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A VOLTA DOS SAMURAIS

The Last Blade, da SNK, traz o

melhor dos jogos de luta. !,ág. 38

DIVERSÃO

E AVENTURA

Yoshi, o simpático

personagem da

Nintendo, volta em Yoshi's Story

(pág.22)

FLASHBACK

A saga de Samurai
Shodown em

versões para 5 consoles

COMPUTER
ZONE

Mortal Kombat

Trilogy çhega às telas do PC

SUPERGP
DICAS

Manhas de Street

Second Impact e Einhãnder

DETONADOS
Todos os passos
de Sonic R, game
campeão do Saturn

TODOS OS SEGREDOS

DELARA

Tomb Raider li, o

jogo da hora, da

primeira até a
décima-oitava fase,

totalmente detonado!

(pág.56)

ZUMBIS, TERRORE MISTÉRIO

OS segredos da produção de Resident

Evi/2, da Capcom (pág. 12)

CIRCUITO
ABERTO

Os segredos do
novo console da Sega

ESPORTE
TOTAL

A hora e a vez do
futebol e das corridas

GOLPE
FINAL

Caminhos da força
em Masters of Terãs Kãsi

PRÉ-ESTRÉIA
Tekken 3 vai

esquentar a arena
do P.Station



Aventura, humor, ação ecolorido. 5GP entrou

em 98 com a bola toda e o

trio elétrico na rua. O

Chefe aqui, renovado depois

de encarar algumas broncas

por aí, como vocês podem
conferir nos quadrinhos

que acompanham esta

edição, botou o Lord pra

Ujambrar". O resultado foi que
o cara detonou Tomb Raider 11.

Ele jogou tanto que até enjoou da Lara. Mas
eu não. Bom, o Nintendo 64 entra quente no Carnaval. O porta

estandarte é Yoshi's Story, que vai dar o que falar. Segurando a

bateria, Wild Choppers e Aero Fighters Assault. O P.Station

está cheio de destaques: os tiros de Einhãinder, os golpes de
Star Wars: Masters of Terãs Kãsi e os mistérios de Alundra.

O Neo Geo volta à cena com The Last Blade e Samurai

Shodown 64. O Saturn desfila com Shining Force 11Ie

Sonic R, detonado. Pra quem já tá guardando a

fantasia, entrevistamos o produtor de

Resident Evil 2, game recém

saído para o P.Station. Axé!

i, galera. Este americano
está cada vez mais

abrasileirado! Estou quase
virando produto nacional.

Afinal, em mês de camaval,
não tem coisa melhor do que se

unir à galera e cair no samba. E, por
falar nisso, este mês eu quero saber se o "

negócio de vocês é companhia ou vida
solitária. Isso mesmo, vocês tem espírito de

camaval ou gostam de praia deserta? Já todo =;
mundo achando que o gringo está maluco "

ou virou bisbilhoteiro que nem fofoqueira
de portão em cidade do interior, né? Mas

não é nada disso. Estou fazendo um
levantamento sobre os hábitos dos jogadores

brasileiros e quero saber se o barato aqui é jogar
sozinho ou com um companheiro, contra ou favor. A

propósito: estou louco para bater um futiba. Contra.

RECOMENDADOS

FIFA 98

TOMB RAlDER 2

QUAKE

ARKANOID

Como todo bom brasileiro,

Lord é chegado ~
em samba e

c<
mulatas. E que
ocasião é melhor

que o Carnaval para
cair no samba e

conhecer as mais

belas mulatas? O

galã treino>J

a ginga "k\emFIFA ~
98 e testou :::::._
suas armas \

contra as

mulheres em

Tomb Raider 2.

lORD MATHI S
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Mês glorioso para Marjô. Primeiro porque a gata

descolou uma fantasia de Carnaval que é simplesmente

um luxo (a roupinha é de segunda mão e seu primeiro
dono era um homem, cabelereiro da loura,

chegado em plumas e paetês). Depois porque

chegou à redaçãó Yoshi's 5tory, continuação
de Yoshi's Island: incrível, de

acordo com Marjô.

RECOMENDADOS

YOSHI'S STOR~

EINHANDER, SEGA

TOURING CAR,

SONICR

Baby vai

aproveitar a folga

no Carnaval para perder aquela

corzinha amarela de quem passa o

verão inteiro na academia. Marjô

deu uma mãozinha para o bruta montes e montou

um roteiro de primeira por cida!ies que não têm

arcades nem academias. Baby ficou desesperado

e só largou o videogame no aeroporto.

RECOMENDADOS

DRAGON BEAT, BLOODV ROAR, THE

LAST BLADE, MORTAL KOMBAT TRILOGV

Kamikaze foi condenado a sair no bloco

dos pasteleiros, pois seu pai - tradicional

integrante do bloco - está com dor nas

costas e exigiu que o pobre japonês

representasse a família neste Carnaval.

Enquanto estudava a melhor estratégia

para se livrar da enrascada, Kamikaze
exercitou os neurônios combatendo Ores.

RECOMENDADOS

SHINING FORCE 11I,WARCRAFT 11, .

ALUNDRA, BLADE ~_/' ..

RUNNER ~}'_.~--

www.sgp.com.br
Não consigo encontrar a cápsula do
"capacete" do Megaman em
Megaman X4. Ela existe? Se existe,
ajudem-me a encontrá-Ia ..

Tiago C. Alves
tiagoalves@netsite.com.br

MB: Existe sim, Tiago. Ele está na fase
Cyberspace. Na terceira parte da área
um, consiga um rank S (isto é, seja muito
rápido) para ir ao local com o capacete.

Parabéns pelo trabalho de vocês,
continuem assim. Gostaria que vocês
me esclarecessem algumas dúvidas.
O jogo Tomb Raider 11vai ser lançado
para Saturn? É verdade que o Saturn
tem pouco tempo de vida e que a
Sega americana está passando por
maus bocados? Ainda vale a pena
investir em um Sega Saturn? Um
abraço para toda equipe.

Eduardo Bragahasb@truenet.com.br

LM: Eduardo, Tomb Raider /I não vai sair

para o Saturn. Os boatos têm algum
fundamento, cara. A Sega não se deu
bem com o Saturn. Não que o console
não seja bom, mas pegou uma
concorrência ferrada do P.Station e do

Nintendo 64. Tanto que a Sega planeja
lançar um novo console, provavelmente
de 64 bits, no ano que vem. Quanto a
comprar, a decisão é sua. Há muitos
jogos disponíveis, inclusive as
conversões de jogos da Sega, mas o
console deve deixar de ser prioridade da
empresa logo mais. É isso.

Como faço para jogar com o Tank em
Star Fox 64?

Antonio Celso
aagune@dglnet.com.br

LM: ganhe uma medalha em Venom.
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A gauchinha Simone de Oliveira, de Porto Alegre,
está sonhando com um Super-Homem. Recado para
os mannanjos que ficam falando mal das garotas

Luta do capeta entre
Gargos e Sabrewu/f, os caras

de Killer Instinct 2.

~ot~rarou"acenaoPoow ~
Lucas Dias de Andrade, de
São José do Rio Preto, SP

A Marvel baixou na

SGPI Fábio Henrique
Vessoni, de
Borborema, SP,
transfonnou os heróis

da redação em super
heróis. O problema é
que a galera resolveu
aaeditar no desenho
do Fábio e saiu

aprontando por ai•••

o leitor Fábio Henrique Vessoni aproveitou o espírito de Carnaval,
fantasiou o pessoal da redação de SGPde super-heróis Marvel e

faturou o prêmio do mês. O Kamikaze ficou demais de Hulk!

ARTE NO ENVELOPE

O John Karlo Karger, de Jaraguá do Sul,
se parece ter-se inspirado no famoso
ator Jack Palance para desenhar a sua
versão de Sub-Zero

War Blade coloriu a mente do Sidnei

Paschoal Braga, de São Paulo, SP.O
herói dos W.I.LD. CATSganhou um
cenário puro-sangue

6



Com aquela
veloddade do
litoral, o
Reginaldo
Alexandre

Bertoldi, de
São Vicente, SP,
seama"a
numa corrida

de tartaruga

As

Tartarugas
Ninjaandam
meio
sumidas, mas
não sairam da
mem6riado
José Car/os
Soares de
Oliveira, do
bairro

paulistano da
Mooca

O Ceará não é
mole, nãol

Ant6nio Bessa

Júnior, de ',' \
Juazeiro do I' •

Norte,

estraçalhou no
Juggernaut

· o Motoqueiro
Fantasma, cheio de

espirito da
vingança, encamou
no Pedro Omar

Cunha dos Santos,
de Gravatai, RS

Freguês da seção,
o mineiro Ricardo Frandsco

da Costa, de Lagoa da Prata,
comparece mais uma vez

~- .
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~"~,
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A Serena do Arcênio Gomes Y

Resende Filho, de Juazeiro do -'

Norte, CE,deixou o Baby / /'
Betinho pra lá de nervoso

Que Lara

Croft que nadal Quem está por dma
da raspa da mandioca é mesmo a

Marjorie Bros. Depois do desenho do
Cristiano Takeshi Suguitani, de São

Paulo, SP,s6 falta ela gravar um CD e
esaever um livro

Samurai
Shodown faz sucesso

Brasil afora. O Cláudio Rodrigo
Romualdo, de Governador
Valadares, MG, é fã do
Hanzo Hattori
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I
Olá, Marjorie. Estou precisando

da sua ajuda na fase 15 de Tomb
Raider. Como faço para destruir

aquele bagulho que fica girando sem
perder vida para poder enfrentar os

três monstros que aparecem depois?
Há alguma vida no local?

Denise Jordão

São Paulo, SP

MB: Denise, o bagulho que fica
girando se chama Cion. Não há
maneira de destnlf.lo sem

perder energia. Mas não se
assuste: não é preciso matar

os monstros. Depois de
destruir o Cion, siga pela

porta e, em vez de
matar os monstros,

caia da ponte e
desça pelo

buraco que está próximo à
parede do lado esquerdo.
Agora é por sua conta!

Marjorie, gostaria de dizer ao
mundo que amo a Patrícia gordinha

que mora na minha rua. Gostaria
que você me desse umas dicas.

