turísticos bem famosos, como

a Golden Gate Bridge. Você pode
escolher entre oito carros bem

animais. A ação não pára! A hora

que você segurar no volante não vai

querer soltar mais. Tomara que a

Midway capriche na conversão do

arcade para o N64 e que,

finalmente, ela resulte em um

simulador de arrasar, provando que
não há muita distância entre os dois.

Dísponível em novembro

WORLDWIDE
SOCCER '9.
SIGA SPORrS
futebol

SA'rURN

Ano passado apareceram vários

novos jogos de futebol. Essa leva de

games está se prolongando até este

ano e ainda não acabou, pois aí vem

Worldwide Soccer '98, cheio de

novidades. Dessa vez, os produtores

se preocuparam em refinar a

20

atuação dos goleiros e a inteligência

dos jogadores, para que a bola role

com mais categoria e os times

fiquem mais organizados. Isso, com

certeza, significa que o desafio vai

aumentar. Além dessas modificações,

teremos mais três estádios inéditos,

novas ligas, mais animações,

comentários e gritos da galera. Para

toda essa mudança, o pessoal da

Sega chamou um jogador que

entende do assunto para dar uns

toques, o campeão americano Cobi

Jones. Prepare as chuteiras, pois essa

versão promete balançar as redes e

agitar o meio-campo do Saturn.

Dísponível em novembro



Disponivel em julho

uma ilha que foi tomada por

dinossauros. A Sega prometeu uma

grande evolução na qualidade

gráfica do Mega Drive com a nova

tecnologia "Morf-X". Vale a pena
conferir os novos dinos!

Disponivel em julho

Brunswick. O game

tem regras e técnicas
autênticas do boliche

profissional. Os

adeptos do SNes devem conferir, esse

jogo promete emoção pra Fred
Flintstone nenhum botar defeito!

lHE LOSI WORLD:
JURASSIC PARK
DR'AMWORKS INf'RACrlV'

ação
MEGA

BRUNSWICK WORLD
I lOURNAMENI O,

CHAMPIONS
rlARf'X
boliche

SNES

Depois de anunciada a continuação

do megasucesso Jurassic Park com

os jogos para os 32 bits, o pessoal da

Dreamworks mostrou que não

esqueceu do Mega. Assim como nas

versões para o Saturn e P.Station,

você pode escolher entre diferentes

personagens, incluindo um Raptor,
um T. Rex e um humano. A missão é

simples: sobreviver às 20 fases em

Para tristeza de

alguns, Brunswick vai
ser um dos últimos

lançamentos para os

16 bits. Trata-se de um bom jogo de

boliche, com patrocínio de uma das

maiores marcas de equipamentos

para esse esporte, a própria

Destinado a um público bem jovem,

a Disney pôs no comando desse jogo

dois personagens bem conhecidos da

molecada, o Timão e o Pumba, de O

Rei Leão. Essesdois figuras vão

agitar os quatro jogos desse

cartucho: pinball, estilingue, burper,

uma espécie de jogo do arroto, e

Hippo Hop.

JOGOS PARA PC CD-ROM

CARD'S MAGIC

ACESSÓRIOS

INCRíVEL SALA

DE JOGOS

• ••••

Já disponivel

.-DISNEY'S IIMON
I AND PUMBAA'S

JUNGLE G ES
riA Rf'X
ação
SNES







1-

4

3

6 Lutadores NINTENDO 64
2 Jogadores VIK TOKAI

Lula

DARK RI,r

GRÁFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

DICA: a
Demonica

pode se

teletransportar e tem um potente uppercut

que surpreende os inimigos. Aperte ~ e o
botão C diagonal superior direito

DICA:

para evitar os projéteis, é
indispensável que você aprenda a usar
o botão 3D

DICA: com

Morphix,

experimente
dar esse

supergolpe,

o multiple

hit Spinning
Slash,

apertando -+-+ e o botão C da esquerda

DICA: alguns

lutadores, como a Eve, possuem golpes

que são bloqueados de cara, mas que

depois entram. Aperte +-+- e o
botão C da esquerda

DICA:

quando
estiver

no chão,
uma boa

tática para acertar o oponente é ficar

apertando o botão de chute. Você vai se
levantar e ainda vai dar uma rasteira

achou um dos pedaços, ficando muito

poderoso. Sonork, com sua ganância

repugnante, promoveu diversos

campeonatos para ver quem poderia

derrotá-Ia. É aí que o jogo começa e
você deve tentar vencê-Ia. Assim como

muitos falharam é bem capaz que

você também não consiga, pois o jogo

é bem complicado. Dark Rift é legal,

mas ainda estamos aguardando f1aquele jogo de luta •

aniquilador para o N64. Q

Apesar da fama da Vic Tokai e de

seus jogos de luta para 32 bits não

serem das melhores, Dark Rift chega

ao N64 mudando um pouco essa
história. Mantendo o mesmo estilo de

lutadores, DR é bem rápido,

divertido e com gráficos

poligonais 3D que

impressionam. Embora até

agora tudo indique que esse

jogo vai detonar, a história

dele estraga tudo. Quando o
universo se formou, um

elemento chave, chamado

Core Prime Element, se

quebrou em pedaços que se

espalharam pela galáxia. O

vilão Sonork Nezom, sem querer,

DICA: a Scarlet atira um projétil que

também é um ótimo contra-golpe para

oponentes que atacam pulando. Aperte
"'~-++A

DICA: a Nikki tem

um excelente golpe que quebra o bloqueio

baixo de qualquer oponente. Aperte -+-+ e o
botão C de baixo

24



(Nintendd)
Fabricado no Brasil.

KILLER INSTINCT GOLD 1$ 119,00

ESPORTE
NBA HANG TIME •••• 1$ 119,00

_CQNJROUERAWLS-O
CORES: AMARELO.

AZUL. VERDE E VERMELHO

I' 19,00(•• )
CARTUCHO DE MEMÓRIA

R$ SUO

BART VS. JUGGERNAUTS 1$ 19,00

nNNIS ••••••••••• 1$ 19,00

TOP RANK nNNIS ••• 1$ 19,00

KIUER INsnNCT ••••• 1$ 49,00

STREO FIGHTER Z •••• 1$ 49,00

WARIO BlAST ••••••• 1$ 49,00 TOSHINDEN •••••••• 1$ 49,00

P1NBAU FANTASIES •• 1$ 49,00

SUPER RC '10 AM ••• 1$ 19,00

lJ,18fG,I,~,tl"º,,e,e,lljl,º

STAR WARS ••••••• 1$ 119,00

SIMULACÃO
CRUISN' USA ••••••• 1$ 119,00

PILOTWINGS •••••• 1$ 119,00

~
PAL-M, BIVOLT,

MANUAL EM PORTUGUÊS,

GARAN11A DE 1 ANO,

ACOMPANHA 1 CONTROWR

~'U~J129,00
ou 1+9 de

R$ 48,91

BARBIE GAME GIRL •• 1$ 49,00

DONKEY KONG •••••• 1$19,00

DONKEY KONG UND Z 1$ 59,00

KlD ICARUS •••••••• 1$19,00

KlRBY'S DREAM UND .1$19,00

KIRBY'S DREAM LANDZ 1$ 49,00

LI1TLE MERMAlD ••••• 1$19,00

MEGA MAN 4 ••••••• 1$ 49,00

PERNALONGA Z ••••• 1$19,00

SUPER MARIO LAND I .1$19,00

WARlO UND •••••• 1$19,00

TAMBÉM NA INTERNET

http://www.dshop.com



SATURN
ACTVISION

A~ão

I Jogodor
48 Missões

12 Mechs

GRÁFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

MECHWARRIOR .2

de áreas inimigas e até confrontos

pesados. Todos os 16 cenários foram

refeitos para as versões dos

consoles. Apesar de serem

mínimas, Mech Warrior 2

apresenta algumas pequenas
falhas, como a falta de um modo

multiplayer e a dificuldade de se
controlar o mech e as armas ao

mesmo tempo. Apesar das

pequenas diferenças nos

controles e gráficos em

comparação com a versão
do P,Station, Mech 2 é

bem legal e vai deixar os

donos de Saturn Iigadões

por bastante tempo. h

DICA:

quando precisar pensar
no próximo passo, vá para um local mais
alto para ter uma visão mais ampla

DICA:

para ficar mais fácil de
eliminar os inimigos, atire e destrua

primeiro as pernas DICA: agrupe suas armas com cuidado,
senão você pode superaquecê-Ias e morrer

DICA: usando os mechs mais rápidos, você
pode se deslocar para trás dos inimigos e
evitar os ataques anti-aéreos

DICA:
não deixe de usar seus

jump jets quando estiver encurralado

DICA:

algumas
vezes é

mais fácil

ficar só se movimentando para frente e se
preocupar mais com as táticas de ataque

Depois de conquistar sua

popularidade no PC, MechWarrior 2

chega ao Saturn

com a mesma ação

esmagadora que
demonstrou no

P.5tation. De cara,
você deve escolher

entre os dois clãs

inimigos, o Wolf ou

26



DICA:
atire

na f'e
na 2'

árvores
do

lado

do bar para encontrar mais prisioneiros

DICA: na fase 3, depois do sub·mestre, atire
nas árvores grandes para achar prisioneiros

diretamente proporcional à eficiência

do seu trabalho. Ou seja, quanto

mais carinhas você resgata, mais

pontos ganha no fim da fase. Se você

já viu o jogo no Neo Geo e gostou,

não vai poder reclamar de

nada. A versão para Saturn é
absolutamente idêntica à do

Neo Geo, incluindo vírgulas

e pingos nos is. Well, o

pessoal da SNK trabalhou

direitinho, agora vamos lntrver do que você é capaz, ok? r~
DICA:
use as

granadas
para

acabar com os barcos embaixo da ponte

pelo

corpo e

pessoas mutiladas, num

clima que tem tudo a ver com

Contra, para SNes. Suas armas para

enfrentar essasaberrações são

metralhadoras, pistolas laser, lança-

chamas e granadas. A missão

é simples: você deve

resgatar os prisioneiros
em todas as seis fases

do game. A

recompensa será

DICA:

contra o 211 mestre, fique nas
plataformas que levantam, as
setas piscam antes de levantar

DICA:

sempre
que vir
estes
barris

atire para
destruir
tudo

SATURN
SNK

Tiro/A~ão

DICA: atire no
último arbusto da

ponte da 2' fase e
ache mais 3
prisioneiros

6 Fases

2 Jogodores
Continue

GUFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

e·-0- .. ;!
. . .~, Por 8i/l Gomes

Yes! A SNK cumpre a

promessa: os jogos da empresa não

param de pintar no Saturn. O game

da vez é Metal Slug. Você joga em

meio a inimigos correndo com fogo

DICA: salve o
maior número

de prisioneiros
possivel para
ser

recompensado
no fim da fase



SATURN
10SOFTWARE

A~ão

HfJCfN
S Mundos

28 Fases

I Jogador
Continue

GRÁFICO

SOM

CONTIOU

ORIGINALIDADE

DICA: puxe as alavancas que

encontrar nas paredes para abrir

os portões e seguir adiante

DICA: bata

no sino da

torre, perto
das árvores,

para liberar

a proteção

do fogo e
ir para a
saída da

fase

DICA: você

precisa dessa
chave verde

para abrir o
portão com a
fechadura da

mesma corno

começo da fase

DICA: mate os inimigos

caminhando para trás para que
eles não o acertem

DICA:

depois de
passar pela
porta com
o botão B,

vá pela esquerda e ache 3 vitrais. Quebre o
da direita para continuar o caminho

terminar a fase, mas

péssimo no início; um

guerreiro, bom no início,
mas com armas

ineficazes no final; um

clérigo, o meio termo,

bom para começar e

para terminar a fase.

Você já começa o game
armado, mas deve ficar atento,

pois existem duas armas que você

encontra no decorrer do jogo e

outra que você deve ir

montando no decorrer do .1~game. Bons tiros, mané! f" ~

\ID Por lord Mothio,
Hexen é muito parecido com

seu irmãozinho Doom, mas é

diferente. Ao contrário de Doom,

jogo em que predomina a

pancadaria, Hexen tem muita

estratégia. Além disso, em Hexen

você pode escolher o personagem.

Existem três: um mago, ótimo para

Dos

três personagens· o mago,

o guerreiro e o clérigo, escolha o terceiro
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P.STATION
SONY CE

RPG/A~ão
4

1 Jogodor

Memory Card

A1UNDRA

DICA:
acertando as

gárgulasos
blocos vão

aparecere
desaparecer.

Aceite o mestre quando ele se dividir

Alundra só consegue sonhar com
uma vila distante, chamada Inoa, e

sente que deve ir para lá. Em sua

missão, Alundra pode usar

quatro tipos de arma:

espada, maça (destrói
blocos), arco-e-flécha

(ativa switchs distantes) e

cajado (queima as

plantas). Preste atenção

nos itens, pois eles

lundra avance h

• ara a igreja e fale com o padre.
Depois volte à vila e fale com o pesquisador
de sonhos. Vá para a casa de Orlen

DICA: são
dois baús na

fase. Um tem
umlfMJOOi

tO

~ Por Marcelo Kamil<oze
- Ação, RPG e quebra-cabeça

em perfeito equilíbrio: Alundra é
um dos RPGsmais difíceis dos últimos

tempos, ótimo para quem quer

desafio. Você joga como Alundra,

um jovem de uma raça especial

que entra nos sonhos das outras

pessoas e as liberta dos

pesadelos. Ultimamente,



DICA:
ure
MoA

para pular
em

lugares
mais
distantes

séculos e mais séculos, até o tal Livro

de Magia ser roubado e o Guardião

sequestrado. Para

restaurar a paz, você
deve salvar o Guardião

e recuperar o livro, que

foi parar nas mãos do
vilão Necroman. Suas

armas dependem

apenas dos itens que

você achar pelo
caminho e nas áreas

escondidas.

Dependendo do item, sua

varinha pode atear fogo e lAIA
até lançar bolas nos inimigos. r'~

DICA: nessa parte da
2' fase, suba nessa

pedra para achar o
terceiro trigo que

falta para pagar o
pedágio

DICA:

aqui rola uma espécie de pedágio
para sair da fase. Você tem de colher três desses "trigos" para pagar o
carinha que vai liberá-Io

o jogo da Barbie apareça ...). Em

Incantation você joga como um

aprendiz de feiticeiro. Você vivia

num reino pra lá de pacífico, graças

ao poderoso Guardião e seu

misterioso Livro de Magia.

Tudo que é muito bom dura

pouco. Tá certo que no caso

desse reino, a paz durou

SNES
JIJUS

A~ão

12 Fases

1 Jogador
Continue

ORIGINALIDADE

INCANfATlON

DICA: colha itens

desse tipo para
ser recompensado
com bônus no fim

da fase

~ Por Marcelo Komikoze

Ai, meu Deus, nessas horas eu

quase morro de saudade da Marjô.

Ela adora jogos para

criança: tudo colorido,

bonequinhos
saltitantes, nenhum

quebra-cabeça ou

enigma emocionante ...

Enquanto nossa

lourinha não reaparece,
o trabalho tem de ser

dividido e é minha vez

de encarar um jogo

que cairia como uma luva para a

Marjô (é bom eu fazer isso antes que

DICA: destrua esses baús, pois sempre há
bons itens dentro deles

DICA:

quebre
essas

partes do chão para ir em frente nessa fase

DICA: esse
éo 1R

chefe.
Basta

atirar sem

parare
passar por baixo do cara quando ele pular

DICA: atire
nessa bola·

de uistal

para ira
um levei

com

muitos itens do tipo bônus em meio de fase
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DICA: aqui você

precisará

ganhar do alien
na corrida.

Pegue os
turbos

espalhados

pela tela

DICA: use o
chicote com o
botão 1nos

ganchos, para
criar uma

espécie de

cipó

surpreendem. A jogabilidade é forte:

você usa uma pistola e um chicote

que, na verdade, é o próprio Jim.
Detone os aliens e monstros mutantes

e depois vá tomar um sorvetinho sem

a companhia do Chefe.

~~

MASTER
SEGA

A~ão

1 Jogador

G1lAFI(O

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

normal até ser atingido por um

líquido estranho que o transformou

em super-herói. Nesse jogo, Jim tem

de impedir as malvadezas do vilão

Psy-Crow e, ainda por cima, dar conta

da princesa What's Her Name, uma

namorada pra lá de

exigente. Well, os

gráficos não são
ma ravi Ihosos,
mas os

cenários são

bastante

detalhados e

DICA: para
matar esse

inimigo
acerte as

caixas 2
vezes e caia

noswitch

DICA: •

para ir ao
alto da •

primeira
fase, use

essa

esteira

DICA:

espere o
fogo
passar,

para você
usara

corda

Por Sill Gomes

DICA: segurando o botão. 1por alguns

segundos, você atira com uma metralhadora

Yes! Consegui! Arrumei um

bom argumento e convenci o
Chefe de que não era uma boa

hora para eu buscar um

sorvetinho. De quebra, encarei

Earthworm Jim para Master,

uma bela surpresa! O game fez

muito sucesso no Mega Drive e a

versão para
Master

System

promete

esquentar os

chips do 8 bits.
Jim era uma

minhoca



DICA:

para fazer um drift (derrapada),
desacelere, vire, e pise aos
poucos no acelerador

DICA: para jogar no modo time trial, escolha
o tipo de câmbio com o botão de 5tart
pressionado. Vai ficar só você na pista e,
coll1 isso, não dá para aproveitar o vácuo de
ninguém

DICA:

nas pistas Medium e Expert
a largada é tradicional. Deixe
o conta giros no amarelo
para largar

uma Medium

(médio) e uma

Expert

(profissiona I).

Tudo é perfeito

em Super GT.
Os carros têm

brilho e

refletem o

cenário em sua

carrocena.

Quando

aparece o piloto ele faz o mesmo

movimento que você quando usa o

volante e quando troca de marcha.

O cockpit é fiel aos modelos

originais. Note que o volante da
McLaren F1 é no centro. A

velocidade está no padrão da Sega,

com 60 frames por segundo. Com o

melhor de Daytona USA e Need
for Speed, Sega Super GT tem

tudo para ser o melhor jogo de

corrida de todos os tempos. ~Acelera Lord! l' ~

AIICADE
SEGA/AM2

Corrida

11M

supri Gr
4 pistas

8 Jogadores
Continue

GRÁfICO

SOM

CONfROU

ORIGINALIDADE

Por Lord Mathias

A Sega chega detonando com

seu superjogo de corrida: o Sega
Super GT. O game roda na mesma

placa do Virtua Fighter 3, a Model

3, e foi produzido pelo mesmo time

que fez o clássico Daytona USA.
Super GT traz quatro

supermáquinas para você mostrar

que é bom mesmo. Os carros são
todos modelos reais: Porshe 911 GT2,

Ferrari F-40, Dodge Viper e a

McLaren F1. Ao todo são quatro

pistas, com duas Beginner (fácil),
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DICA:
o Porsche é fácil de dirigir, a Ferrari é

equilibrada, o Dodge Viper tem aceleração e
o McLaren F1 tem a melhor velocidade final

DICA: cuidado com os
pontos onde há desnivel Depois de um
salto, estabilize seu carro o mais rápido

possível

DICA: a segunda e a
última Curvanecessitam de drift para superá.
los em alta velocidade. Um bom tempo nessa

pista gira em tomo de 32 segundos

DICA:

nas curvas, cuidado para não forçar
muito. Se Você vir que o pneu não vai

segurar, reduza a velocidade

DICA: há quatro tipos de
visão. Na visão 2, se apertar o botão de

novo, Vocêolha do centro do carro

DICA: primeiro,
reconheça a pista com o câmbio

automático e sem fazer drifts. Depois
vá com tudo

DICA: as vísões 3 e 4são as
mais práticas, pois Você
pode ver a situação dos
pneus durante a CUrva

Chegando do 39 lugar
para frente, Vocêterá
direito de ver o final
dojogo

DICA: nas pistas

Medium e Expert não
é bom usar a McLaren
F1 devido a sua baixa
aceleração
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'IM IWAMA

GOLPES DE IMPAOO

One Two Punch: SE, SD

Kuuzankayku: ~~~ CE

Kakato Otoshi: ao ficar em pé,
CD,CD

Senkou Rekken: SE, SE, SD

Hassaishuu: CD, CE

Raijinken: ~xt& ~ SE

Kikoku Renken: SE, SD, SD

Agachando: são os movimentos
intermediários entre a posição
em pé e agachado
Ficando em pé: são os
movimentos intermediários

entre agachado e em pé
Agachado: posição agachada
Kamae: postura de combate
x: direcional na posição neutra
SD: soco direito

SE: soco esquerdo
CD: chute direito

CE: chute esquerdo
-+: direcionar

~: dar um toque

ENTENDA OS TERMOS

Levantar no local: t
Rolar para frente: '"

COMO LEVANTAR

Deslocamento rápido: <?<? ou
~~
Empurrar: de perto, ~~
Correr: ~~-+
Desvio: t& ou 'Íf

Carregar kiai: SD + SE + CD +
CE

Evitar a queda: quando for

derrubado, aperte
repetidamente qualquer botão
para recuperar o equilíbrio

Acelelar o processo: SD

Rolar para o fundo: SE

Chute médio: CD

Chute baixo: CE

Chute na canela: '" + chute
Rolar: +- ou -+

GOLPES COMUNS

Arremesso: SD + CD ou SE+ CE

(pela frente, pelos lados, pelas
costas ou de costas)
Pisão: corra para cima do
inimigo derrubado (de perto)
Ultimate Tackle: corra para
cima do inimigo (distância
média) - depois da montada,
aperte os socos alternada mente
para acertar 5 socos (Yamikumo).
Jin, Paul e King podem fazer o
Ultimate Tackle sem a distância

regulamentar. Nina, Jin, Paul e
King podem seguir com uma

chave de braços com SD + SE,
inclusive depois do terceiro
acerto do Yamikumo.

Ombrada: corra para cima do
inimigo em pé (de longe)

Depois deste Golpe Final, se
você não arrasar em Tekken 3,

desista. São 744 golpes que
complementam a matéria que
saiu na edição 38. No quadro abaixo,
você tem algumas instruções para saber como

utilizar os golpes de Tekken. Mãos à ••"0
obra (ou ao inimigo)! 8A8~ BEt\"
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ARREMESSOS
Virar: ~ri ~~~ SE + SD

GOLPES DE IMPAOO

Troca de Kamae (pernas): CE+ CD

Troca de Kamae (corpo): SD + SE

GHW

GOLPES COM KAMAE

ESQUERDO (perna esquerda

para frente)
Left Flamingo Feint: ~ CE x
Jab: SE

Double Jab: SE, SE

Double Jab Low Kick: SE, SE, CE

Double Jab Low & Hi kick: SE,

SE, CE, CE
One Two Punch: SE, SD

One Two Side Kick: SE, SD, CE
One Two Round Kick: SE, SD, CD
Middle Back Blow & Kamae

Direito: ~ SD

Middle Back Blow & Kamae

Esquerdo: ~ SD

Right Kick Combo: CD, CD, CD, CD
RL Kick & Kamae

Esquerdo:
CD,~CE ~

Tubarão: esquivando (ou durante

a Ginga), CD, CE
Ataque ao Queixo: esquivando

(ou durante a Ginga), SD
Parafuso para Troca e Peão: de
Bananeira, CD, CE + CD
Chute Rasteiro e Finta: de

Bananeira, CE~

Soco Esquerdo: de Bananeira, SE
Soco Direito: de Bananeira, SD
Soco Direito e Troca Baixa: de

Bananeira, SD, CD +-
Troca Baixa e Chute Rasteiro: de

Bananeira, SD, CD, CE
Troca Baixa e Finta: de

Bananeira, SD, CD, CE +-

Soco Esquerdo para Rasteira e
Chibata: de Bananeira, SE, CE, CE

Piranha: de Bananeira,
'Íf CE ou 'Íf CD

Piranha e Sentada: de Bananeira,
'Íf CE + ou 'Íf CD +

Rolada para Trás e Guarda
Baixa: durante a bananeira, +

Rolada para Frente e Guarda
Baixa: durante a bananeira, ~

Rolada para Frente e Guarda
no Chão: durante a Bananeira, ~

Andar: durante a Bananeira, ~

Rolar para Frente: durante a
Bananeira, ~~ ou ~

Rolar para Trás: durante a
Bananeira, ~+- ou [1g'