Nelson Duarte Neto

Sorocaba, SP

MB: Pra começar, Nelsinho,
nunca, jamais chame sua
querida Patrícia de
gordinha! Seja delicado
com ela. Mas não sempre:
de vez enquando finja
que nem a viu
chegar. Confie na
Marjô, é
infalível.

o Paulo Cruz Filho mandou uma fita

recheada de proezas. Primeiro o

cara gravou Mario 64 para provar

que terminou o jogo sem salvar
nenhuma vez. Depois, gravou seu
recorde na pista Wario Stadium de
Mario Kart 64: 2 minutos 17

segundos e 82 milésimos!! Segundo
a Marjô, o recorde de Paulo é
assombroso. Confiram a foto e

baixem o tempo, se puderem!

Vendo um Nintendo 64 com duas

fitas e um controle. R$ 399,00. Ou

troco por um P.Station com dois
controles, um CD e um M

. Tratar com Valdemir, (011) 756

1849, São Bernardo do Campo, SP.

Vendo 3DO com um
controle e dois CDs.

R$ 180,00. Tratar com

Cícero, (035) 721-3182,

Poços de Caldas, MG.

controles e três CDs. R$ 420,00.

Vendo também um Mega Drive
transcodificado com dois controles

(um com seis botões) e quatro fitas.
R$ 200,00. Tratar com Guilherme,

(011) 7664-1595, São Bernardo, SP.

Vendo as fitas san Francisco Rush,

Top Gear Rally e um volante que

trepida para Nintendo 64. R$ 240,00.
Tratar com Marcos ou Fábio, (011)

216-3549, São Paulo, SP.Vendo um sNes com dois controles

e uma fita. R$ 200,00. Ou pago a

diferença por um Nintendo 64.
Tratar com Denis, (011) 6917-6771,

São Paulo, SP.

Vendo um P.station com dois

Vendo um sNes com dois
controles e três fitas.

R$ 150,00. Tratar com

Guilherme, (015) 231

3338, Sorocaba, S~

Vendo um Mega Drive 11Icom dois
controles e uma fita. R$ 80,00.

Tratar com Márcio ou Lourdes, (011)

6991-5085, São Paulo, SP.

Vendo um sNes com dois controles

e três fitas. R$ 180,00. Vendo

também um Mega Drive com três
controles e sete fitas. R$ 200,00.

Tratar com Thiago, (062) 315-1468,

Anápolis, GO.

Vendo um Nintendo 64 com

dois controles e uma fita.

Tratar com Glebert, (067)

724-3007, Campo Grande, MS.

Vendo um 3DO com

um controle e
seis CDs. R$

220,00. Ou troco

por um P.station
com um controle e dois

CDs. Tratar com Thiago, (011)
6918-4026, São Paulo, SP.

U)OQCU-
LI.-
U)
U)
=su
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Escreva sem
SuperGa pre Para
a mePoIIVer.

de 9ammelhorreVista '
es dOPI

O che~ aneta",e qu '.
sua opin' _er sabero 'ao Sobre
que rola em SGP

SUPSII'AMSPo"",:
Ca'.a POSI , liS. I 9442

ao Pau'o S'ft
CSP '"

01050.910

Como vocês podem
verifiCar no encarte
desta edição, o Chefe
andou pisando na jaca
no final de ano. Tava
tão pra lá que
cometeu até um "os

dia" na carta da edição passada (n° 46). Influências do
estilo "a Mooca é lindo". Outro problema rolou na

página 22, na matéria de X-MenVs. Street Fighter para
Saturn. Para ativar a opção Combo Gauge, você deve
terminar o jogo sem usar continues. Também demos dicas

para o jogo Jet Moto (pág. 46), P.Station, de modo
impreciso. Para acessar os truques publicados, é preciso

acabar o jogo. Assim aparece a tela Code Enabled.
Também dá para acessar essa tela apertando
o o o o 6. 6. o 6. na tela principal. Vocêvai ouvir alguém

dizer "ka-ching" e a tela Code Enabled vai aparecer.
Bom, depois de alguns dias de tratamento especial na

Bahia, esperamos que o adorado esteja mais alerta (se não
convidamos a nova loura pra vir à

redação!)

Jeferson Felipin
Valinhos, SP

BB:É simples, Jeferson. O
nome dele é Gouki no Japão e
Akuma nos Estados Unidos e
Brasil. Omesmo acontece com
os lutadores Charlie, Katana,

Balrog e Vega que no Japão se
chamam Nash, Sodom, M.
Bison e Balrog,
respectivamente. Vai saber
como eles chamam na Africa •••

personagem secreto que

apareceu pela primeira

vez em Super Street

Fighter 2X e fez
carreira como o cara

mais adequado

para encarar o Ryu?
Afinal, o nome dele é Gouki ou
Akuma?

Tenho algumas dúvidas sobre

Wild Arms. Na introdução de

Jack, como faço para passar pelas

pedras que têm losângulos? Esse

jogo não tem continue?

Tiago Dutra
Aracaju, SE

MK: Vamos lá, 1iago. Para
passar pelas pedras com
losângulos puxe a pedra no
final da ponte e use Hanpan
para acionar o diamante
vermelho. Ojogo não tem
continue. Para gravá-Io, você
tem de usar o Memory (arei do
P.Station.

Caros amigos da SGP, tenho uma
dúvida meio baba{a. Lembram do

Estou escrevendo para vocês para

tirar algumas dúvidas. Com o disk

drive do N64 será preciso usar a

fita e o CD juntos ou só o CD

basta? No jogo Mortal Kombat

Mythologies para P.Station o que

devo fazer depois de derrotar o

chefe da segunda fase para não

ser sugado?

Daniel Pereira
Santos, SP

MK: Danie/, O dislc drive do N
64 não é um CD, mas uma
espécie de disquete que deve
ser usado com uma fita

compatível. Para não ser
sugado depois de matar o
chefe da segunda fase de MK
Mythologies vócê deve ficar
correndo até que ele exploda.
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SUCESSOR DO SATURN: MISTÉRIO

Nights: um dos maiores sucessos do Satum por menos de US$ 5

GRANDES LOJAS AMERICANAS QUEIMAM ESTOQUE
A venda de Saturn caiu tanto nos Estados Unidos nos últimos meses

que algumas lojas resolveram liquidar seu estoque de jogos para o

console. Walmart, K-Mart e Sears -lojas de departamento tradicionais

nos EUA - estão vendendo alguns dos melhores títulos para Saturn por

menos de US$ 5. Entre eles estão Nights (com o controle analógico),

Fighter's Megamix e Fighting Vipers. Mesmo locadoras de games,

como a Blockbuster, cobram menos pela locação de jogos para Saturn

e estão vendendo seu acervo por preços baixíssimos. A Electronic Arts

também anunciou que não vai mais desenvolver jogos para o console.

empregados das áreas de marketing,

relações públicas e desenvolvimento

tenha sido cortada na reestruturação.

No documento apresentado à

imprensa, Bernard Stolar, chefe de

operações da Sega, afirmou que

"para a empresa ser competitiva no

futuro, decisões difíceis deveriam ser

tomadas hoje". Tempos bicudos.

SEGA AMERICANA CORTA

30% DOS FUNCIONÁRIOS

Ao mesmo tempo em que confirmou

o lançamento do Katana, a Sega da
América anunciou o corte de 30% de

seus funcionários. Embora a empresa

não tenha divulgado números

exatos, acredita-se que a maioria dos

Numa declaração nadasurpreendente, o chefe de

operações da Sega americana,

Bernard Stolar, anunciou que a

empresa está desenvolvendo um

novo superconsole que deverá ser

lançado em 1999 - um pouco mais

tarde do que indicavam as

softhouses envolvidas no projeto.
Embora os sinais de vida do Saturn

estejam fracos, a Sega acredita que o

console pode aguentar mais um ano

- mesmo com grandes softhouses

abandonando o console por causa da

baixa nas vendas (veja texto nesta

página).

PARCEIROS DO SILÊNCIO

Do novo videogame nada se falou.

Stolar admitiu que já existem

softhouses produzindo jogos, mas

não revelou as especificações

técnicas. Especulações sobre os

parceiros, entre eles NEC, Microsoft e

Yamaha, também não foram

confirmadas. Enquanto a Sega
americana faz mistério e adia o

lançamento do novo superconsole, a

Sega do Japão planeja colocar o

Katana - apelido dado ao novo
console - no mercado até o final

deste ano. Espera-se que o console

faça sua estréia na Tokyo Game

Show, feira japonesa que acontecerá

em março. No Japão o console deve

ser lançado com rótulos diferentes. A

Sega lançaria o Katana e a parceira

NEC poderia lançar a mesma

máquina com um nome diferente.
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NINTENDO BAIXA

PREÇO DE JOGOS

O ano começa bem para quem tem umNintendo 64. A partir de 26 de

janeiro, a Nintendo americana baixou o

preço dos jogos preferidos pelo público

para US$ 40. A lista inclui Super Mario
64, Star Fox 64, Mario Kart 64, Cruis'n

USA, Wave Race 64, Star Wars:

Shadows of the Empire e Turok:

Dinosaur Hunter. No Brasil, a partir de

março acontece a promoção Best

Seller Game Hit. Os jogos Wave Race,

Mario Kart eStar Wars passam a custar

R$ 80, contra o preço normal de R$ 120. A estratégia de preços

baixos, pelo menos nos Estados Unidos, deve se estender aos novos jogos

produzidos pela Nintendo - entre eles Yoshi's Story, Cruis'n World e Banjo

Kazooie, que breve devem estar dando o ar da sua graça na terra do tio

Sam. A empresa acredita que os preços mais baixos eram o último recurso

da concorrência para combater o Nintendo 64.

GAME BOV VIRA ATRAÇÃO NO SNES

Umnovo acessório está esquentando os ânimos do Super Nintendo. Tratase do Super Game Boy 2, lançado no dia 23 de Janeiro pela Nintendo. O

aparelho, assim como o Super Game Boy, permite jogar

games do portátil no SNes.A grande diferença é que

agora você pode usar um cabo link para conectar com

um Game Boy. As molduras também estão

totalmente novas, algumas até tem animação.