Postura Baixa: durante a

Bananeira, +
Desvio: durante a Bananeira,
'Íf ou ~

Parafuso: durante a Bananeira, CD
Troca e Peão: durante a

Bananeira, CE, CD
Troca e Peão e Bananeira:

durante a Bananeira, CE, CD +
Chute Rasteiro: durante a

Bananeira, CE
Vulcão: durante a Bananeira, +
CE + CD

Soco Duplo: SE, SD
Troca e Peão Baía: CE, CD e
depois, CD, CD

Baía e cabeçada: riCE,CD, SE+ SD
Baía para Macaco em Pé:
ri CE x CD

Combinação Macaco em Pé: ~
CD, CD, CE + CD

Espada e Bananeira: ~ CE

Girar: ~~ CD

Giro e Chute Baixo: ~~ CD, CE

Giro e Chute Alto: ~~ CD, CD
Girar e Baixar: ~~ CD +
Baixar e Bananeira:

agachado, ~ SE+ SD

Duplo e Bananeira: agachado
(ou levantando), CE + CD +

Chute Médio: ficando em pé, CD
Chute Lateral:

ficando em pé, CE
Chute Médio Sentado:

sentado, CD
Avalanche e Chute Cancelado:

sentado, CE + CD, CE

Combinação Avalanche:
sentado, CD, CE + CD

Chute e Troca e Peão: sentado,
CD, CE, CE + CD

Chute Rasteiro Duplo:

esquivando (ou durante a Ginga),
'Íf CE + CE+ CD

Troca Baixa para Chute Duplo:

esquivando (ou durante a Ginga),
CD, CE + CD

Combinação Unha: esquivando
(ou durante a Ginga), SE+ SD

Combinação Lança: esquivando
(ou durante a Ginga), SE + SD, CE

Combinação Unha para Chute

Esquerdo: esquivando (ou
durante a Ginga), SE + SD, x CE

Combinação Especial: esquivando

(ou durante a Ginga), CE+ CD, CE +
CD ri CE + CD ~ CE+ CD

Troca e Peão e Bananeira:

CE, CD+-
Caveirinha: ~~ CE + CD

Reversal e Ginga: CD, CE

Ginga: CD, CE
Batida: ~ CD

Batida e Bananeira: ~ CD +

Batida para Troca e Peão:
~ CD, CE + CD

Rasteira e Chibata: ri CE, CE

Baía: ri CE, CD

Combinação Baía: ri CE, CD, CD
Chave Giratória: 'Íf ou ~ CD

Macaco em Pé: ~ CD

Macaco em Pé com Rasteira e

Chibata: ~ CD, CE, CE
. Bananeira: ~ SE+ SD

Fumaça: ri CE + CD
Chave baixa: ~ CD

Macaco de Lado: CE + CD

Macaco de Lado e Bananeira:

CE + CD +-

Suicídio: 'Íf ou ~ CE + CD
Suicídio com Sentada: 'Íf ou ~

CE + CD e depois ri ou ~
Berimbau: ~ CE

Berimbau 2: ~~ CE

Berimbau 2 e Sentar: ~~ CE +
Berimbau 2 e Bananeira:

~~ CE +-

Reversal e Giratória:

CD, CE, 'Íf CD
Biriba: ~ CE + CD

Biriba e Cancela: ~ CE + CD +
Gafanhoto: ~ CE

Gafanhoto e Sentar:

~ CE + ou fl
Cotovelada: ~ SD

Cabeçada: agachado, SE + SD

Duplo: agachando ou ficando em

pé, CE + CD

Duplo e Sentar: agachando ou

ficando em pé, CE + CD e +
Cabeçada: sentado, SE + SD
Tufão: sentado, CD, CE

Avalanche: sentado, CE + CD

Troca e Ataque: sentado, CE, CD

Ginga: SE + SD

Ginga: ~ SE+ SD

Armada: durante a Ginga, 'Íf CE
Armada e Sentar: durante a

ginga, 'Íf CE ~
Armada e Biriba: durante a

Ginga, 'Íf' CE, CE
Troca Lateral:

durante a Ginga, CE
Troca Lateral e Bananeira:

durante a Ginga, CE +
Troca Baixa:

durante a Ginga, CD
Troca Baixa e Bananeira:

durante a Ginga, CD +-
Troca Baixa e Espelho: durante a

Ginga, CD x CE
Faísca: durante a Ginga, CE + CD
Faísca e Abaixada: durante a

Ginga, CE + CD "-
Bananeira: ~ SE+ SD

EDDYGORDO

GOLPES DE IMPAOO

Combinação Furacão: ~ SD, SE,CD
Descompasso: ri CD, CD, CD, CD

Descompasso e Bananeira:
ri CD, ~ CD
Troca e Peão: CE, CD

Sentar: CE, CD

ARREMESSOS

Supercabeçada: ~~ SE+ SD
Ultimate Tackle: ~ ou fl SE + SD

Yagura Kuzushi: ~ I'H- SE + CE
Hakuzan: ~ SD + CE

Contra-golpe: ~ SE+ CE (ou ~ SD
+ CD) - pega golpes altos e médios

Soukaku: ao ficar em pé, SE, SD
Naraku Barai: ~x~ ~ + CD, CD
Hidari Kakato Otoshi: ~~ CE

Kijin retsumetsu: ~ SE + CD

Shin Kijin Retsumetsu: +- SE + CD

Rasen gen'makayku:
~ CD, CD, CD, CD

Kakato Giri: ~ CD, CD

Majinken: ~~ SD

Rasetsumon (ti: ~~ SD, SI;, SD
Rasetsumon Ni: ~~ SD, SE, ~ SD

Hagane Wari: ~ SD
Dounuki: ~~ SD

Onihatchimon: ~ SE,SD

Nimon Soukyaku: SE, SD, CE, CD

Nimon Soukayku Kai:
SE, SD, CE,~ CD

Onigoroshi: esquivando, SD
Onikubi Otoshi: ~ CE

Kasumi Geri: CE

Oitzuki: ficando em pé, SD

Shiun Nidangeri: ~ CE + CD

Hiza Hagane: ~ CD

Hakuro Yuubu: SE+ CD, SD, CD

Hakuro Gedankyaku: SE + CD,

SD, ~ CD

Raijinken Tchuudankyaku:
~x~~ SE, CE

Raijinken Gedankyaku:
~x~~ SE, CD

Fuujinken: ~x~ ~ SD

Kifuumon: SE, SD, CD

Kongoutai: ~ SE + SD
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RL Kick & Kamae Direito: CD, CE

Right Side Kick: ~ CD

Right Side & Middle Kick:
~ CD, CD

Fire Cracker: <& CD, CD

Right Crescent Moon Kick &
Kamae Direito: <? CO

Front Leg Sweep: ~ CD

Feint Heel Kick: ~ CD, CO

Toe Smash: ficando em pé, CD

Heel Kick: ficando em pé, CD, CD

Bazooka Kick: ~~ CO

Fuujin Step: ~x<& ~

Rising Blade: ~x <& ~ CD

Left Kick Combo: CE, CE, CE, CE

Side kick Combo: ~ CE, CD

Hunting Hawk: ;!iJ CE, CD, CE

Air Fang: CE, CD
Round Heel Kick & Kamae
Direito: ~-+ CE

Heel Explosion: ~ CE + CD

Step in Side Kick: ~ CE, CE ou

~xJ} ~ CE, CE

Jump in Side Kick & Flamingo

Esquerdo: l' CE

GOLPES COM KAMAE DIREITO

(perna direita para frente)
Right Flamingo Feint: ~ CD x
Jab: SE

Jab Straight: SE, SE

Lightning Blow: SD, SE, SE

Right Reverse Kick: CD, CD

Chain Saw Heel: CD, CE

Spin Kick: <? CD

Plasma Blade: ~ CD, CD

Cut Back: ~-+ CD, CE

Double Screw: CE, CE

Rolling Right Kick: CE, CD

Left Crescent Moon Kick: <? CE

Set Up - Flamingo Esquerdo:
~ CE

Set Up - mostrar as costas:
~ CE f-
Heel Knife: ~ CE, CD

Hunting Sobutt: ~-+ CE

GOLPES COM FLAMINGO

ESQUERDO (perna esquerda
levantada)

Left Flamingo Feint: ~ CE x
Left Jab: SE

Right Back Blow: SD

Flamingo Right Sobutt: CD

Flamingo Right Sweep: ~ CD

Flamingo Left Low Kick: ~ CE

Flamingo Left Heel: ~ CE

Flamingo Kick Combo: CE, CE, CE

Killing Hawk: SE + CD

Left Flamingo Step in: ~

Left Flamingo back Dash: <?

Left Flamingo Sway: 'Íl'ou J}
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GOLPES COM RAMlNGO DIREITO

(perna direita levantada)
Right Flamingo Feint: -+ CD x

Right Jab: SD
Left Back Blow: SE

Flamingo Left Sobutt: CE

Flamingo Right Low Kick: ~ CD

Flamingo Left Sweep: ~ CE

Flamingo Right Heel: ~ CD

Flamingo Right Accel: <? CD

Flamingo Right Side Kick: CO

Right Flamingo Step in: ~
Right Flamingo Back Dash: <?

Right Flamingo Sway: 'ÍI' ou J}

ARREMESSOS
Demon Heel: J}1'i'f- CE

Sword Fish Throw: J} I( SE + CE

Cobra Bite Throw: ~~ SD

Contra-golpe: J} SE + CE ou ~ SD

+ CD ou J} SD + CD (só golpes

rasteiros)

UNXlAOYU

GOLPES DE IMPACTO
Kassuishou: I'i' SE

Jakurenshu: SE, SD

Jakurenhou: SE, J} SD

Contra-golpe esquerdo: <? SE

Contra-golpe direito: <? SD

Jouho Shouken: 's SE

Jouho Shouken e virar de

costas: ~ SE

Hihaishou: 'ÍI' SE

Hihaishou e Kamae frontal: l' SE

Zen'heki: 'ÍI' SE + SO

Zen'heki Kaou: 'ÍI' SE + SD, SO

Zen'heki Kaou Suishou: 'ÍI' SE +

SD, SO, SE

Hihai Shouho: 'ÍI' SE + SD, CE + CD

Uryuu Banda: <& SE

Uryuu Banda· Kamae da Fênix:
+ SE

Jakuyoku Haishou e virar de
costas: SD, SE

Jakuyoku Haishou: SD, 's SE

Touken e virar de costas:

ficando em pé, SD

Touken: ficando em pé, SD ~

Tchouda Karan: ~ SD

Sempo Touken: agachado, 's SD

Sempo Touken Combo:

agachado, 's SD, SE

Sempo Touken e virar de

costas: agachado, 's SD 's

Katsumenkyaku: ~ CE

Rigoutai: ~-+ CE

Soutai Haishingeki: agachando,

CE, SD, SE, CD

Fushin Toutai: ~-+ CD

Zensensoutai e Kamae da

Fênix: agachado, ~ CD

Zensensoutai: agachado, ~ CD, CD

Soukuuhou: ficando em pé, CD

Kogetsusen: ;!iJ CD

Estrela: ~ SE + SD

Cambalhota: ~ CE + CD

Desvio Especial: CE + CD ou J}

CE + CD

Haiho: <? SE + SD

Haiho Moukoshou: durante o

Haiho, SD

Haiho Saiheki: durante o Haiho,

SE + SD

Souhekishou: ~~ SE + SD, SE + SD

Fujinkayku: ~ CD

Provocação 1: SE + CE + CD

Provocação 2: SO + CE + CD

Tenshou Juujihou: ~~ CE + CD

Ankyaku: I'i' CD

Virar as costas: <? CE + CD

Virar as costas (agachado):
I( CE + CD

Haishingeki: de costas, SD, SE, CD

Kobikyaku: de costas, CD

Haishin Gedankyaku:
de costas, J} CE

Haishin Gedankyaku e Kamae
frontal: de costas, + CE

Tchoukyuukyaku: de costas, ~

CE + CD, CE + CD

Tchoukeiseki: de costas, ~-+ CE

Kamae da Fênix:

de costas, J} SE + SD

Back Rol!: de costas, ~ CE + CD

Desvio Especial: de costas, CE +
CD ou J} CE + CD

Kamae da Fênix: J} SE + SD ou +
SE + SD

GOLPES COM KAMAE DA F~NIX

Hidari Touryou: SE

Migi Touryou: SO

Kyuuho Bantchuu rápido: J} SE

+ SD, SE + SD ou SE + SD ao

completar o Kamae

Kyuuho Bantchuu lento: SE + SO

Kyuuho Bantchuu super lento:
J} SE + SD

Kassou: CE

Jet Kick: liS ou 'ÍI' ou ;!iJ CE

Houou Rensou:

liS ou 'ÍI' ou ~ CE, CE

Houou Rentai: ~ ou 'ÍI' ou ;!iJ CE, CD

Soutai: ~ ou 'ÍI' ou ;!iJ e ao tocar o

pé no chão, CE

Houousenkyaku: ~ ou 'ÍI' ou ;!iJ x CE

Tchuudangeri: CD

Tchuudan Geri e virar as costas:

CD<?