Claro, se não gostar de nenhuma, você pode

editar sua própria moldura. Por enquanto o

acessório só é vendido no Japão, ao preço de

US$ 60 dólares. A Gradiente, representante da Nintendo

no Brasil, não tem conhecimento do novo acessório.

WING COMMANDER VAI VIRAR FILME

Chris Roberts, criador de Wing Commander, já começou a escolher osatores que darão vida aos personagens da série no cinema. Blair,

personagem central interpretado por Mark Hamill (o Luke Skywalker de

Guerra nas Estrelas) nos jogos, deve ser interpretado por Freddie Prinze Jr.,
estrela do filme "1 Know What Vou Did Last Summer",ainda inédito no

Brasil. Matthew Lillard, de Pânico, será Maniac. A mocinha será interpretada

por Elise Neal, de Pânico 2, também inédito no Brasil. Na trama, os 3 atores

formam um time de pilotos de primeira linha que, a caminho de uma batalha

intergalática, descobre que sua nave foi preparada para destruir o universo.

A filmagem começou no fim de janeiro na Alemanha e em Luxemburgo.
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EA:
IL 2

A

GP: A série RE é criada no Japão

por designers japoneses. Embora

o tema terror seja universal, há

algum elemento japonês

nesse jogo?

SM: Não, não achamos que

qualquer elemento em RE2

é japonês. Mas estamos
interessados em fazer um

jogo baseado em horror

japonês no futuro.

entretenimento. Portanto, tentamos

evitar o uso de violência que não
contribuísse com a diversão. Estamos

tentando encontrar uma maneira

de criar suspense e horror dentro
de um certo limite.

~ _ GP: Além de RE 2,
existem outros

projetos para o futuro? RE vai ser

lançado para Nintendo 64 ou
Saturn?

SM: Ainda não decidimos nada para
RE 3, mas se RE
2 se tornar um

sucesso em

vendas,
haverá uma

sequência.

RROR
DE

tudo que queríamos colocar no jogo,

mas não conseguimos. Grande parte
dessa lista está em RE 2. Por

exemplo, se você gravar no

Memory Card tudo que faz

jogando com Leon e depois

resolver jogar com Claire,
tudo estará diferente.

Também incorporamos

muitas alusões ao primeiro

jogo, então algumas partes

só podem ser

entendidas por

quem jogou RE.

GP: O filme de

terror Zombie

influenciou RE.

Algum outro
filme, como The

Evil Dead ou Day of thê
Dead, influenciou RE 2?

SM: Não, RE 2 não foi inspirado em
nenhum filme. Pelo contrário, RE2

nasceu da opinião de jogadores sobre

o primeiro jogo e de idéias da equipe
de desenvolvimento. O conceito'

básico de REveio de um jogo antigo

da Capcom, Sweet Home. O game
tinha muito terror e armadilhas: tudo

isso está em RE2.

GP: Você acha que hoje

um jogo tem de ser

violento e sangrento

para fazer sucesso?
SM: Nós achamos

que RE 2 é

Valeu a espera de dois anos pelasequência de Resident Evil. A

julgar pela versão 90% completa,

Resident Evil 2 é quase quatro vezes

maior, tem gráficos muito mais claros

e detalhados, quebra-cabeças de

sobrecarregar o cérebro e muito

terror. A seguir, a entrevista com

Shinji Mikami, um dos produtores de

RE 2, feita pela GamePro.

GamePro: Por que Resident Evil 2

foi adiado por tanto tempo?

Shinji Mikami: Sentimos muito pelo
adiamento de Resident 2, mas

queríamos que o jogo fosse melhor
que a primeira rsão e do que os

jogadores esperavam.

GP: O que se pode esperar de
Resident 2?

5 :Uma

sensação de
horror

muito

maior e

gráficos e
efeitos

melhores.

Logo após

lançarmos o

game

original,
-fizemos

·uma lista com
12



GAME MAIS ORIGINAL:

NlELHOR FIGURJ"Õ:

MELHOR ROTEIRO:,

O PERSONAGEM MAIS ESQUISITO:

A MAIS SENSUAL:

o BOM DE BRIGA:

O BOM DE BOLA:

O GOSTOSAo:

O MELHOR vILAO:

O TRAPALHAO:

A MAIS FEIA:



P.5tation e Nintendo 64 continuam a liderar a cena dos

lançamentos. O console da 50ny vai ganhar versões de Tekken

3 e de Ultraman. Quake é a estrela para o 64 bits da Nintendo

e o game de tiro The House o, Dead limpa a barra do Sega 5aturn

il'EKKEN3

NAMCO

luta

P.SI'AI'ION
Finalmente a Namco dá notícias

do seu Tekken 3. Em primeiro

lugar a softhouse avisa que o jogo

rodará sem qualquer tipo de

periférico especial como se

especulava no começo. Apesar do

original do arcade rodar na placa

System 12, de alta performance, a

conversão parece estar bem fiel ao

original, usando toda a capacidade
do P.5tation. Tekken 3 traz tudo o

que consagrou a série:

14

movimentos

detonantes,

golpes

indefensáveis,

combos de 10

hits e os

agarrões em

sequência.

É claro,

todos os 19 personagens do

arcade, secretos ou não, estarão

presentes. Na versão para P.Station,

há pelo menos

um lutador original. É Gon, de um

mangá famoso no Japão, um
dinossauro baixinho e invocado. As

novidades de Tekken 3 são as

esquivas, presentes em quase todos

os jogos de luta poligonais. Há

lutadores com esquemas

complicados, como Lei, Xi ao Yu e

Hwarang, que tem várias posições

de combate. Se tomar um golpe

forte, dá pra restaurar o

equilíbrio. Se Tekken 2 era a

razão para comprar o P.Station,

Tekken 3 irá confirmar que
você não errou na escolha.

Sem data prevista de lançamento



i NEelARII

HUDSON

estratégia
P.SI'AI'ION

Nectaris foi sucesso no PC Engine

(TurboGrafx nos EUA) e agora
desembarca no P.Station. No mesmo

clima de Command & Conquer, a

missão em Nectaris é proteger
recursos lunares no século XXI. Você

vai ter de mostrar seu senso de

estratégia colocando as armas mais

apropriadas para conter o.. , ..
Inimigo e poslclonar sua

tropa para obter o

melhor apoio. Também

ataque as instalações

inimigas para obter mais

armas para seu exército.
A Hudson também vai

lançar uma versão para

Game Boy. Para quem

gosta de jogo de

estratégia, este é um

prato cheio! Disponivel em fevereiro

i WINIER MIAI

SIGA

esporte
SAI'UIIN

Em 96 a Sega lançou

Decathlete para comemorar as

Olimpíadas. Neste ano, rolam as

Olimpíadas de Inverno de Nagano,

Japão, e a empresa aparece com
Winter Heat. Basicamente é o

mesmo esquema de Decathlete, em

que quanto mais rápido se aperta o
botão maior a velocidade do atleta.

Por falar neles, as figurinhas

carimbadas da versão de verão estão

aí. Eles querem provar que também

são bons de esqui, patinação e

snowboard. São 11 provas em que

até 4 pessoas podem disputar o

pódio. Ou a melhor queda.

Disponivel em fevereiro
15



IQUAKE
M'DWAY
ti
NINI'ENDO 64

Toda a ação e os detalhes deste

sucesso do PCvão agora sacudir o

N64. Essaconversão promete ser

mais fiel ao original que a versão de

Quake para Saturn (veja matéria

nas páginas de lançamentos para o

console). Nada será perdido,
desde as texturas realistas e

inimigos grotescos até a
atmosfera aterrorizante. A

IRASCAL
".YGNO'"
a~ao
P.SI'AI'ION

A tentativa de trazer a qualidade

visual de Mario 64 para o P.Station
foi bem sucedida com Rascal. Os

gráficos estão realmente

impressionantes, com texturas

suaves e sem problemas com os

polígonos. Jogando na pele do

próprio Rascal, sua missão é salvar

seu pai do temido Time Overlord.

Até lá, você terá de passar por várias
fases em sete mundos 3D. Rascal é

bem

divertido e

diferente.

Os

inimigos
são bem

originais.

que

Quake

está

sendo

desenvolvido pelo

mesmo time que trouxe Doom para

o N64. Por isso, relaxe e prepare-se

para mais uma fantástica jornada

para o inferno.

Só na primeira fase, você vai
enfrentar diversas aranhas bem

aterrorizantes, alguns astecas
malucos e terá de desviar de dardos

Disponível em março

com veneno, tomando muito

cuidado para não se queimar com a
lava. Vem aí muita aventura.

Disponível em março



A Eidos está de volta com uma

novidade e tanto para 98.

Trata-se de Ninja, um game

,com muita ação e pancadaria
em ambiente 3D. A

jogabilidade já é bem

conhecida. Você vai passar por

FIGHTER'S
DESTINY
OCIAN O, AMIRICA
lufa

NINI'.NDO 64

17

Originalmente apelidado no Japão

de Fighter's Cup, Fighter's Destiny

traz uma novidade nos games de

luta. As lutas são decididas por

pontuação, em função da

complexidade dos golpes que você

usa. Além disso, FD é compatível

com o Rumble Pack, o que melhora

ainda mais a jogabilidade. Tudo isto

está sendo porduzido pela Ocean of

America, a empresa responsável pelo

futuro lançamento de Mission:

Impossible para o N64.

Disponível em dezembro

Disponivel em maio

disposição, você vai poder usar
também as suas habilidades

marciais para encher os inimigos de

porrada. Ninja é uma boa

combinação de luta, ação e 3D,

tudo em um mesmo jogo.

cenários futuristas, com

prédios parecidos com os
do filme Blade Runner e

várias áreas secretas.

AeroGauge pode ser uma

ótima opção para quem não

aguenta esperar por F-Zero 64.