Arch Kick: CD, CE

Arch Kick e desvio: CD, CE 'ÍI' ou J}

Zensensoutai: ~ CD, CD

Touhaikyaku: 'ÍI' CD, CD

Hououyokutai: ~ ou 'ÍI' ou ;!iJ x CD

Agachar: J}

Saltar: 1r

Virar as costas: ~ SE + SD

Rolar: ~ CE + CD

ARREMESSO

Agarrar de costas 2: de costas,

~-+ SE + CE ou ~-+ SD + CD

Arremesso da Fênix: durante o

Kamae da Fênix, J} SE + CE ou J}

SD + CD

Kujaku Tchoutai: -+ SD, SE

Hien Ryuubu: de costas,

~-+ CE + CD

Hikinage: J} ~f- SD

Contra-golpe alto: <? SE + CD

Contra-golpe baixo: J} SE +- CD

ou I'i' SE + CD

Contra-golpe alto pelas costas:
de costas, SE + CD

Contra-golpe baixo pelas
costas: de costas, J} SE + CD

~ UL 'MOINIX

GOLPES DE IMPACTO

One Two Punch: SE, SD

Souhitenkyaku: ;!iJ CE, CD

Bonken: J} ~~ SD

PK Combo: SD, CE

PDK Combo: SD, + CE

Rakuyou:agachando, CD, SD

Abise Geri: ~~ CD

Hazakura: agachado, 's SD

Ganseki Wari: com o inimigo

caído, J} SD

Sanpuoryuu alto: ~~ CE, CD, CD

Sanpouryuu médio: ~~ CE, CD,

~ (ou~) CD

Sanpouryuu baixo: ~~ CE, CD,

J} (ou ~) CD



Kawara Wari: agachando SE
Kawara Wari Bonken:

agachando, SE, sD
Kawara Wari Rakuyou:

agachando, SE, CD, sD
Hazakura Bonken: agachado, ':\I

sD, SE

Hayate: 9-+ sD
Hazakura Tekki:

agachado, ':\I sD, sD

Bansei Ryuuouken: ~ SE + sD

Reverse PDK Combo: SE, CD

Quick PK Combo: andando, sD, CE
Somersault NG: ~ 'ir sD + CE + CD

Togoku: 9 SE+ CD

Ura Hayate: <& ~9 SE
Massakari Uti: 9 SE + sD

Ukikusa: <& ~~

Hiyoushitsu: <& ~ <? x sD

Hyouga: <& ~ <? x SE

Nige Tsumuji: <& ~<? x CE

Tsumuji Zakura: <& ~ <? x CE, sD

Sen'ou Hougeki:
<&~<? x CE, sD, SE

Sen'ou Tekki: <& ~ <? x CE, sD, sD

ARREMESSO

Contra-ataque: <? SE + CE ou <?

sD + CD

Tomoe Nage: ~ sD + CE

Ura Ate: 9-+ SE + sD

Fuuga: ':\I SE+ SD
Ultimate Tackle: " SE + SD

Vamikumo Jime: durante o

Ultimate Tackle, SD, ~ SE, SE, x

CD, SE, SE+ sD

FORREST LAW

GOLPES DE IMPACTO

One Two Punch: SE, SD

Step in Middle Kick: ~ CE

Somersault Kick High: ~ l' (ou
1'\ ou /I) CD

Somersault Kick Low: ~ 'ir (ou

~ ou 51) CD

Spin Kick Combo: CD, CE, CD
Sarenken: SE, SE, SE, SE, SE

Dragon Knuckle Combo: -+ sD,
sD, sD

Dragon Knuckle Combo: sD, sD

Somersault Drop: ~ l' (ou 1'\ ou
/I) CE + CD -

Dragon Low: agachando, CE
Triple Hi Kick: CE, CE, CE
Feint Middle Kick: durante o

Triple Hi Kick, -+

Slidind: agachado, ~ <& ':\I CE

Dragon Somer: CD, 'ir CE

Dragon Thrash: 999 CE

Dragon Fang: ~ SE + sD ('ir 'ir

para cancelar)
Sit Spin Kick Somer: agachado,
CE, CD

Dragon Low Left Somer:
t& CD, CE

Front Kick Left Somer: ficando

em pé, CD, CE

Hi Kick Right Somer: CE, CD

Sit Straight Left Some r:
~ (ou t&) sD, CE

Dragon Breath:
<& CE, CE, CE, CE, CD

Jump Side Kick Right Somer:
'ir (ou ~ ou 51) CE, CD

Quick Somersault Kick: CE + CD
Double Somersault Kick: CE +

CD, CE ou l' CD, CD

Dragon Tail: ~ CD

Low Kick Left Some r:

agachado, CD, CE

Side Kick Right Somer: ficando

em pé, CE, CD

Dragon Rush: <? sD, CE, CD
Eye Hit Feint: depois de

carregar o kiai, SE
Thrust Low: depois do Eye Hit
Feint, CE
Over Head Kick: t& CE + CD

Elbow Dragon Whip: ~ SD, CD
Kensui: 9 SD, SE
SOmersault Fake:

~ 'ir (ou ~ ou 51) x CD

Dragon Storm: <? SE, sD, SE

Fake Step: <? SE + sD

Fake Step Blow: durante o

Fake Step, SE
Trap Left Blow: depois do Fake

step, SE

Trap Right Blow: depois do
Fake step, sD

Trap Right Low Kick: depois do
Fake Step, CD
Trap Left Side Kick: depois do

Fake Step, CE

Double Dragon: durante a

Esquiva, CE + CD

Dragon Back Blow: de costas,
SE ou SD

Fake: ~ 'ir (ou ~ ou 51)

ARREMESSOS
Sekkan Punch: ':\I SE t SD

Dragon Fali: ':\I SEt SD, SE, SD, SE
+ SD

Dragon Knee: 9-+ CE + CD

Dragon Dive: -+ sD t CE

Contra-golpe alto: <? SE+ CE (ou
<? sD + CD)

Contra-golpe baixo: ~ (ou t&) SE

+ CE ou ~ (ou t&) sD + CD

Fake Step: ~ SE + sD

IONG

GOLPES DE IMPACTO

Shoutei: SE, sD

Shoutei Upper: SE, SD, SE

Drop Kick: (E + CD ou ~~ CE+ CD

Satelite Drop Kick: ~99 CE+ CD
Jail Kick: 99 CD

Knuckle Bomb: 51 SE + SD

Ali Kick: t& CE t CD, CD, CD, ou

~':\I CD, CD, CD
Ali Kick: t& CE + CD, CD, CD, CD,

CD ou ~ ':\I CD, CD, (D, CD, CD (se

pegar em contra-ataque)
Elbow Drop:
'ir (ou ~ ou 51) sD t CD

Smash Upper: 99 sD
Grand Smash: 99 x sD
Dynamite Upper: ~ ':\I SD

Flying Cross Chop: 99 SEt sD
Frankensteiner: ~ CE t CD (é um

golpe de impacto e um arremesso
ao mesmo tempo)

Right Straight & Left Upper:
SD, SE

Left Straight & Right Upper:

agachando, SE, sD
Moonsault Body Press: SE + CD

Jaguar Impact: -+ SE + sD

Elbow Sting: t& SE+ SD

Spinning Smash: depois do

primeiro golpe do Ali Kick, sD
893K: <? CD

Brutal Cyclon: SE+ sD, SE
Turn Lariat: de costas, SE + sD

Leg Lariat: esquivando, CE + CD
Guard Crush: 9-+ SE t sD

Leg Breaker: ~ ~ SE

Arrow Straight: esquivando, SD
Shoulder Tackle: 9 sD + CE

Black Bomb: s>t& ~ SE + sD

ARREMESSOS
Stretch Buster: nas costas do

inimigo, ~-+ SE + sD
DDT: .j, ~ t&" SE + sD

Pile Driver: ~ -+ SD

Giant Swing: 9~~ ~ ~-+ SE

Figure 4 Leg Lock: It SE + sD

Coconuts Crash: ':\I sD + CE

Muscle Buster: t& ~~ SE + sD

Ultimate Tackle: agachando SE+
SD ou 9t&':\I SE + SD

Jumping Power Bomb: com o

inimigo agachado, t& SE+ CE ou t&
sD + CD

Contra-golpe baixo: ~ (SE + CD

ou sD + CE) ou t& (SE+ CD ou

sD + CE)

Dragon Screw: epgue o golpe do

inimigo com ~ SE+ CE ou
~ SD + CD

Rage Wind: depois da chave de

braços, SE + sD
Chave de Pernas: durante o

Ultimate Tackle, CE + CD

Kaze Special: depois da chave de

pernas, SE + SD
Down Throw: perto do inimigo
caído, ~ SEt CE ou ~ sD t CD

Figure 4 Leg Lock: pegue as

pernas do inimigo caído com It
sD + CD

Rope Throw: ~ SE + sD

Bring Back: ~ SE+ sD, SE + CE
Throw Far: ~ SE t sD, sD + CD

Hell Drop: ~ SE + SD, CE + CD
Take Back: ~ SE+ SD, SE + sD

Jaguar Driver: t& ~-+ SE

Boston Grab: depois do Jaguar
Driver, SE + sD, CE, CD, SE t SD
Arch Lock Face Buster: durante

o Jaguar Driver,sE + sD
Jaguar Back Breaker: acerte o

Grand smash em contra-ataque e
SE + SD

Jumping Power Bomb: acerte o

Grand smash em contra-ataque e
SE + sD t& 'ir CE + CD

Standing Achilles Hold:
9t& ':\I + sD + CE

Indian Death Lock: durante o

standing Achilles Hold, SE+ sD,
SE, CE, SE+ SD

Romero Special: durante o
Indian Death Lock, SE, CE, CD, SE+

sD, CE + CD

STF: durante o standing Achilles
Hold, SE, sD, CE, SE + sD

Scorpion Death Lock: durante o
standing Achilles Hold, SE+ SD,
CE, SE, SEt CE
Arm Breaker: 9 t& ':\I SE + CD

Triple Arm Breaker: durante o
Arm Breaker, SE + sD, SE + sD
Kawazu Otoshi: durante o Arm

Breaker, SE+ sD, CD, sD + CD

Strangle Hold: durante o Kawazu
Otoshi, CD, CE, CD, CE + CD, SE+ sD

Chicken Wing Face Lock:
durante o Arm Breaker, sD, SE, SE
+ SD t CE

Dragon Sleeper: durante o

Chicken Wing Face Lock, sD, SE,

CE, SE+ sD + CD, _..L: ~sE+sDtCD ~-
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Rolling Cradle: durante o

Chicken Wing Face Lock, SE + CE,
CE + CD, SO + CD, SE + SO, SE +
SO + CE

Reverse Arm Cratch Slam (A):
9~ SE + CE

Reverse Arm Cratch Slam (B):
9~ SO + CO

Back Drop: durante o Reverse
Arm Cratch Slam, SO, SE, SE + SO

German Suplex: durante o 8ack

Orop, CE + CO, SE + SO
Power Bomb: durante o German

Suplex, SE, SO, CE + CD

Giant Swing: durante o Power

80mb, SO, SE, CE, CD
Muscle Buster: durante o Power

80mb, CE, SE, SO, CE + CD, SE + SO
+ CE + CO

Reverse Golly Special Bomb A:
9~ SE + SO

Reverse Golly Special Bomb B:
~~ SO + CD.

Cannon Ball Master: durante o

Reverse Golly Special 80mb (A ou

8), SO, SO, SE + SO

Manhattan Drop: durante o
Cannon 8all Master, CE + CD, SE +

SO, SE + SO + CE + CD
Dodor Bomb: durante o

Manhattan Orop, SE, SO, CE + CD,
SE + SO

Giant Swing: durante o Ooctor
80mb, SO, SE, CE, CO
Muscle Buster: durante o Ooctor

80mb, CE, SE, SO, CE + CD, SE + SO
+ CE + CD

Cannon Ball Master: esquivando,

SO + CD (pegue pelos lados ou

pelas costas)

fOSHIMITSU

GOLPES DE IMPACI'O

Ninpou Kagerou: 99 CE + CD
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Ninpou Kusanagi: durante o

Ninpou Kagerou, SE + SO

Ninpou Manji Kazura: f- SE, SE,

SE, SE, SE, SE

Ninpou Manji Sou: " CE, CE, CE,

CE, CE

Sazanka:CO,CO,CO

Ninpou Manji Guruma:
0J CE + CO

Fubuki: 99 CO
Toubokushuu: durante o Ninpou

Manji Sou, 9 CD
Zankokuken: ~ SE

Zetsumeiken: <?f- SE

Inazuma: CE, CO

Tsuyubarai: andando agachado, CE
PK Combo: SO, CE

PDK Combo: SO, .J, CE

Manji Agura: .J, CE + CD

Sengaku: durante o Manji Agura,
solte o direcional

Hikuuken: salte alto e para frente

e imediatamente aperte SE + SO
Hikuushuuken: durante o

Hikuuken, .J,

Sempuuken: <?f- SE x SE

Ninpou Manji Giku: " SO, SO,
SO, SO, SO, SO
Madoi Nashi: 9~ SE + CD

Goku Madoi Nashi: 9~ SE + CD
9~
Madoi: 9~ SE+ CD x

Urei Nashi: ,g, SE + CD

Hiyuuga Hou: CO, CE
Karin: f- CE + CD, CE + CD, CE +

CD, CE + CD, CE + CD, CE + CO

Sengaku Bukuubu: durante o

Sengaku, f-
Rengokuken: ~ SE x"
Kegon: agachado, ~ <? SE

Kusanagi Hou: 99 CE + CO, SE +
SO, CE + CD

Manji Uraken Iti: 9 SO
Sengaku Manji Giku: durante o

Manji Agura, SO

Sengaku Hiyuuga Hou: durante

o Manji Agura, CD
Shinden: 9 SO, " SO

Hajikiwari: 9~ CE, SE
Oni Azami: ~ SE, SE, S~, SE

Manji Uraken Ni: de costas, SO
Shiden: ~ SE, SO

Jiraiba: 'Íf SE + SO ,g, para cancelar

Manji Tobigeri: ~ CD ou 'Íf CD
ou 0J CD

Ninpou Kagerou Ura: 9~ SE + SO
Mitama Kezuri: durante o

Ninpou Kagerou Ura ou o Musou,
SE + CD

Mitama Gaeshi: durante o

Ninpou Kagerou Ura ou o Musou,
~ SE + CO

Jiraibashiri: durante o Jiraiba,
9~OU<?f-

Hanejirai: durante o Jiraiba, ~ ou
'Íf ou 0J

Shiden Giku: ~ SE, SO, " SO

Kyokuushuuken: 0J SE + SO, <?
Oboro Guruma: ,g, ~9 SE

Dokudame: f- SE + SO (solte o

botão para soltar o veneno)

Manji Tizakura: ,g, SE + CD, <? SE,
SE, SE
Voshimitsu Blade: <? SE + CD

Vomigake: 9~ SO

Musou: esquivando, CE + CD

Tensei: durante o Musou, 9

Jiraihou: durante o Jiraiba,
CE + CD

Dousenka: durante o Ninpou

Manji Guruma, <? SE
Kousenka: durante o Oousenka,
CE + CD

Ginsenka: durante Oousenka, " SE

Kinsenka: durante o Ginsenka, CD

ARREMESSOS

Ninpou Vagura Otoshi:
,g, ~f- SE + SO

Contra-golpe baixo: ~ SE + CE
ou ,g, SE + CE ou ~ SO + CD ou ,g,

SO + CD

NINA WILLIAMS

GOLPES DE IMPACTO

One Two Punch: SE, SO
Soushou Ha: ~ SE + SO ou 99 SE

+ SO ou ficando em pé, SE + SO

Triple Smash: SE (~ SE) SO, CD

Double Smash: SO, CD

PK Combo: SO, CE

PDK Combo: SO, .J, CE

Heel Kick: ,g, ~~ CD (ou 99 CO)

Flash Combo: ~ CE, SE, SO

Rapid Kick Combo: ~ CE, CE, CE,
CO

Upper Straight: ~ SE, SO

Hunting Kick Combo:
0J CD, CE, CO
Rave Kick: ,g, SE x CD ou

agachado, SE x CD
Bone Cutter: 999 CE

Hunting Swan:

~ SE + SO ('Íf 'Íf para cancelar)

Left & Right Hi Kick: CE, CD

Sit Spin & Right Hi Kick:
.J, CE x CD

Jail Crush: SE (~ SE) SO, .J, CE, CD

Cemetery Crush: SE (~ SE) SO, SE,
.J, SE+ SO

Rengeki Soushou Ha: SE (~ SE)
SO, SE, SO, ~ SE + SO

Rengeki Soushou Ha: SE (~ SE)
SO, ~ SE + SO

Leg Break Combo:
.J, (ou ,g,) CE, .J, CD

Divine Cannon: ,g,,, CE

Slicer: ~ CO

Divine Cannon Combo: ~ CO, CE

Side Step Stab: ~ SO

Spike Combo & Right Hi Kick:
CE, CE, CD

Spike Combo & Right Upper: CE,

CE, SO

Spike Combo & Right Low Kick:
CE, CE, .J, CD

Creek Attack Combo: ~ CE, SO,

SE, CD

Creek Attack & Left Low Kick: ~

CE, SO, .J, CE
Creek Attack & Left Hi Kick: ~

CE, SO, CE

Creek Attack & Right Hi Kick: ~
CE, SO, CD

Rapid Combo & Left Low Kick:
~ CE, CE, CE, CE

Rapid Combo & Soushou Ha: ~
CE, CE, CE, SE, SO, ~ SE + SO

Jamming Combo & Right Upper:
CO, CE, SO

Jamming Combo & Right Low
Kick: CD, CE, .J, CD

Jamming Combo & Right Hi
Kick: CD, CE, CD

Landing Kick & Right Upper: .0J x

.J, CE, SO

Landing Kick & Left Middle
Kick: .0J x .J, CE, CE

Landing Kick & Right Hi Kick: .0J

x.J, CE, CO

Left Middle & Right Hi Kick: ~
CE, CD

Frozen Kick: .J, (ou ,g,) SO, CO

Spark Combo: SE (~ SE) SO, SE, CD

Right Low Kick & Back Spin Chop:
.J, (ou ,g,) CD, SE

Right Low Kick & Left Spin Low
Kick: CD, CE

Left Spin Low Kick & Right
Upper: .J, (ou ,g,) CE, SO

PDK Combo & Right Upper:
SO, .J, CE, SO

PDK Combo & Right Hi Kick:
SO, .J, CE, CD

Killing Blade: f- SE

Assault Combo:

~ CE, SE, SO, ~ SE + SO

Agito Giri: <?~,g,~ SO

Empress Heel: com o inimigo
caído, ,g, ou ~ CE + CO



Foul Kick: 99 CE ou ~ ~~ CE

Leg Sweep: .J, ~ CD

Slap: ~ SD

Double Slap: <? SD, SD

Suimen Gari: esquivando, CD

Agito Zuki: 9~ SD
Agito Sokuzuki: 99 SD
Help Hand: I't SE

Kubikari Uti: 9~ SE
Rasen Souha: esquivando, SE+ SD

Shake Shot: esquivando, SE

Lift Shot: esquivando, SD

ARREMESSOS

Izori Hiji Otoshi: SD + CD, SE,
SD, SE

Izori Hiji Otoshi Waki Gatame:
durante o Izori Hiji Otoshi, SD,
SE, CE

Contra-ataque alto:
<? SE+ CE ou <? SD + CD

Contra-golpe baixo:
I't (SE + CE ou SD + CD) ou ~ (SE+

CE ou SD + CD)

Kakaekomi Hiji Uti: ~ ~ SE

Kubikari Nage: 7t SE + SD
Shouaku: ~ ~9 SE + SD

Kubikari Juuji Gatame: durante
o Shouaku, CE, CD, CE, SE+ SD

Tatigyaku Waki Gatame: durante
o Shouaku, SE, CE, SD, SE
Urakan'nuki Takaba Jime:

durante o Tatigyaku Waki Gatame,
CE, SE, CD, SE + SD, SE+ SD

Sutegyaku Waki Gatame:

durante o Tatigyaku Waki Gatame,
SD, SE, CE, CD, SE + SD

Udehishigi Hara Gatame:
durante o Shouaku, SD, CE,

CD,SD,SD
Kubihineri Kao Gatame: durante

o Udehishigi Hara Gatame, SE, CE
+ CD, SE, SD, SE + SD

Matassaki Udejuuji Gatame:
durante o Udehishigi Hara Gatame,
SE, SD, CD, CE, SE + SD + CE
Kanibassami: ~ ~9 CE + CD

Achilles Ken Gatame:

durante o Kanibassami, CE + CD,

CD, SD, SE + SD

Júmping Achilles Ken Gatame:
999CE

Hizajuuji Gatame:
durante o Achilles Ken Gatame,

CE, SE, CD, SD + CD
Kaiten Achilles Ken Gatame:

durante o Achilles Ken Gatame, SE,

CE, SD + CD, CE + CD, SE + SD

Zenten Udejuuji Gatame:
durante o Kanibassami, CE + CD,
CE, CD, SE + SD

Shikkyaku: ~ I't ~ SE + CD

Banzai Gatame: durante o

Shikkyaku, SD, SE, SE, + SD, SE+
SD + CE

Matassaki Udejuuji Gatame:
durante o Banzai Gatame, SE, SD,
CD, CE, SE+ SD + CE

Kubihineri Kao Gatame: durante

o Banzai Gatame, SE, CE + CD, SE,

SD, SE+ SD

Tatigyaku Waki Gatame:

durante o Shikkyaku, SE, CE,
SD, SE

Urakan'nuki Takabajime:

durante o Takigyaku Waki
Gatame, CE, SE, CD, SE+ SD,
SE + SD

Sutegyaku Waki Gatame:

durante o Tatigyaku Waki Gatame,
SD, SE, CE, CD, SE+ SD

LEIWOOLONG

GOLPES DE IMPAcrO

Deitar: .J, (ou ~) CE + CD

Tchoukyuukyaku:

deitado (com sua cabeça voltada
ao oponente), CE + CD
Haneoki: deitado (com suas

pernas voltadas ao oponente),
CE + CD

Gyoushin Kousou Embu:

deitado (com sua cabeça voltada
ao oponente), CE, CD
Virar as costas:

~ (ou <?) CE + CD

Haishinda: de costas, SE

Haishin Kasouda: de costas, ~
(out&)SE

Haishin Houtsui: de costas, SD

Raishintai: de costas, CD

Hiajinraku: de costas, CE + CD, CE
+ CD, CE + CD
Haishin kousou Embu:

de costas, .J, (ou ~) CD, CD

Kousou Embu: I't CD, CD

Tenshin Ren'hou: SE + SD, SE

Sempuu Renkyaku: CE, CD

Sempuu Renkyaku:
~ (ou 9) CE, CD

Ryuusei Gedankyaku: 9 x SE,
SD, SE, SD, CE

Ryuusei Tchuudankyaku: 9 x SE,
SD, SE,SD, CD

Rouga Youshingeki: 9 x CD, SE,

SD, CE, CD

Rouga Kosonzan: 9 x CD, SE, SD,
CE, CD

Youshingeki: 9 x CE, CD
Kosonzan: 9 x CE, .J, CD

Kyokankyaku: CE, CE

Raikou Gedankyaku: ~ CD, SD,
SE, SD, CE

Raikou Tchuudankyaku: ~ CD,

SD, SE, SD, CD

Koryuutai: CD, CE

Sousouga: 9 x SD, SE, SD, SE
Hissuitchou: ~ SE + CD

Houou Sempuukyaku: durante o
Hissuitchou, CD

Yousou Renkyaku: durante o
Hissuitchou, CE, CE, CE, CE

Fukushin Koryuutai: deitado (de

bruços e com as pernas voltadas

para o oponente), CD, CE
Fukushin Soutai: deitado (de

bruços e com as pernas voltadas
para o oponente), CE, CD
Rolar no chão: .J, SE (de costas

para bruços) ou SE (de bruços para
costas)

Raikou Tchoukyaku: 999 CE
Fukushinkatsu: deitado (de

bruços e com a cabeça voltada
para o oponente), CD, Ct

Kanzan Renkyaku: CD (espere o

tempo de 8 frames), CD, CE, CE
Embiraku: liZ ou z;J SD

Haishin Embiraku: de costas, liZ

ou z;J SD

Sekitou: ~ SE + SD

Suiho: 9 CE + CD ou pegue o

golpe com 9 CE + CD
Deitar de bruços: .., SE+ SD

Suihotai: depois do Suiho,
CE + CD

Suikyogeki: depois do Suiho, SE
Tenshin Ren'hou para Haishin

Suigeki: depois do Suikyogeki, SE
+ SD, SD
Tenshin Houtsui: SE+ SD, SD

Ryuusei para Kamae da cobra:
9 x SEe depois, '1P ou ~

Ryuusei para Kamae do dragão:

9 x SE, SD e depois, '1P ou ~

Ryuusei para Kamae da

pantera: 9 x SE, SD, SE e depois,
'1P ou ~

Ryuusei para Kamae do tigre:
9 x SE, SD, SE, SD, CD e depois, '1P

ou ~

Ryuusei Tchuudankyaku para

Kamae do grou: 9 x SE, SD, SE,

SD, CD e depois, '1P ou ~

Raikou Tchuudankyaku: 9 CD,
SD, SE, SD e depois, 'if ou ~

Kamae da cobra: esquivando, SE
+ CD ou 9 SD + CE

Jatotsurengeki: durante o
Kamae da cobra, SD, SD, SD

Jabu: durante o Kamae da cobra,

SE, SE, SE, SE, SE, SE

Kamae do dragão: durante o
Kamae da cobra, 'if

Ryuuhou: durante o Kamae do

dragão,SD

Ryuuga: durante o Kamae da

dragão, SE + SD

Kamae da pantera: durante o
Kamae da cobra, ~

Hyoushu: durante o Kamae da

pantera, SD

Hyousousou: durante o Kamae da
pantera, SE, SD

Kamae do tigre: durante o

Kamae da pantera, 'if

Saikosou: durante o Kamae do

tigre, SE
Toukosou: durante o Kamae do

tigre, SD
Kosoutai: durante o Kamae do

tigre, CD
Kamae do grou: durante o
Kamae da pantera, ~
Kakusou: durante o Kamae do

grou, CD
Tchoukakurengeki: durante o

Kamae do grou, CE, CD, SD, CE

Kousou Embu para Kamae da

cobra: I't CD e depois, 'if ou ~

Kenzankyaku: durante o Kamae
da cobra, CE

Jabi durante o Kamae da cobra,
CD

Ryuubi: durante o Kamae da

dragão, CE

Ryuuga Rengeki: durante o

Kamae da dragão, CD, SE, SD, CE

Rouga Youshigeki:

durante o Kamae da dragão, CD,
SE, SD, CE, SD

Rouga Kosonzan: durante o

Kamae da dragão, CD, SE, SD, CE,
.J,CD

Hyousoutai: durante o Kamae da
pantera, CE

Raikou Tchuudankyaku: durante

o Kamae da pantera, CD, SD, SE,
SD,CD

Raikou Gedankyaku:
durante o Kamae da pantera, CD,
SD, SE, SD, CE
Kakutotsu: durante o Kamae do

grou, SE

Kakuyoku: durante o Kamae do
grou,SD

Kosenkyaku: durante o Kamae do

tigre, CE
Ryuusei Tchuudankyaku:

durante o Kamae do tigre, CE, SE,
SD, SE, SD, CD

Ryuusei Gedankyaku:
durante o Kamae do tigre, CE, SE,
SD, SE, SD, CE

ARREMESSOS
Harai Daoshi: 9~ SE + SD

Tourakushuu: 71 SE + SD

Heisui: durante o Kamae do

dragão, SE ou durante o Kamae da
cobra, SE+ CE

Contra-golpe baixo: I't (~)
SE + CE ou I't (~) SD + CD
Suiho: ~ CE + CD



P.STATlON
PD

Corrida

1 Jogodor

Memory Card

GRÁ,FICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

MAX IACI.

muito para fazer o melhor tempo. Se
estiver difícil, não tenha dúvida: use

os acessórios, como o turbo e uma

espécie de cavalo-de-pau.

DICA: use o turbo

moderadamente, senão a
sua máquina não irá

aguentar

DICA: a placa S indica que

haverá um recarregador de
shield breve

DICA: no
momento

e!"qu.e a. UH "'! •
PIsta fIcar

estreita, é a hora certa para usar o turbo

DICA:

para
fazer as

curvas

na moleza, aperte X + o
para dar um cavalo de pau

entre em um dos dois modos de

jogo. O primeiro deles é o Race.
Nele você testa sua habilidade

jogando contra adversários

virtuais em três pistas

(easy, normal e hard).

O segundo modo é
o Time Atack, com três

pistas nas quais você deve acelerar

DICA: esta luz

roxa é o .
recarregador

deshield.

Passe no meio

dela para

recarregar

----.;...-.;...----------------- - -- -- -- - - - - -

DICA: dos 5
corredores,

Berlíngéo

que temas
melhores características

P.srJlIION

DICA:

fique
atento às

placas, na
foto há

uma indicação de que a pista ficará curta

• Você vai ter de mostrar

que sabe pilotar os carrosdo próximo milênio

As máquinas do futuro estão emMax Racer, game para

P.Station baseado no estilo de jogo

de Crash'n Burn, para 3DO. Para

começar a levantar a poeira, escolha

um dos carros futuristas disponíveis e
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P.sTAIION -----------

DICA:

mova-se pelo tampo em zigue-zague
para evitar os tiros dos inimigos e
conseguir chutar ao gol em boa posição

Champions até que tem uma idéia

original, mas bem que o pessoal da

LucasArts poderia ter caprichado um

pouquinho mais. O maior problema

do game são as visões, que podem

deixar você meio tonto ao olhar para

a tela. Só não jogue quando estiver

meio enjoado.

perguntando como isso é possível. Os

jogadores devem chutar uma bola de

energia no gol, mas a coisa não é

moleza, não. Vários adversários vão

tentar impedi-Ios. Para isso, você

deve usar suas armas para abrir seu

caminho. Existem oito opções de

jogadores aliens para escolher, cada
um com suas características e

qualidades. Ball Blazer

DICA:

use o turbo para amassar os inimigos
e roubar os orbs

GRÁFICO

SOM

CONTROLE_

ORIGINALIDADE

• Game futurista mistura
jogo de futebol com corrida
e pode deixar você meio
tonto e com náuseas

BALL BLAlER CHAMPIONS
P.5TAnON

2 Jogadores -LUCASAR1S
Esporte

\'~:f;
, ~t..l5ll1! 111PIO N S

Bali Blazer é um jogo de esportebem futurista, que combina
elementos de futebol com corrida.

Você deve estar se

P_5YATION
PSYGNOSIS

Corrida

8 Pistas

2 Jogadores

RUSH HOUR

os gráficos acabam com o jogo. Você
fica limitado a um único modo de

visão, tão distante que parece que
você está controlando um carrinho

de controle remoto. Tomara que a

pilha esteja funcionando.

DICA: tente fechar o máximo

que der nas curvas para conseguir alguns
segundos a menos no seu tempo

que parecem do tempo da guerra .

Você pode correr sozinho ou contra

um amigo em oito pistas bem

originais, passando por cidades e

montanhas cobertas de gelo. Além

desses modos, você também pode

correr contra o tempo ou mesmo em

um campeonato de oito etapas.

Apesar de tantas opções, o visual e

DICA: não se
preocu em dirigir na contra-mão, pois

não existe tráfego de carros ou pedestres

P.sTAIION

• Um game de corrida pra
galera que está acostumada
às confusões das cidades e
dificuldades do campo

Rush Hour é mais um simuladorde corrida para o P.Station. Você

pode escolher entre 16 carros, que

variam desde máquinas

supermodernas até aqueles jipões

45



8 Jogadores MEGA
Bateria ELECTRONICARTS

Basquete

GRÁnco 3
SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

N8A "'VE '97

DICkdeixe um jogador no seu
ga"afão para disfribuir tocos e
pegar osrebotes

DICA: no

ataque,
espere um
jogador,,4lJ' .
seu time i,

para o c"

ga"afão.
Assim que

que voef passara bola, ele vai pular em
direção à cesta para fazer uma ponte aérea

DICA: no momento

em que a partida começar, pule com
botão Cpara pegar a bola

DICA:

..nas 

disputas de três
pontos, pegue a bola com o botão A,

pule para arremessar com o botão B e
arremesse com o botão C.Todas as bolas

coloridas valem 2 pontos

DlCkno
modoshort .

êOu(f, fique
embaixo da
ClSta

Ptgando
ti~ºtese

marcando pontOS•.Não tente cestas de três

pontos, poisvoc'perde muito tempO

MEGA _

• Belas enterradas e

muitas opções em NBA
Live '97 para· Mega

Depois do SNes e do P.Station é avez do Mega Drive lançar sua

versão de NBA Live '97. É claro que

a versão para P.Station é a que tem

melhores gráficos e sons, mas o jogo

é igualzinho nos três sistemas. Mais

uma vez, todos os times da liga

norte-americana de basquete estão

disponíveis. A diferença é que você

DICA: caso perceba que seu time está

horrfve~escolha essa .... :0 e troque
alguns jogadores com outtasequipes
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DIrA:em

algumas
pistas você

pode cortar
caminho e

se dar bem

DIrA: não

faça como
a sua avó,

:- que nunca
passada

lJIi.ii primeira
marcha. Mude as marchas usando L e R

No modo

Versus,
você divide
a tela'êom

se
adversário

condições de tempo a prova vai
acontecer. Além disso, existem

quatro modos de"jogo. Três deles
servem apenas para Jogar e um, o

modo Magazine, em que aparecem
matérias de revistas japonesas,
p~rece não servir para nada.
§5

3 Pistas

3 Jogadores
Bateria

•• Aqui, pra mostrar que
é piloto, você vai precisar
dar uma de mecânico

Em Cliff King the Spirits 2 évocê quem manda. Existem cinco

carros prontos para a competição.

Mas, se você não gostar de nenhum
deles, não tem problema, é só mudar.

a game permite que você mexa nq,
transmissão, suspensão, pneus e

escapamento entre outras coisas.
Você também escolhe uma das três

pistas e ainda define em que

(LI" KING THE SPlRITS 2

SAIVIlN
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DICA:

termine
em

primeiro
lugar
todas as

pistas com
todos os

cOn'edores, para correr numa nova pista

DICA: caso

fique lado a
lado como
adversário,
distribua

porradas com
L1 ou R1

4 Pistas P.S7ATION

1 Jogador REX ENTERTAINMENT

Memory Card Corrida

GRÁ."CO

SOM

CONfROU

ORIGINALIDADE

RUNNING HIGHDICA: para
fazer a
curva com
fadlidade

aperte ~
+X

DICA: quando enjoar. Você escolhe entre seis
o ve/odmetro corredores nada humanos. Todos

está piscando, correm como carros: derrapam nas
você pode
usar o turbo curvas e podem até usar turbo. Por
comos outro lado, eles são capazes de
botões 12 ou descer a mão nos adversários -

R2 ,característica mais que humana.

~~ç:"~,,{;;:
~;

• Humanos turbinados
numa corrida muito louca

Yaí uma coisAaque você nunca fezantes: e::omaoqar um humano

nUmaêQrrid~a1ucinada. Em .
Running Highvocê vai fazer até

AS'l'AftON





THE CROW: CITV OF ANGELS

PASSWORDS DAS FASES E VÁRIOS TRUQUES

IAMWOMAN

Combustível
infinito:
EARTHFIRST

Combustível e

munição
infinitos e

helicóptero
invencível:
MIDNIGOIL

Combustível, munição e vidas
infinitas e armas com o

dobro de potência:
THEBIGBOYS

Munição, combustível e vidas
infinitas: FUGAZI

Armas mais potentes:
DAVEDITHER

Armas com o dobro de

potência: DRBENWAY

Milhagem do combustível
duplicada: VULTURE
Comece com 4 vidas: SADISSA

Comece com 7 vidas:
NOSFERATU

Todos os inimigos aparecem
no mapa: NSTHMNDNT

Helicóptero abençoado:
GHANDI

Helicóptero zoado:
ANGRYLOCAL

Mundo pacífico:
QUAKER

lZlEJ
VIRTUA RACING

. MIRROR TRACKS

~

SOVIET STRIKE

·PASSWORDS

Digite os seguintes códigos

na tela de passwords para

conseguir os diversos power

ups:
Vidas infinitas: ELVISLlVES

Munição infinita: STRANGELUV
Armor infinito:

Alpha version: DXDOL'lL'lODXD

Todos os personagens viram
palitos: L'lL'IXo00 oXL'IL'I

Todos os personagens com
pernaslongas:XOL'lODDL'lOXO

Assista a todas as sequências:
L'lL'IOOOOOOL'lL'l

Borderland: L'lXXXODL'lD

Finale: XXXODDXL'lO

TRUQUESDIVERSOS

Para ter acesso às diferentes fases

do jogo, entre com os passwords
abaixo:

Pier: L'lXL'lL'lODXO

Boat: XXXXL'lDXO

Tomb: L'lOL'lODL'lL'lOXO

Grave:XL'lXL'lDXXL'lDO

Church:L'lL'lL'lL'lODL'lDDO

Day o' Dead: XL'lXL'lDOOXDO

Club: L'lOL'lOOL'lXODO

Tower: XXOXDDXL'lO

~

SOVIET STRIKE

CÓDIGOS DAS FASES E TRUQUES

CÓDIGOS
Crimea: MAROZ

Black Sea: KRAZHA

Khyber: VERBLUD
Dracula: YADRO

Kremlin: PERIWOROT

TRUQUES
Combustível ilimitado: COLDPIZZA

Uma vida extra: FREEBIE

Quatro vidas extras: VOODOO

Armas quatro vezes mais
potentes: GABRIEL
Metade do consumo de

combustível: ALBATROSS

Quando o logo da Sega aparecer,

segure A + B. Em seguida,

quando a tela título aparecer,

aperte Start e selecione o nome

Virtua Racing escrito ao contrário.