Disponível em fevereiro

diversas fases bem animais, repletas

de inimigos, armadilhas e chefes.
Além das diversas armas à

AEROGAUGE
ASCII
corrida

IIENJI)O64

NINJA
liDOS
a~ão
P.SI'AI'ION

AeroGauge pode

parecer um done

de F-Zero, mas na

verdade pode ser

um grande
concorrente. Você

vai competir em

cinco pistas bem
ilustradas e cheias de curvas

fechadas e descidas espetaculares. O

visual é bem animal, abusando dos



Sem data prevista de lançamento

dos 5 elementos da natureza: fogo,

metal, madeira, terra e água. Cada

um deles tem uma relação de

criação e destruição. A água é

necessária para a madeira que
domina a terra. Cada um dos heróis

(foram confirmados 6), tem 8 golpes

especiais que ajudam a atacar,

defender e recuperar a energia

perdida. Serão 3 CDs com muita

ação e cenas visuais, que ninguém

faz melhor que a Square.

destruição pela Terra. Só os

escolhidos com poderes especiais

podem detê-Ios. O mundo de

Soukaigi obedece a um equilíbrio

o
SIGA
firo

SATURN

5 U
SQUAII
a~ão
P.SI'AI'ION

A Square se firma como a melhor

empresa de jogos da atualidade.

Depois de grandes títulos como

Final Fantasy VII, Front Mission

2 e Einhãnder, a empresa mostra

um jogo de ação tipo Tomb

Raider. A história rola no Japão.

Depois de uma catástrofe, deuses

malígnos começam a espalhar a

o arcade de sucesso

já está no Saturn.

Qualquer mané pode

entender as regras de The House of
the Dead: atirar em todos os

zumbis, monstros e outras criaturas

nojentas que parecem ter saído
de Resident Evil. Os fãs de

filmes de terror vão adorar

atirar nos zumbis, estourar suas
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Disponivel em fevereiro

Sem data prevista de lançamento

afastou um pouco os

jogadores tradicionais. Mas

Bushido Blade 2 está aí para
consertar tudo. Além das três

posições de combate da

versão anterior, há também

estilos como o das duas

espadas e o iai, em que
o samurai só tira a

espada da bainha

para atacar. São dois

tipos de golpes

.• básicos: um simples e um

com 'ginga'. Ippon para Square!

São três Ultras, com todos os golpes

e raios do seriado: Ultraman, Ultra

Seven e Ultraman Taro. Os inimigos

não ficam para trás, com um time de

detonar: Alien Baltan, Dada, Eleking,

Alien Metron e King Joe. Os fãs da
série irão se emocionar com a

abertura em computação gráfica. A

evolução chegou!

ULlRAMAN •
FIGHIING EVOLUIION
IANPR'SrO
lula

P.SI'AI'ION

Os heróis japoneses mais conhecidos

do mundo, finalmente num jogo

decente. Ultraman - Fighting
Evolution está nos moldes de

Virtua Fighter e Tekken. Claro,

tudo usando captura de
movimentos.

Jogo da Square. Precisa dizer
mais? Bushido Blade

Inaugurou um novo

horizonte para os jogos de

luta, retirando a barra de

energia e a possibilidade de

machucar as partes do

inimigo ou até mesmo

matá-Io com apenas um

golpe. Tanta inovação

i BUSHIDO BLADE 2

SQUAR'
a~ão
P.SI'AI'ION



I Jogador NINnNDO 64
Memory Paek SETA

tiro

WILD CHOPPflS

DICA: a
missão da

fase 1é
destruir

todos os
radares.

Há alguns radares '
m6veis que podem ser localizados no

mapa. Aproxime-se e descarregue tiros

DICA:

para acertar os caças,espere
eles ficarem de frente e mande bala. Os

inimigos aéreos voam na mesma altura de
seu helic6ptero, portanto atire na horizontal

DICA: não
descole do
avião

presidendal
nafase3e
destrua
todos os

helicópteros inimigos que se aproximarem

DICA: na fase 2 destrua as

cancelas nos heliportos e as
casas com reféns

DICA: destrua todas as casinhas para pegar
os itens. Não deixe escapar o tanque de
combustlvel, pois ele acaba muito rápido

de armas. Entre as armas estão

mísseis anti-ar, anti-terra e anti-ar e

terra, bombas, bombas teleguiadas,

foguetes e uma arma especial, a

Dummy Decoy, que atrai mísseis

inimigos. Todas as armas devem ser

compradas e cada uma tem seu

preço. O helicóptero vem com o

piloto - cada piloto tem o seu. Para

controlar a máquina você vai ter de

usar os dois direcionais, numa

posição de controle conhecida
como Left Position. Não se

assuste: o controle do .bmhelicóptero é excelente. ,1: ~

DICA: não compre armas extras
nas primeiras fases, pois as
metralhadoras cuidam de tudo

DICA: os controles do jogo são complexos.
Use o Practice para aprender a controlar a
nave. O direcional normal faz os

deslocamentos e o anal6gico muda a
inclinação do helic6ptero

~.0i'", Por Marcelo> 00' Kamikaze
Um grupo

terrorista chamado Red

Fang está detonando o

planeta inteiro!

Assassinatos, destruição,

guerras, atentados: não há

nada que os caras não

façam. Para detê-Ios foi

criada uma infantaria especial com

pilotos de vários países, que ficaram

conhecidos como Wild Choppers, por

seu estilo de voar e por não serem

muito gentis. O objetivo dos Wild

Choppers não poderia ser mais claro:

destruir completamente a Red Fang.

Você controla um helicóptero que

pode carregar de dois a cinco tipos



4 Jogodores NINnNDO 64
Boterio VIDEO SYSTEM

tiro

GÚ"CO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

DICA: você

precisa se aproximar mais dos
inimigos "stealth., pois os radares
fundonam menos contra esse tipo
de avião

AERO"GHTERS ASSAUI.T

DICA: para deter o tanque da fase 4, faça
como os chefes das outras fases. Voe para
dma, lentamente, descarregue seus tiros e
colida. Depois, repita a operação

DICA: use metralhadora e misseis e dê um

ataque kamikase para dma do inimigo.
Colidindo, você volta sem perder energia

DICA:
o cruzador comanda a
fase 2. Concentre os tiros na
tolTe, mas antes disso detone
oscanhóes

DICA: contra o
chefe da fase "
dê um vôo

rasante e pegue
o de frente
usando todo o
seu arsenal. Se

a coisa pegar,
use as armas especiais

, •• ' • c DICA: essa linha

que aparece na tela é sua posição
em relação ao caça inimigo. Siga sua
indinação para achá-Io e fuzile-o
usando metralhadoras e misseis

(la.
o· lP•~a;:>_

;;lg;11l
-mE

S
W!l

g;l

\!Ii.l!l

Uíl

~ ~~Q,:~

uma ajuda para salvar o jogo. Muitos

títulos de tiro para o P.Station são

melhores que este. Nem pense duas

vezes se tiver que escolher entre

Aerofighters Assault eStar Fox

64 ou Pilotwings 64.

DICA: quando as
coisas apertarem,

mande seus misseis

especiais. Mas você
só tem 2 séries

desse armamento " .

DICA: jogue o
Praáice Mode para pegar o jeito de

pilotar a nave e aprender seus comandos

Por Lorci Mathias

Aerofighters Assault

é daqueles jogos que você

olha a caixa e parece

animal, mas quando você

vai jogar ... AA até que não

é tão mal, mas poderia ser bem

melhor. Os efeitos especiais até que

são interessantes, como as explosões

e os navios que afundam. Os
cenários também são variados.

Agora, a visão externa do avião é

ridícula, assim como a sensação

de velocidade. Além disso, para

completar, as aeronaves inimigas

levam uma eternidade para se

aproximar e enquanto isso você é

fuzilado por trás. AA não traz

nenhuma inovação, nem o

controle analógico dá

21



DICA: para recuperar
energia, aperte o botão A

nestas plantas para
Yoshi sugar com a

I{""".

DICA: neste ponto, balance o
martelo de um lado para o outro
até desimpedir a passagem

DICA: para conseguir os avinhas, bata com
a cabeça neste quadrado verde

DICA: para
acabar com

a nuvem,

use a língua
para comer

as
nuvenzinhas

DICA: quando a cobra aparecer na
fase da água, espere-a sumir de novo
para procurar as frutinhas

GRÁFICO

SOM

(ONJROLE

ORIGINALIDADE

I Jogador
Bateria

DICA:

para
passar de
fase, você
terá de

pegar 30
frutinhas durante cada uma das fases

YOSHI'S SrORY

Yoshi's Island, para SNes.Além das

mudanças óbvias, afinal este jogo é

para 64 bits, em Yoshi's Story
Yoshi não carrega mais o bebê
Mario - deve ter cansado do choro.

A missão de Yoshi não é achar r'
O final da fase, mas coletar ,

30 frutinhas. Enquanto ele
não as tiver, a fase não termina.

Para combater os inimigos,

Yoshi engole os adversários e os

transforma em ovos - que, depois,

podem ser usados para destruir outros ~
inimigos. Haja estômago para .brt ~reciclar tanta gente! r ~

DI 'caso
encontre este

segundo
bichinho e
queira voltar
ao primeiro,
aperte 11 + B

DICA: para acabar com os dragões, atire
avinhas na cabeça deles com os botões C
laterais

Por Mar;orie Bras

Não preciso nem dizer como

estou feliz com a volta de Yoshi, né?
Meu dinossauro favorito é a estrela

do primeiro jogo 2D para N64 feito

por Shigeru Miyamoto, o criador de

Mario, Zelda e muitos outros jogos

famosos. O game é a continuação de

DICA: para
acabar com o

inimigo que
não deixa

você passar,
pule e
aperte ~ +
B
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.,

DICA: na

primeira
ddade,

verifique esse

ponto e ache
uma Mithril. O
minério é bem

raro

SH'N'NG 'ORCI li' • PARTI , "
I Jogador SATURN

Bateria SEGA

RPG/ estratégia

primeira e os dados deste

jogo serão usados nos

seguintes, que devem ser

lançados ainda este ano. Como

em toda série Shining Force, as
cenas de batalha se destacam.

Pode-se usar até doze

personagens. São seis

capítulos e o loading é

bastante rápido.

Capriche para se dar bem nas Lmoutras partes do jogo! r ~

DICA: use o
item de

Kahnpara
fazer sumir

o feitiço que

protege

Hyudol.

Depois ataque com lutadores com muito HP

DICA: na batalha

para salvar os

refugiados do

Império, verifique

essa pedra e ganhe a
Mithril. O minério

permite fazer uma

superarma

DICA: dentro do trem

verifique o barril na
tela do padre e use

o item achado .

numa certa

galinha. Ela vai se
'untarao

grupo

DICA:

os barris podem conter
itens. Destrua-os sempre para
livrar o cenário de obstáculos e
poder achar itens nas passagens

que os barris impediam

DICA: os

mapas
servem

para
entrar nas
rui nas.
Dentro

delas, lemb"se que o local desabará

assim que matar os ladrões

Por Marcelo Kamikaze

A série Shining continua com

Shining Force 11I,RPG misturado

com estratégia simples, fácil de jogar.

. O objetivo é desfazer um mal

entendido entre a República de

Aspínia e o Império Destonia. Os

dois governos estavam prestes a

selar um acordo de paz quando a

seita religiosa Bulzam sequestrou

o imperador de Destonia. Na

confusão, quem levou o crédito

pelo sequestro foi a República

de Aspínia e você, o cavaleiro

Symbios, terá de proteger

seu líder. O pepino parece

grande: o jogo é dividido

em três partes. Esta é a

DICA: nas batalhas,

chegue perto dos

personagens-chave
e converse com

eles. Algo de bom
vai acontecer. Até

ganhar aliados .

DICA: na segunda ddade há

uma passagem secreta que o
levará a um prisioneiro. Bem

depois, ele irá se juntar ao
seu exército

24



=~=-j"

=t'1
!!!!!!!!!!!!!!!O
!!!!!!!!!!!!!!!o
!!!!!!!!!!!!!!!O_t'1-ao
_t'1

ISSN 1413-8301-0=0=0=
O
O



D r dentre os power-ups, o mais
importante é o que aumenta o limite
de marcação do tiro teleguiado.
Quando você usa continue, pode
aparecer um power-up que deixa
tudo no máximo

R-Gray 2 atinge até 16 de uma

só vez. Quanto mais alvos

derrubar ao mesmo tempo,

maior será sua pontuação.
Você também tem de ficar atento

aos itens que aparecem na tela em

cápsulas com forma de pirâmide.
Itens verdes aumentam o limite da

mira; vermelhos, o poder do tiro;

amarelos, a barra especial; e

os azuis dão poder máximo.

::A:

usando a
nave R

GRAY2,

~ pode-se
atirar

primeiro e
marcar os inimigos depois. Mas cuidado, pois
o tiro demora para chegar ao alvo

'na
hora do

perigo
não hesite
em usar o
tiro

especial,
que deixa sua nave invendvel. Parta para
dma do oponente

DICA:
concentre v-,

todos os
seus tiros
lasers no

robo

grandão
para detoná-Io mais rápido

DICA: há três

DICA: naves à
não disposição. A

deixe R-GRAY2 é a

escapar mais
nenhum inimigo rec.0mendável,

vermelho para não perder power-ups pOISpode
marcar até 16 inimigos ao mesmo tempo

DICA: tente pegar o uma nave a mais, a R-

,!,~i!"ode Gray O. A jogabilidade

Inimigos como é excelente' o jogo sóLock On Laser. Os. .

pontos vão fica um pouco lento
dobrando a cada quando a tela enche.
inimigo Há um sistema de

mira e você pode acertar vários alvos
numa só tacada. O número máximo

de alvos que se pode acertar de uma

vez depende da nave. A R-Gray O e a

R-Gray 1 derrubam no máximo 8

alvos ao mesmo tempo, enquanto a

4

5

SATURN
TAITO

tiro

8 Fases

1 Jogador
Continue

GRÁFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

LAJII SICTlON "

DICA: concentrando toda sua marcação em
um único ponto você cria uma esfera de
energia que dizima tudo

@ Por Lord Ma"'i ••
Em 2219 os humanos

moram no espaço, espalhados

em estações espaciais. O centro

do comando é a Terra, que
coordena as atividades nas

estações com um código
ditatorial. As colônias, claro,
não estão muito satisfeitas com

a situação e partiram para o

ataque. Você tem de proteger a

Terra pilotando a nave R-Gray. Como

Ray Storm, para P.5tation, Layer
Section 11tem
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SATURN
SUCCESS

tiro

DICA: tente pegar
o máximo de itens

para recuperar
energia. Ou então
desvie de todos. Nas
fases com chão é
melhor tentar pegar.
Caso contrário pode
arriscar-se a desviar
de todos

eorrON 2
1 Jogador

7 Fases
Bateria

GUFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

DICA:

a magia
do gelo

atTegaça
quando

usada de

perto. Ela também confere invencibilidade

DICA:

quando
esse chefe

mergulhar
fique, no
meio ou

na parte direita da tela. se ficar na esquerda
ele vai aparecer ali e será diffdl acertá-Io

DICA: contra

inimigos rápidos, ,
segure o botão A

para mover-se mais
depressa. Quando

tiver chanee, use o
tiro t'- ..• + A, que

é o mais forte

DICA: use o

inimigo preso e
faça-o tocar nos

inimigos da parte
inferior da tela.

Assim fica mais fácil
fazereombo

características

idênticas. O game tem

ação variada. Além

dos tiros normais,

você pode usar os

especiais, com comandos dignos de

Street Fighter. Os tiros especiais

prendem o inimigo numa redoma. Se

você acertá-Ia várias vezes, ganha

itens que recuperam a energia. Se a

redoma tocar outro inimigo, este

ficará preso e o que estava preso
antes será destruído. Isso se chama

. cómbo. Quanto maior a bolha,
maior o combo e mais

experiência. Use o botão B para

pegar o inimigo ou a redoma,

o botão C para usar magias e
mande

bala!

DICA:

aganeo
inimigo

pteSOe
jogue-o
contra

outros
adversá,.

Quanto maior o combo, maior a recompensa

DICA: use
ostíros

especiais
(t'- ..• +A
ou"'f"+

Aou
..•"t+A

ou ..•~ ot. +AJ para prender o inimigo

Por Ma;eelo Kamikaze

Tudo ia bem em Filamento, o

país das fadas, até que a princesa

Appli pegou o Willow da água - que

protegia o país - para realizar seus

desejos e o perdeu numa ventania.

Agora a princesa Appli e Cotton tem

de encontrar o Willow para devolver

a paz a Filamento. Para jogar você

escolhe Cotton ou Appli, ambas têm
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DICA: acertando todos os

alvos, os monstros aparecem.
Além de mais pontos, você
ganha os defenses de volta

DICA:

passe a
bola pela

rampa
para trazer

o dragão

DICA:

balançando
a mesa s6

de um lado,
ela não dá
tilt. Use e

abuse disso quando a bolinha cair no
kickback e pender para o outro kickback

DICA: dê
preferênda

aos

experiments
para ganhar
bolas extras

DICA:

passando a
bolinha na

canaleta
várias vezes

seguidas
você ganha
mais bônus

DICA: o round do mennaid

singer é uma ótima mange para
ganhar muitos pontos. Balance
a mesa e coloque a bolinha
várias vezes no ponto do bônus

1 Jogador

Memory Card

DRAGON IIAr

DICA: acerte
várias vezes

no topo do
vulcão para
fazer o

dragão aparecer. Use a catapulta
várias vezes e vença o dragão Volcano

DICA:
em

relação
aos

outros

jogos de
pinball, é

mais fádl segurar a bola, porém mais
difldl colocar no local desejado

DICA:
controle a

força da
catapulta
passando
por esses

pontos.
Passando

três vezes, a arma adquire a força máxima

~ Por Lorci Molh;o,

Sua missão em Dragon Beat é
derrotar os dragões Stratovarius,
Volcano e Leviatã. Volcano mora no

castelo, Leviatã, na velha cidade e

Stratovarius, nas ruínas da floresta.

Antes de chegar a esseslugares você
terá de salvar donzelas e enfrentar

monstros malvados. Normal para um

RPG, mas Dragon Beat é um pinball!
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DICA: para
enfrentar

o malvado
Melzas,
você vai

predsar
dos sete

artefatos sagrados

amaldiçoada por um demônio. Cabe
a você desvendar o mistério e acabar

com o mal da cidade. Alundra é

bem parecido com o clássico Legend
of Zelda, com batalhas bem

realistas, ação que não acaba mais e

uma jobabilidade recheada com

muita exploração. Você pode atacar,

correr, pular, pegar e arremessar
itens, além de contar com diversas. . .
armas espeCiaiScomo magias,

espadas, arcos,

bombas e ainda ~uma serra. r ~
DICA: a maioria dos

quebra-cabeças são

soludonados com dicas. que

você ouve. Por exemplo, no
cemitério, acenda as

lanternas acertando com a

espada na seguinte ordem:
leste, oeste, sul e norte

~!!~~J.
DICA: fale

com os
santos no
cemitério

na
seguinte

ordem para abrir o caminho para a próxima

área: primeiro o branco, depois o azul,

vennelho, verde ., por último, o marrom

DICA: para
ativar o
caninho

da mina,
adoneas

alavancas

na seguinte ordem: esquerda, esquerda,

direita, esquerda

Por Marcelo Kamikaze

Em Alundra, você vai entrar

num mundo cheio de monstros,

quebra-cabeças e armadilhas em que
a realidade é mortal, mas os sonhos

são muito mais perigosos. O game

ganha agora sua versão em inglês,

depois de ter agradado com a

japonesa. Como Alundra, você vai
ter de entrar nos sonhos das

pessoas para tentar livrá-Ias dos

monstros que as atormentam.