Neo-Geo

PlacaX-MEN
Vs.

Street Fighter O

• Kizuma 11
• Samurai Shodown IV

• Nintendo 64
• Super Nintendo
• Playstation
• Sega Saturn

Despachamos Via
Sedex

para todo o Brasil

Todos Modelos
de Gabinetes

GAMES & ARCADES

e toda a linha de games

Fax/Fone: (011) 9591157

Street Fighter 111
Tekken 111

~

NEED FOR SPEED 2

CARRO FORD INDIGO,
PISTA MONOLlTHIC

STUDIOS E MOTORES

PIONEER

Carro Ford Indigo: para

conseguir esse carro extra, digite

o password L1LZIP

Pista Monolithic Studios: para

acessar essa pista escondida,

digite o password SHOTME

Motores Pioneer: digite o

password POWRUP para acessar
os motores Pioneer Class

Levei 5: VJW6EK21-J07

Levei 9: VDJF7M2DYT6L

Levei 11: VYJF73TH1PQQ

Levei 13: DKYQHX4!EV!7

Maycon deI Sávio
Nova Prata, RS

Comece o jogo no modo Race

e, imediatamente, segure todos
os botões até a corrida

começar. Você vai conseguir
mais visões.

Créditos: para dar uma
olhada nos nomes dos

produtores e designers do

jogo, digite o password
"TOEJAM & EARL"

Lil' Big Kid: digite o password

para as fases 7,9, 11, 13 ou 15.

Quando o jogo começar, aperte

Reset e acione a opção Lil' Kid.

Aperte Start na tela de

password. Se fez certo, os

earthlings só vão descontar

dois potes
Passwords
Levei 3: RWJ21EW1R80X

TOE JAM & EARL: PANIC ON FUNKOTRON

CRÉDITOS, LlL' BIG KID E PASSWORDS



BLAST CORPS

MEDALHAS DE PLATINA

~

MECHWARRIOR 2

PASSWORDS

Tração sempre ligada:
#AXO/A4YYA

Variantes extras: T#XO/AX«<

Heat sinks extras:

#XXO/A4>Y+

Conseguiu todas as medalhas de

ouro em Blast Corps? Então, entre nas

áreas dos minigames e um novo

tempo será estabelecido. E, se bater o

recorde, você ganhará a medalha de

platina. E aí, vai encarar?

['D1!lJ!I
AMOK

SELEÇÃO DE FASE E
INVENCIBILlDADE

Seleção de fase: na tela título,

selecione Options. Em seguida,

digite o password ZZZCYX. Uma

opção de seleção de fase vai

aparecer em cima da opção

Password. Agora

você pode

jogar a fase que quiser!

Invencibilidade: digite o

password XBABYX. Durante o jogo,

seu medidor de energia vai

diminuir, mas você nunca vai
morrer.

INDEPENDENCE DAV

PASSWORDS DAS FASES

['D1!lJ!I
CVBERBOTS

USE OS CHEFES

Para poder usar as poderosas

máquinas Zero Gouki e Warlock,

faça o seguinte: termine o jogo

com a princesa Devilotte, Shade e

Tchomaru para pegar Warlock e

termine sem continues para

pegar Zero Gouki.

WARLOCK

Sacred Steer: .J,.'lll-+ + A

Ascension Black: .J,.'lll-+ + W

Energy Drain: 360' + A
Forbidden Force: (c) E--+ + A

Imitation: E-, E- + B, -+, -+ + B

ou -+ + A 1, A2, A 1 + E-

Cyber
EX· Final

Sacrifice: .J,.'lll-+.J,. 'lll-+ + A

ZERO GOUKI

Goushouryuuken: -+.J,. 'lll + A
Gouhadouken: .J,.'lll-+ + A (vale

no ar também)
Laser Hadouken: -+ 'lll .J,.lt E- + A

1. Zankuukyaku: .J,.ltE- + A (vale
no ar também)

Cyber EX - Messatsu
Gouhadouken: .J,.lt E-.J,. lt E- + A

Cyber EX . Messatsu

Goushouryuuken: .J,.'lll-+.J,. 'lll-+ + A

Cyber EX - Shinkuu 1.

Zankuukyaku: .J,.lt E-.J,. lt E- + W

Cyber EX· Messatsu Air Special
Drill: no ar, .J,.'lll-+.J,. 'lll-+ + W

Cyber EX . Shungokusatsu: A 1,

A1, -+, W, B

Washington: DBKHN (Easy), DBKMO
(Medium), DBKQO (Hard)

New York: GBKHW (Easy), GBKMX

(Medium), GBKQX (Hard)

Paris: LLSHW (Easy), LLSMX

(Medium),

LLSQX (Hard)

Moscow: NL9HW (Easy), NL9MX
(Medium), NL9QX (Hard)

Tokyo: R39JD (Easy), R39NF
(Medium), R39RF (Hard)

Oahu: T59HW (Easy), T59MX
(Medium), T59QX (Hard)

Las Vegas: Z99HY (Easy),
Z99MZ (Medium),

Z99QZ (Hard)

Mothership: 399HG

(Easy), 399MH
(Medium), 399QH

(Hard)



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 ...
Aqui a gente só trabalha com produtos _
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:Jlj8~ ®&~[]~
II~J]Jffi~@ ~@ ~ffi~ 1]®~®

CS8 ~®1]1]~~Í?~~ ~ ~ ~











Qualquer personagem que
possa curar e encher a vida
de todos os outros membros

deve sempre estar pronto
para entrar em ação. Isso vai
evitar que você use os seus
preciosos Life Orbs.

Quando
finalmente derrotá-Io, a
Mary vai realizar a parte dela
no plano e fugir. Você vai
poder achá-Ia no primeiro
andar e no corredor oposto
ao que a Kellye a Augustus
Tree estão localizadas .

... e agora você vai conhecer
sua outra face.

Quando Guido estiver quase
sendo derrotado, ele se

consome pelo seu próprio
persona ...

p.STAnON
SONY

RPG

4

1 Jogador

ORIGINAliDADE

.'VIIATlONS: ".SONA
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Da GamePro

A ddade de Lunarvale nio é mais a

mesma! As ruas estio cheias de pessoas estranhas

e suspeitas, ouve-se sons misteriosos vindos de

espaços subterrâneos e todo mundo está

preocupado. Guido 5ardenia, o presidente da maior

corporação da cidade, mantém um silêncio

misterioso como se estivesse planejando alguma

coisa. Abra os olhos e entre nessa aventura com seus

amigos, Marte, YuId, Nate e Mary. Voeês são a única

salvaçio para esse pesadelo sombrio, mas tome

cuidado, pois

coisas muito

estranhasvio

acontecer assim

quevoeê

começar a jogar ..•



Se escolher que ele
vai ficar e se arrepender, não se
preocupe. Mais tarde você vai
encontrar novos amigos mais
legais. No metrô, você vai
conhecer a sofisticada Ellen e na

fábrica, o maluco Alana. Essesdois

são boas alternativas para o lugar
do Brad. Helen e Alana têm seus

próprios métodos de negociação
com os monstros e ainda possuem
armas e armaduras exclusivas

No labirinto da fábrica, procure
por andares que levam-no para
dentro do ediflcio Seb«. Se tiver

din/feiro suficiente, carregue
consigo alguns Ripobitans
(power-ups de energia) e Life
Orbs para garantir a segurança.
Você, com certeza, vai precisar
deles quando encontrar o Guido
e seus capangas

Derrotando os capangas do
Guido, você vai ser

teletransportado para sua
escola. Saia da escola subindo a
escada, indo à direita da

enfermaria, pelo primeiro
corredor também à direita. Você
vai estar no telhado e vai descer

para o pátio. Lá, você vai
encontrar a garota de preto.
Encha sua vida, pois sempre tem
um chefe esperando dentro de

alguma sala ~
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Depois
de resgatá-Ios, você pode
escolher se vai querer o Brad na
sua cola ou nãoA primeira coisa a se fazer em

Revelations é resgatar o Brad e
o Mark na delegacia de policia.
Isso não deve ser um problema.
Se você não conseguir resgatá
los é melhor desistir e nem
tentar ir em frente. Esse

primeiro labirinto é simples se
comparado ao resto do jogo e
você ainda não vai se defrontar

com muitos inimigos



Mude seus ataques
contra o Salavino, senão ele vai

desenvolver imunidade contra

eles. As melhores magias são a
Holy Ught Judgment, Lightet;

Quake, Slaze e Gust. Power-ups
de energia e magia também são

essenciais

Agora
você deve voltar e tentar

prender o Guido. Vá para a
Haunted House. Suba a escada

no canto noroeste e procure
pelo teletransportador no
segundo andar

Enquanto isso, o Guido vai ter
transformado a ddade em seu

castelo particular para tentar
dominar o mundo. É no castelo

dele que você vai aprender mais
sobre as verdadeiras maldades e
enfrentar o temido Salavino

Entrando no castelo

Mana, rapidamente encha sua
vida e se prepare para negociá
Ia sua vida! A negociação pode

ser um ótimo meio de conseguir
vários pontos de experiência,
jóias e Spell cards para fusão

com personas mais fortes

Se suasrespostaspara a
menininha não forem ~rteiras,
ela .vai tentar puliterizá-/o com
o ursinho der.pelúcia. Use

,qualquer ataque elementalou
mystical para evitar isso. Em
seguida, negociando ou usando
a força, uma menina vestida de
branco vai entregar a você a
chave para o castelo Mana,
onde você vai encontrar a

garota de preto e o Guido

Antes de entrar na Lost Forest,

vá para o castelo Mana. Lá você
vai aprender sobre uma
menininha que vai entregar
uma chave muito importante
para você. Ela fica no çanto

sudeste do labirinlLostForest

Para derrotar a Selina, apenas
com seu personagem e a Mary,
use o ataque mais forte de um
personagem e, com o outro,
encha a vida e os pontos de
magia. Os Magic Roclese o Spell
Roclesfuncionam bem, mas o
Cure Ali ou o Heal AlI persona
são ainda melhores

~ELATIONS
~

Agora dirija-se para o outro
lado da cidade. Você só vai

poder chegar lá de metrô. Para
se livrar do demônio no
metrô, use o espelho do
museu. A toca da Harem Queen
fica dentro do palácio Karma.
Essepalácio fica no espaço
subte"âneo do S/ack Market.

Vá com cuidado por essas
passagens nos diversos
andares do palácio, como
mostram os mapas acima.
Eventualmente, a Selina vai
perguntar sobre as pinturas.
O que vai acontecer depende
de suas respostas
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Na primeira vez que ela aparece,
é imune aos ataques mysticals.
Na segunda aparição, as magias
Nukem e Force são ineficazes.