Sua jornada vai ser bem

longa, passando por uma cidade

DICA:

depois de
ouvir falar

do colapso
na mina de

carvão, com para a casa do prefeito e fale

com o Olen antes de seguir para a mina

DICA:

arremesse bombas e parta para dma do

chefe do cemitério. Lembre-se de fugir das

sombras e cuidado com as pedras que caem
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DICA: você pode
usara

transformação em
várias situações.
Usando durante a

corrida pot/e-se
pegar o Inimigo de
surpresa

DICA:

vença o
jogo no

nivel40u

superior
com cada

personagem para ativar as opções Omake

DICA:
arremesse o
inimigo na
parede e
quebre-a.
Depois
Jogue-o

_ ~ para fora

-AO para
conseguir um•

rlngout

DICA:
use o comando soco +
chute para se equilibrar no ar e evitar os
combosaéreos infinitos

DICA: os golpes que ficam

e/etrizados são osguard
& attadc. ~durante

a ação d -se
em situa{io de 'efesa:
imune a golpes de
impacto, mas não .•
arremessos

DICA: transforme

- Yugo e lance o
inimigo. Pegue-o
com CI o o etiga
com ~ ~-++0,.
+C1,.+ o

golpes, mais força,

pula mais alto e

recupera energia.
Todos os

Iutadores têm

golpes guard &

attack, ou seja,
com momentos

de defesa e com momentos que
abrem a defesa. Há também combos

aéreos - nos quais lutadores em

forma animal levam vantagem, pois

tem mais opções para fazer esse tipo

de golpe. O controle é excelente,

então não perca tempo:

prepare-se para a invasão k...dos homens-bicho. r.~
DICA: .

comLong
transfotmado,

mande o
oponente para

oare use um

O O o. Depois
mande outro O

Por Baby Betinho

O século XX está terminando,

moçada, e, de acordo com a história

de Bloody Roar, logo vão surgir

estranhos lutadores que podem virar

animais. O game tem elementos de

jogos como Tekken, Fighting
Vipers e Vampire Savior. São oito
lutadores, todos com forma humana
e animal. O lutador animal tem mais

2 Jogadores
Memory Card

8100D1 ROAR

DICA: Long
tem uma

sequ'nda infinita (não é combo). Durante o
proçesso você pode engatilhar ataques
detinitivos •.Um dos melhores é o 4i 4i+C1
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SNES
NINTENDO

ação

2 Jogadores

ARICANOID

DICA: para movimentar a plataforma mais

rápido, aperte para o lado desejado e o
botão B ao mesmo tempo

vocês tentarem vencer este desafio

juntos. Arkanoid é um ótimo teste

de reflexos, pena que demorou .L..rtanto para chegar ao sNes'l: ~

DICA:

pegando o
item L,

aperte o
botão A

para a
plataforma soltar tiros

DICA: ao enfrentar o inimigo da fase 11,

procure manter a bolinha no centro da tela

para acertar as partes do inimigo

DICA: na fase

20 você terá de

destruir as

plaquinhas
brancas

dentro do
número O

você consegue lasers, bolas múltiplas

e até a habilidade de prender a bola

para mirar direitinho nos alvos.

Agora são dois tipos de modo para

dois jogadores. Um competitivo, que

pode proporcionar um bom

racha com um amigo, e

outro cooperativo, para

DICA: para segurar a
bolinha parada na
plataforma, aperte o botão

A no momento em que ela

chegar à plataforma

DICA: pegando o item E você
aumentará o tamanho da

plataforma, com isso fica mais
difícil cair a bolinha

Por Lord Mathias

Caminhando cada vez mais

para a terceira idade, o SNes ainda

dá suas últimas respiradas e mostra

que tem muito para ensinar à nova

geração de games. Com Arkanoid,
você vai voltar no tempo e relembrar

o clássico que permaneceu por

muitos anos como uma grande

novidade e desafio. Para quem ainda

não recordou, Arkanoid é aquele

joguinho da bolinha que você tem

de rebater com a plataforma e

destruir os quadrados coloridos.

Pegando as cápsulas de power-ups,

DICA: quando aparecer esse raio laser na
plataforma, caso a bola caia, você estará

protegido por uma vez
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COMBO: com Yuki (SpeedJ voe

com B. No chão faça A, A, ft + B

e-+~~ +B(~ft~f(-++ASse

tiver a barra no MAX). Depois

não se esque{' do golpe de

chão(~ +B}

conseguem viver

em paz ... E são
esseS

malandros que eu vou
detonar em lhe Last Blade

- game de primeira feito

pela SNK. São doze
lutadores mais dois chefes:

Musashi e Kagami. O jogo é
um Samurai Shodown com

jogabilidade de King of Fightell.
lhe Last Blade é arrasador! A

jogabilidade é completa, excelente.
Além de todos os movimentos de

jogos da SNK, o game ainda tem

elementos de Street EXAlpha Plus,
e Street Fighter Zero 2. Fora isso,

há movimentos de repulsa - golpes

que repelem ataques e dificultam ~.o ataque. Jogue para crer! l:~
rHI IAsr llADI

DICA: para
entrar no
modo

Time

Attack,
comece o

jogo com

os botões A, B, C e D pressionados. Na hora

de escolher os personagens, use Start para
escolher a cor Udark"

DICA:

manha de

Yuki •..

Agarre o
oponente
com
~ft~~-+

+Ce
emende um ~~ ft + B ou

um .., ~-+~~ + AS. Assim como em KOF

'97 pode-se resumir os comandos. Assim
~ft ~ ~-+ fica sendo ft-+

DICA: não defenda muito,

pois uma hora vai soltar a
arma. Use os movimentos de

repulsa. Dê ~ + D para golpes

normais altos; ft + D para

baixos; ~ + D para especiais

baixos e -+ + D para
altos

DICA: depois doagarrão especial (-+ ~ ~ ft ~
+ C) de Kaede siga com um ~.., ft + B ou um

~~-+~~ + AB. No modo Power, pode-se

ligar um fatal depois de um especial e
adonar as habilidades secretas quando a
energia estiver piscando e a barra em MAX

COMBO:

usando Kaede, voe com B. No chão,
emende um B e arremate com um ~~ ft +

B, ~~ ft + B. Se estiver o com o Speed, use

um combo com A, A, B e depois faça o
~~ft+B

DICA: a caraáerfstica do power é
tirar energia sobre a defesa e um

maior poder de fogo. Em Speed,

o negócio é combo estilo Real
Bout e maior velocidade

Por Baby Betinho

O portal do inferno separa o
mundo dos vivos do mundo dos

.mortos. Quatro deuses guardam o

portal para impedir que vivos e

mortos se misturem. Todos os quatro

- Seiryu, Byakko, Suzaku e Gembu 

estão bem sossegados, afinal a época

do grande caos no Japão já passou.

Mas sempre há os que não

DICA: o
poder
máximo

do modo

Speedé
I uma

espécie de

·custom combo". Ligue golpes normais e
especiais na sequênda. O comando é ~ ~ +
AS quando a energia estiver piscando e a
barraemMAX
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JODOIWT
Derrote sete

lutadores no

modo survival

em menos de

3 minutos e

30 segundos.

SELEÇÃO
DE FASE

Termine o

jogo com o
Chewbacca no

nível Jedi. Você

vai poder
escolher a fase

em que vai

jogar no

modo para 2

jogadores.

!XI@%OO

ARMA: BASTAo GADERFI

GOLPES COM ARMA

*Low Staff Super: aperte

GE, GD, + +, GE

*Staff Spin Super:
+lt~ + GD

**Downswing Super:
++~+GC
**Smoke: ~lt + ~~ + GD

HABILIDADE DA FORÇA

Obs: para executar este

golpe você precisa estar com
a arma à mão

Staff Destrudor: + lt~ +

GE,GC,GD,C,GE,GC,GD,C

COMBOJEDI

Obs: você precisa estar com a
arma à mão

GD, C, C, GD, GC, C, GC, GD,

GD, GD, GD

HABILIDADE DA

FORÇA
Para maximizar sua

Habilidade da Força, a

Force Bar precisa estar

cheia. Algumas

Habilidades da Força

podem ser executadas

sem ela estar cheia,

mas são menos

eficazes. Com a barra

cheia, elas podem
causar o mesmo dano

que um combo jedi.

PERSONAGENS

SECRETOS

DEFESA

Todos os combos são

defensáveis, mas como são de

diferentes alturas, dá sempre

para causar algum dano.

Muitas Habilidades da Força

perdem sua eficácia à

distância e muitas podem ser

interrompidas em seu começo.

SIÂVE LEIA

Termine o jogo com a Leia no
nível de dificuldade Jedi. Os

seus golpes são os mesmos da
Leia normal.

STORM'lROOPER

Termine o jogo no nível Jedi
com o Han Solo. Os seus

golpes são indênticos aos do
Han Solo normal.

'''"O

personagens são, chegando

perto e apertando CE + SD ou
SE + CD.

ARMAI
Quase todos os combos jedi
são executados com as armas à

mão, com exceção dos

personagens Han Solo e Boba

Fett. Já Thok e Arden Lyn estão

sempre com a arma à mão.

GOLPES COM ARMA

Especiais que pedem,

obrigatoriamente, arma.

GOLPES SEM ARMA

Especiais que não necessitam
da arma à mão.

COMANDOS GERAIS
E LEGENDA

Sem arma

SD . soco direito (6)

SE • soco esquerdo (O)

CD - chute direiton (O)

CE • chute esquerdo (O)
Com arma

GD . golpe direito (O)

GE - golpe esquerdo (O)

GC . golpe sobre a cabeça (6)
C· chute (O)
Movimentos

Desvio· L 1 ou L2

Virar 180' • R1

Sacar/guardar a arma· R2

* - necessita um nível de

barra de Força
** . necessita dois níveis de

barra de Força

Não basta ter a Força, é preciso saber
usar. Arremessos, armas, habilidades

e combos, enfim, aí vai um esquema
completo para aprender a lutar nas
estrelas. Força aí, galera!

~8~

ARREMESSOS
Cada personagem dispõe de

quatro tipos de arremessos,
dois sem arma e dois com

arma. Muitos deles são iguais,

independentemente das

armas que eles possuem. Por

exemplo, dois tipos básicos de

arremessos para todos os
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ARMA: LUVA

MECANIZADA

COMBO JEDI

Obs: você precisa ter
a arma à mão

GD, GE, C, C, GD, GE,

GD, GC, GE

41

HABILIDADE DA

FORÇA

•• ~ Obs: você precisa ter
a arma à mão

, Seeker: ~~~ + GC

ARMA: SABRE DE LUZ

COMBOJEDI

~~ + GD, GC, GE, GC, GC, GE,

GE, GD, GD, C

GOLPES ESPECIAIS

*High·Power Punch:
~ft+~~ + GC

*Low·Power Punch:

~ft+~~ + GE + GC

Axe·Kick SP: ~~ ~~ + GD

Double Spin·Kick: ft + C

COMBOJEDI

Obs: você precisa ter a arma

GD,GE,C,GE,GC,C,C,GD

GOLPES COM ARMA

*Reverse Projectiles: GE + GC

*Super Saber Sweep: ~~,
+~~+ GE

Saber Slash: + + + GE

HABILIDADE DA FORÇA

Sonic Shockwave: segure +,
aperte ~ + GC

GOLPES SEM ARMA

*Jedi Heal: + ~~ + SE + sD

HABILIDADE DA FORÇA

Obs: você precisa ter a arma
Saber Throw: ~ft + ~~ + GC

~

~

ARMA: PISTOLA LASER

COMBOJEDI

Obs: você

precisa estar com a

arma guardada
sD, CE, SE, SE, sD,

sD, SE, sD, sD

GOLPES SEM ARMA

Gazette Kick: ~~ + CE

~
~

ARMA: BASTAo

GOLPES SEM ARMA

*Advanced Rol! Uppercut:
~~~~ + SE

*Thermal Detonator

Defense: ~~~ + sD

**One·Two Uppercut: + ~ +

SE, sD, ~ + sD

*Jump Uppercut: ~~, ~~~
+ SE

HABILIDADE DA FORÇA

Obs: você precisa ter a arma à

mão

Master Blaster: + ~~~ ~~

+ GC, GC, GC

GOLPES COM ARMA

*Staff Uppercut Super: ~~,
+~~+ GD

*Staff Thrust Super:
~~~ + GD

*Staff Forearm Super:
~~~ + GE

HABILIDADE DA FORÇA!

Obs: você precisa
estar com a arma

guardada
Ultimate Rocket:

~~~ft~ + SE

COMBOJEDI

Obs: você precisa estar com a

arma guardada
CE, sD, SE, SD, SE, CE, SE, SD

ARMA: ARCO LASER

ARMA: RIFLE LASER

GOLPES COM ARMA

*Super Blast: + ~~ + GE +
GC

*Deflector: GE + GC

*Super Saber Swing:
~~ + GD

Upswing: t + GC

COMBO JEDI

Obs: você precisa estar com a
arma à mão

GD, GE, GC, GE, GC, GE, GD,

GC, GE

COMBOJEDI

Obs: você precisa estar com a
arma à mão

~~ + GE + GC, GC, GE, GC,

GE,GC

GOLPES SEM ARMA

One·Two Backhand:

SE, sD, sD

*Wrist Rocket: ~ft ~ ~~ + SE

Flying Torpedo:
+~~+ SE + sD

Jet Jump Kick:
~ + ~ + CD

HABILIDADE DA FORÇA

Obs: você precisa estar com a
arma à mão

Scatter Shot: + + + GC

HABILIDADE DA FORÇA

Obs: você precisa estar com a
arma à mão

Force Lightning: ~ft + ~~,

segure GC

GOLPES SEM ARMA

*Two·Fist Super: + + + SE +
sD

*One·Two Chew Super:

~~~ + sD, sD

*Chewie Bash: SE, sD, ~ + sD

~

~

ARMA: SABRE DE LUZ

Para jogar com o Darth Vader,

termine o jogo com o Luke no

nível de dificuldade Jedi.

COMBOJEDI

GD, GE, GC, GE, GD, GE, GD,

GC, GE

GOLPES COM ARMA

*Power Thrust: ~~~ + GD

*Super Saber Lunge:
~~+~~+ GD

Saber Swing: ~ft + ~~ + GD

Spinning Slash: +ft~ + GD

*Super Jedi Swing:
~~~+GD

Saber Lunge: ~~~~ + GD

Saber Knockdown:

~ft+~~ + GC

GOLPES ESPECIAIS

*Napalm Axe: ~ + GC + GD,

GC

*Butt Drop: ~ ~ +, C

Low Swing: + + GD, GE

~

ARMA: MACHADO

GOLPES SEM ARMA

*Force Stun: + ~~ + sD

Knee Drop: ~~ + CD

. HABILIDADE DA FORÇA
Grow and Flamethrow:

++~, GC, (pausa), ++~, GC



SAJ'U1lN

DICA: não

deixe de
fechar os

~ adversários

. , caso seja
necessário

uma das marcas:

Mercedes, Toyota,

Alfa Romeo ou Opel

Calibra. São quatro

pistas. A quarta só

poderá ser selecionada se você

ganhar as três primeiras corridas. O

tempo das três pistas é cumulativo.

Ou seja, não dá pra enrolar em

nenhuma corrida se quiser ser o

primeiro na classificação geral. Tenha

paciência, pois até se acostumar aos

controles, seu carro vai viver no

guard-rail. É possível jogar com dois

players, com tela dividida ao meio.

DICA: não

acelere

durante as
cUlVas

mais

fechadas.

Quando
estiver

quase para
sair da (UIVa, pise fundo de novo

DICA: caso

a pista

fique
estreita,

vá para o
centro para fazer a tangênda da culVa

DICA: na

quarta

pista, fique

esperto
na última

(UIVa

para não derrapar e ir parar nos boxes

DICA: para liberar a quarta

pista, você terá de ganhar as

três primeiras

SATURN
SEGA

corrida

4 Pistas

2 Jogadores
Bateria

DICA: logo
nasaida

ultrapasse
. , os

adversários

pelo centro da pista, passando no meio deles

SIGA rOURING CAR

• Sega mantém a tradição
em seu novo game de
corridas para o Saturn

. DICA:caso

queira
~ entrarna

cUlVa

~ ~ derrapando,
. , dêumleve

toque no
breque antes de ela começar. O carro vai sair

de lado, depois ajuste-o acelerando

Sega Touring CarChampionship vem acelerando

forte para integrar a galeria de jogos

de corrida para Saturn. Muito

parecido com um de seus irmãos

mais velhos, Sega Rally, o

jogo é baseado no campeonato

de marcas. Seu objetivo é subir

ao pódio e estourar a

champanhe, claro. Antes de

qualquer coisa você tem de escolher

42



SATURN/P.srA'IION -------------------- ---- - ------
• Nascar acelera bem e

não derrapa nas curvasdos consoles de 32 bits

N ascar 98 vai acelerar oinício do seu ano novo. O game,

baseado no campeonato americano
de stock car conhecido como Nascar,

foi feito sob medida para os fãs

desse gênero de corrida. Existem dois

modos de jogo: Championship 

campeonato completo - e Single

Racing - apenas uma prova. Nos dois

modos há 17 pistas, entre elas as
ovais - muito, muito velozes. Para

DICA:

nas retas, use o vácuo do carro
à frente para ganhar algumas posições

jogar você tem de escolher um

dos 24 pilotos. A disputa é

acirrada, mesmo na última

colocação sempre tem alguém

por perto. A ação é alucinante e

os gráficos acompanham seu
ritmo até com a tela cheia.

DICA: a
posição de
dentro do
carro
dificulta a
visão dos
carros
adversários

NAStAR 98
17 Pistas SAIVRN/P.srAnON

2 Jogadores ELECTRONICARTS
Bateria corrida

DICA: não
dê moleza

para os
adversários,

tire-os da pista para ganhar posições

DICA: nas
curvas dos

drcuitos
ovais,

procure
não

segurar
muito o

diredonal para o carro não sair de"apando
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p.STAnON
GAPS

corrida

2 Jogadores
Bateria

GRÁFICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

AYRrON SENNAORr DU'" 2

DICA: não encoste nos adversários por trás
para não ser atirado para trás

Não

poderia
faltar uma

homenagem
ao nosso grande campeão Ayrton Senna.

Vocf poderá ver dois filmes e inúmeras fotos

atração do game é o Senna

Memorial. Escolhendo essa opção,

você poderá assistir a dois filmes e
ver várias fotos da carreira de Senna.

P.srA'IION _

• Diver ão para os ases do
kart v"rtual e muitas
imagens de Ayrton Senna

Poucas mudanças na volta deAyrton Senna's Kart Duel. Os

gráficos foram melhorados, mas
tudo o mais está exatamente como

na primeira versão do game,

também para P.Station. O jogo não é

lá aquelas coisas, mas quem está

começando a jogar videogame e

principalmente os fãs do campeão

podem curtir. São três campeonatos
com três corridas cada. Você

determina quão poderoso seu carro

será: é possível escolher cor, modelo
e até o motor do carro. A maior



N'NTENDO 64
p.STAnON

EA SPORTS

futebol
5

4 Jogadores

GRÁfICO

SOM

CONfROLE

ORIGINALIDADE

f'fA 98

DICA: se tive, muita gente em
dma de você, dê um giro
segurando Z ou R e apertando
C(+-) para se livrar

que)á vi~tudo que ~inha que ver em
um Jogo cre futebol e melhor

começar a repensar, pois Road to
World Cup '98 vai dar o que falar.

fJ-S'MIION _

DICA: a
maioria

dos gols
saem de

C11Izamentos,por isso explore as jogadas
d, linha de fundo elevantamentosna área

DICA: os
escanteios

< são um

perigo, por
isso bote
sua defesa

para
trabalhar e não deixe o oponente cabeceâr

DICA:

nas jogadas de profundidade,
evite os impedimentos tocando

para um jogador aberto na
ponta, em vez de dar chutóes

para frente

Mundo de 98 no modo Road to

World Cup. Os gráficos das duas
versões estão fenomenais. A

movimentação e o visual dos

jogadores estão tão bons que até

parece que você está assistindo a um

jogo pela TV. Todas as jogadas estão

presentes, além de tabelinhas e
diversas fintas. As músicas ficaram

por conta das bandas Blur e

Crystal Method. Se você acha

DICA:

sempre
toque a
bola com

atenção.
Se for

muito fominha, seu jogador vai
ficar cansado e vai sair da posição defensiva

DICA: nos escanteios, levante de leve o
indicador do chute. Quando for chutar

a bola, aumente oifld1fjdor pela
metade e mire no gol. Quando a bola
estiver no ar, aperte e $egure B e
mande ver uma cabeçada

• Eliminatórias, 360

times e seleções, 6400
jogadores: Flfa 98

<AEA Sports já vai agitandoo clima da Copa com seu
soberbo FIFA: Road to

World Cup '98, que chega

para Nintendo 64 e P.Station.
Você vai encontrar uma

infinidade de opções e variedades,

como 360 times, divididos entre

seleções e clubes, 6400 jogadores, 16

estádios, além de um completo

manuseio de estratégias e formações.