Na sua última trasformação, ela
usa vários ataques diferentes.
Para denotá·la, primeiro use
suas armas e espadas, depois as
magias. Use qualquer Ught
Stone e o Holy damage toda
vez. Os Mil·Bombs reduzem o
HP dela para um. Apesar dessa
estratégia ser arriscada e sem
garantia, vale a pena tentarl

Tente elevar as defesas, como a
M-Guard, Ph·Guard ou Core·

Shkld, para minimizar os
ataques.de Pandora. Por fim,
use continuamente o Heal AlI

ou Cure Ali e, em seguida, o
Hina Stones ou Spell Rocks para
conseguir pontos de magia. Ai,
bote-a no quadro dos
denotados e boa festal

A esse ponto, você já deve
saber que o restante do "Iado
negro" de Mary persona se
chama Pandora, eé ela quem
controla esse mundo gelado. Ao
enfrentá·la, ela se transformá
três vezes. cada hora ela vem

com um tipo de ataque bem
potente. Lembre-se, ela logo
fica imune suas magias

o portal para o Avidea World
fica no terceiro andar da
biblioteca da escola. Para armar

e proteger seus personagens
como melhor equipamento, vá
até o Judgment 1999 para
conseguir alguns itens especiais.
Avidea é o maíor e mais difícil

labirinto do jogo. Qualquer
personagem com menos de 60th
levei não vai sobreviver a esse

desafio. Prepare·se!

Negode com cuidado,
principalmente se seu
personagem ainda não tem
muita experiência. Consulte o
quadro de Spell cards para
saber negociar

No sexto andar, acenda as luzes

que correspondem aos blocos do
piso. Isso vai permitir que você
entre no santuário de Guido

se você teve um final infeliz,

então seu jogo vai terminar no
Deva ruga. Se conseguir ir em
frente, você vai ser
teletransportado para a Lost
Forest onde vai encontrar a
mãe da Mal}', a Nancy. Se
retomar para a casa da menina
vestida de branco, ela vai levá·

10 para uma outra Mary no
canto nordeste da Lost Forest

Agora ela vai acompanhá·lo na
busca da alma da Mary

A caverna, cuja entrada fica
atrás do santuário, possui uma
imagem sua no espelho e
garante repostas para todas as
perguntas pertinentes que
você fez durante o jogo. Em
troca de suas repostas, sua
imagem vai entregar a você o
Lava Charm, que permite obter
o special persona do Igor na
VelvetRoom

Quando chegar ao
teletransportador, você vai dar
de cara com a Nom, que é a
mãe possuída da Maty. De
qualquer jeito, se você
enfrentá·la ou não, ela vai

voltar ao normal. No

entanto, se você

lIfJ denotá·la, conseguirá
alguns pontos de

experiência. Você
pode usar a mesma
estratégia que usou
contra o Salavino,

mas os ataques
aéreos, assim
como os mysticals
e os de gelo, são
ineficazes.

Chegando em
Deva ruga, fique
esperto nas
alavancas no
canto nordeste e

nas partes centrais
ao norte do quinto

andar. Quando acionar
a segunda alavanca, no

corredor estreito à

'1 oeste da pequena sala,
I· um buraco vai aparecer
$ no meio do andar

~



DICA: descobrindo a pedra
certa, você abre a passagem
para o labirinto

DICA:
arraste a

pedra
para
baixo das
correntes,
leve uma
delas até

o gancho e puxe a outra ponta da corrente

ENDEREÇO:
http://www.brasoft.com

tecnologia avançada. A jogabilidade

é inovadora. Depois de resolver um

enigma cabeludo, você pode se

deparar com animações

movimentadas e até simulações de

pilotagem. Todos os quebra-cabeças
são criativos e difíceis. Mas você está

com sorte: o game foi dublado em

português e você conta com a ajuda

de Bumbuku, que pode dar umal""mão em troca de uma vida. 1: ~

DICA: use o direcional na boca

dos clientes do bar para ver o
que eles estão falando

o primeiro
desenhista

japonês a
trabalhar com

arte digital. O

jogo rola num
clima de

feudalismo

japonês. Apesar
disso, você vai

ver mais que as milenares armas
samurais: existem muitas armas de

fogo, numa mistura de magia e

DICA:
arrume os

ladrilhos
dois a dois.

As peças
que

formam os

pares não são iguais. O jeito é chutar

DICA:

gire o seio direito da estátua
para abrir a passagem secreta

DICA: gire a mesa na sua
direção para o fogo acender.
Sirva o chá e veja o que rola

DICA: monte o

mosaico corretamente, a figura
certa aparece algum tempo

antes do desafio

COMPUr!.
Z-NE

Takeru· A palavra da lei é uma

mistura de ação, RPGe HQ que

conta a história do caçador de

recompensas Takeru. A saga nasceu

das mãos de Buchi Tarasawa, que já

publicava mangás sobre Takeru e foi

UM CAÇADOR VINDO
DIRETO DOS MANGÁS

DICA: passe o mouse sobre a
tela para saber a pedra que
abre passagem para o labirinto
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http://www.pcplayer.com.br

Nas bancas
dia 08/07

ULTIMA. IV (JOGO COMPLETO)
TRÊs DEMOS PARA JOGAR VIA INTERNET: PoD,

OUTPOST 2 E RTIME ROCKS!

MAIS DEMOS DE CARMAGEDDON, DESTRUCTION DERBY 2,
DARKLIGHT CONFLICT, AARON VS. RUTH, F-22 LIGHTINING 11,
VIRTUAL POOL, MAX E MARBLE DROP

SOFTWARE DE WEBCASTING CASTANET
ADD-ONS PARA QUAKE
BACKGROUNDS, TOONS ICONS, KIT DE CONEXÃO À INTERNET•••

•• ed#ll,
5"ee 1"
CJ!JDiJi]0CJ!J[f)@[P
!J0ÇjJ0 @]@
@0[P[P1J@]@J

Revista PCPlayer - diversão de verdade no seu computador



DICA: nessas plataformas use o
breque para esperar a hora

certa para passar

DICA:

logo de
cara,
destrua

os

inimigos
- atirando

onde saem os lasers. Aí, acerte o centro

versão para SNes você podia escolher
entre três rotas. Em todas elas, você

tem a aj-uda de três amigos e, além
de combater o exército do Dr.

Androv, deve protegê-Ios. f1.Q

DICA:

após a
sequência

desses

pilares,

fique no
canto da

tela para desviar da pedra

DICA: uma boa forma de

desviar dos tiros é usar os

botões L ouR

DICA:

acerte os

meteóros

laranjas

para encontrar itens. Desvie dos azuis

DICA:

atire DICA: na hora de enfrentar a aranha, o
nos quadrados ponto fraco dela é o olho. Quando vier em

brilhantes, sempre desviando de seus tiros sua direção, desvie para o lado

DICA:

atire por
onde

saem os
mísseis,

depois
acerte o

centro

Desde 1993, Fox McLaud tenta
impedir as malvadezas do Dr.

. Androv. Já na versão para

SNes, o cientista maluco organizava

seu exército para dominar Corneria.
Para Corneria só restava uma saída:

usar a supernave
de combate

Arwing. Só que

apenas uma

pessoa, digo

raposa, sena

capaz de pilotar
a nave, mesmo
sem

treinamento:

você, na pele
de Fox Mclaud. Star Fox foi o

primeiro jogo a usar o chip Super FX,

que possibilitou o uso de gráficos

Por BiII Gomes poligonais. Ao contrário do que

Em abril de 93, Ayrton Senna acontece hoje no Nintendo 64, na

estava no auge, FHCestava prestes a se

tornar ministro e o Palmeiras perto de

sair da fila. Fatal FUI)' 2 era a sensação

do arcade e Shinobi 2 do Mega Orive
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TILT'S GAME LOCADORA

LOJA 1

LOJA 2

J~GU~~
AGORAE 2

ENDEREÇOS

RUA SEf3RA DO JAPI, 859
TATUAPE - CEP 03309-000

TEUFAX 941 9957

RUA CONSELHEIRO MORE IRA
DE BARROS, 540

SANTANA - CEP 02018-011
TEUFAX 959 0530

A MAIS COMPLETA
LOCADORA E GAMES

ULTRA 64
GAME BOY

GAME GEAR

VENDAS E LOCAÇÕES
SALÃO

DE JOGOS

SATURN
3 DO

SUPER NES

LOCAÇÃO E ASSISTÊNQA TÉCNICA11 _ .. i/

.A Ir ,,' A r
gemes

FONE/FAX: (011) i1i-404S
R. JOSÉ JANNARELLI, 135 MORUMBI - SP

NINTENOO 64 - PLAYSTATION • 3 00 • SATURN

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

Linha completa de acessórios para video games,

cards e CD-Rom para PC;, J .
~,' The Gathering

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

APARELHOS E JOGOS?
TEMOS TUDO!!!

PLAYSTATION
SEGA CO

MEGA ORIVE
PC GAMES

Possuimos Técnicos Especializados em
Alinhamento e Recondicionamento de canhão

de Playstation e concertos em geral.

R.12 de Outubro, 58 - Tel: 10111260-1393
Lapa' São Paulo, SP - Fax: 261-1020

BfiBY · ClAMES
VíDEO-GAMES, FITAS

E ACESSÓRIOS EM GERAl ,i
ENVIAMOS PARA TODO BRASil

lAN~AMENTOS SIMULTÂNEOS
COttSUl TE-NOS

(() (011) 290 0991 6a1 8119

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

Tel. (011) 278 9714 Ramal 338

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

Tel. (011) 50841771

------ -~ -- -- ---- -
HIPERGAMES

NOVOS E SEMI·NOVOS

LINHA COMPLETA

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

Ai é'>só
D."ONAR!!

Para anunciar na

Iigueª06t-3644,
Ramal· 263 .

. ~

TILT'S 4 Av. Heitor Penteado, 1928

Tel. (011) 262 0980

TILT'S I Av. do Imigrante Japonês, 93

S.L. Tel. (O11) 843 9021

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

Tel. (011) 5583 3468

GÃiiPOWfR

VENDE' TROCA

ALUGA· COMPRA

32 X
Saturn. 3DO

~ Master System

P.Station • Neo Geo CD

Nintendo 64 • Mega Drive ~

Gome Boy • Super Nes • PC Engine Playdia • Gome Gear • Neo Geo • Jaguar
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64), Cyberbots, Black
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Dawn, Mass Destruction,

IThe King of Fighters '96

Fighters Megamix
(Saturn), MK Trilogy,

(Saturn), Dracula X, Need
Toshinden 3 (P.Station),

for Speed, Mega Man
Mega Man 8, Tomb Raider

Battle & Chase (P.Station),
(32 Bits) Mace, The Dark

Super Pang Collection
Ages (arcade), Real Bout

(32 bits), Street Racer,
Fatal Fury Special (Neo

Aladdin (Mega), Ys V
Geo), Bugs Bunny (Mega),

(SNes), Blood (PC CD)
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EDIÇAO 38
Blast Corps, Turok, FifaEDIÇAO 35
Mario Kart 64 (Nintendo

Soccer 64 (Nintendo 64l,
64), Virtua Cop 2, Sonic

Black Dawn, Command &

3D Blast, Batman Forever
Conquer, Herc's (Saturn),

(Saturn), Fifa Soccer 97,

Dracula X, Spider, Mech

Rebel Assault 2, NBA in
Warrior 2, (P.Station),

the Zone 2 (P.Station),

Street Fighter Alpha 2
Mega Man 8 (32 Bits),

(SNes), Altered Beast
Casper, Donkey Kong

(Mega), Tekken 3 (arcade),
Country 3 (SNes),

Real Bout Fatal Fury
Gargoyles (Mega),

Special (Neo Geo), Hunter

Ultimate Mortal Kombat 3

Hunted (PC CD)
(Master System)

,.,

Doam, Turok (Nintendo
,.,

Killer Instinct Gold
EDIÇAO 37 64), Die Hard Arcade,

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

Daytona USA Circuit
(Saturn), Final Fanfasy VII,

Edition (Saturn), Speed
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(32 bits), Donkey Kong
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Country 3, Street Fighter
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Bout Special (Neo Geo CD)

Shodown IV (Neo Geo)
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Veja como é sentir o que você vê!

O acessório para controller N64

RUMBLE PAK transmite instanta

neamente todos os solavancos e

explosões durante a ação.

É uma nova vibração para sua

experiência em video game!
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SHOPPING MORUMBI
(011) 535-5261 / 531-6943

SHOPPING PAULISTA
(011) 289-1058/251-2818

SHOPPING CENTER NORTE
(011) 6950-4580/6950-1991

gó.~

NINTENDO~4

BRINQUEDOS LAURA
PRONTA ENTREGA. ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL.

(FRETE NÃO INCLUSO)I



lhe Future Is Now

SNK@

NEO GEO DO BRASIL LTDA. AVEUCLIDES 56,jABAQUARA,CEP;04326-080, SAO PAULO,SP,BRAZIL TEL:(55)ll-5588-2300 FAX:(55)l1-5588-2790