Você ainda vai poder criar seu

próprio jogador e desfrutar diversos

modos como Friendly, League,

Penalty, Shootout e Practice. Além

deles você vai poder disputar com

seu time uma vaga para a Copa do

N'''''''NDO 64/ASI'AfION _

DICA: se
souber

sim:ronizar,
dá pata dar

uma rasteira no goleitoe tomar a bola, mas
tome cuidado com o cartão vermelho

44
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SAJVRN
SEGA

futebol

4 Jogadores

WOILDWIDI SO((II '9'

DICA:

para encontrar fádl o caminho
do gol, entre na área com a bola dominada,
livre-se dos beques e chute antes que o
goleiro chegue perto de você

DICA: dê um pouco
de tempo pala seu ataque abdr para a
ofensiva e use giros para se livrar dos
defensores

DICA: em jogadas de
alta~de

passes, mantenha
um defensor na sua

frente e volte depois
para reráJero passe

GRÁ.FICO

SOM

CONTROLE

ORIGINALIDADE

--- ~- DICA: para
tirar os

beques ou
o goleiro
da jogada
quando
eles
estiverem

se aproximando, dê dois toques no
direcional para qualquer um dos lados

marcação e estratégia. Você ainda

pode criar jogadores ou usar os já

existentes. Todos os lances já

conhecidos estão presentes, como

bicicletas e dribles. O agito da galera

nos estádios deixa um pouco a

desejar e a música é bem chatinha.

Mas o que importa é a bola rolando,

e nesse ponto WW Soccer ainda

segura a onda.

com um visual

bem desleixado.

Nos lançamentos

fica fácil de perder

a noção de onde a
bola vai cair.

Futebol americano já não é o forte

entre os brasileiros, ainda mais com

NFL '98. Este jogo vem para provar

que nem sempre o mais recente é o

melhor. Uma boa opção para quem

gosta de futebol americano são os

jogos da série Madden. Detalhe:
NFL '98 deve sair só nos States.

N'L '9'
4 Jogadores MEGA

SEGA

futebol americano

DICA: o
carrinho
nãoéa
melhor

opção para
situações

de risco. O jogo de corpo resolve melhor a
parada para você recuperar a bola

FL '98 chega ao Mega para dar

um pouco mais de ação ao jogos

de futebol americano. Apesar disso é

bom não contar com os gráficos e a

jogabilidade. Em outras palavras,

apesar de várias novidades como

alguns menus de configuração e

estatísticas bem completas, os

gráficos e a jogabilidade

decepcionam. Os jogadores estão

• Nova versão de futebol
americano não refresca a
falta de jogos para Mega

AU'GA -------------------

SATURN _

• Antigo campeão do
futiba no Saturn perde um
pouco de sua majestade

No ano passado, WW Soccer '97levou disparado o título de

melhor jogo de futebol para o

Saturn. Este ano a coisa complicou

um pouco e WW Soccer '98 não vai

levar o bi. Apesar de algumas

melhoras, esta sequência esta bem
diferente do antecessor. No total são

68 seleções, 20 clubes, 5 estádios e

várias opções de ajustes, como

formação do time, esquema de



LUTE CONTRA GOUKIIAKUMA

LUTE CONTRA O RIVAL

LUTE CONTRA GOUKIIAKUMA VERDADEIRO

5. Não vencer Akuma

com decisão dos juízes.

6. Fazer perfect ou uma

vitória com Super Arts
em Akuma.

Para lutar contra seu rival basta cumprir os objetivos

entre a quarta e a sexta luta:
1. Não usar continues.

2. Mais de 5 finalizações com Super Arts (não vale

finalização "queijo", a não ser que seja perfect). No

caso da recuperação de energia da Elena, basta

encher toda a energia. Mas é uma vez por round.

~

NUCLEAR STRIKE

PASSWORDS

Missão secreta: L1GHTNING

Vidas infinitas: LAZARUS

Menos consumo de combustível: MPG

Quatro vidas: PHOENIX
Cinco vidas: WARRIOR

Para lutar contra Akuma basta cumprir os objetivos

até chegar ao último chefe:
1. Não usar continues.

2. Sem round perdido.

3. Mais de 2 perfects na luta (vale perfect "queijo").

Para lutar contra Akuma verdadeiro basta cumprir os

objetivos ao derrotar Akuma:
1. Não usar continues.

2. Sem round perdido.

3. Mais de 3 perfects na luta.
4. Ter menos de 3 vitórias

"queijo".

Quando aparecer a frase "Let's

Blocking", deixe pressionados os
botões:

• chute rápido: nível 1.
• chute médio: nível 2.

• chute forte: nível 3.

• os três chutes: nível 4.

• + + soco rápido + chute médio + soco forte: nível 5.

USE AKUMAIGOUKI

STREET FIGHTER 11I

SECOND IMPACT

SELEÇÃO DE DIFICULDADE
DO BÔNUS STAGE

Para usar Akuma faça os comandos na tela de seleção
de lutadores:

Em Ryu digite + + t; em Ken, t t +; Ryu novamente

e t; de novo em Ken, aperte +; finalmente, em Sean,

faça + + t + t t t. Abaixo, a lista dos golpes.

Gouhadouken: + ~-++ soco (vale no ar também)
HeI! Hadouken: -+ ~ + I(+- + soco

Goushoryuken: -+ + ~ + soco

Tatsumaki Zankuukyaku: + I(f- + chute (vale no ar
também)
Ashura Senku: -+ + ~ ou f- + I( +

55 ou CC

Over Head KiII: -+ + soco médio

Leg Blade: no topo do salto diagonal, +
+ chute médio

Rolar: +-1( + ~-++ chute

Shungokusatsu - Instant HeI!
Murder: soco rápido, soco

rápido, -+, chute rápido,

soco forte (Super Arts -

gasta duas barras)



Jogue com Boogerman: na tela

fighter-select, aperte e segure L e aperte

l' ~ ""E- ~ E-. O Boogerman vai aparecer no canto inferior direito
da tela.

CLAV FIGHTER 63 1/3

PERSONAGENS ESCONDIDOS,

OPÇÕES SECRETAS
E ESCOLHA ALEATÓRIA

Jogue com o Or. Kiln: na tela fighter-select, aperte e segure L e

aperte B, C(E-), C(1'), C(~), C(""}, A.

Jogue com Sumo Santa: na tela fighter-select, aperte e segure

S e aperte A, C(""), C(~), C(1'), C(E-), B.

Opções secretas: na tela figher-select, aperte e segure L e

aperte C(1'), C(~), C(E-), C(""), B, A. Se a dica funcionou, a tela

vai piscar e a opção Secret Options vai aparecer no Options.

Escolha aleatória: na tela fighter-select, aperte e segure

simultaneamente L e R e seu personagem vai ser escolhido
aleatoriamente. .

~

NIGHTMARE CREATURES

SELEÇÃO DE FASE, VIDAS E
ARMAS INFINITAS, CORTAR

INIMIGOS AO MEIO E

JOGUE COM O MONSTRO

Aperte os botões abaixo na tela de

Options. Mas acione primeiro o

código de Seleção de fase. Um som

confirma se a dica funcionou. Depois

de apertar os botões, comece o jogo

e as dicas vão aparecer no próximo
menu.

Seleção de fase: aperte L1, L1, L2, R1,

R1, R2, Select.

Vidas e armas infinitas: aperte L1, R2,

R1, L2, Select.

Cortar os inimigos ao meio: aperte L1,

R1, L2, R2, Select.

Jogue com o monstro: aperte L2, R1, L1,
R2, L1, R1, Select.

~"

EXCALlBUR 2555AD

PULAR DE FASE

Para pular de fase, pause o jogo e

aperte D o D/",.O /",./",./",..Despause

o jogo e você vai passar direto

para a próxima fase.

~

CRASH BANDICOOT 2:

CORTEX STRIKES BACK

10 VIDAS EXTRAS

Vá para a Warp Room #2 e

pule várias vezes no filhote de

urso polar. Depois de pular
umas 10 vezes, você vai

ganhar 10 vidas.

~

NASCAR '98

PISTA WIREFRAME,

CARROS WIREFRAME,
CARROS MAIS RÁPIDOS E

CORRA COM UM GINCHO

Pista Wireframe: no main

menu, leve o cursor até Game

Options e aperte C. Na tela

Game Options, leve o cursor até

Control Setup e aperte e segure

Z, aperte A, B, C e aperte
simultaneamente A e Y.

Confirmando a dica, você vai ouvir

"Go, buddy, go, go, go!"

Carros Wi.reframe: depois de

acionar a dica da pista Wireframe,

aperte simultaneamente Start, A, B e

C para resetar o jogo. Quando ele

começar, os carros também vão estar
Wireframe.

Carros Gordos: no main

menu, leve o cursor até Game

Options e aperte C. Na tela

Game Options, leve o cursor até

Stereo e aperte e segure Z,

aperte B, X, Ye aperte
simultaneamente B e A. Para

confirmar a dica, você vai ouvir

"Go, buddy, go, go, gol".

Comece a corrida e aperte
simultaneamente Start, A, B

e C para resetar o jogo.

Quando a corrida começar,
seu carro vai estar bem mais

gordo.

Corra com um guincho: no
main menu, selecione Single

Race e entre no Race Setup.
Leve o cursor até Select Car, em

seguida até Kenny Wallace ou

Bobby Labonte e aperte e

segure C e aperte l' "".Um

guincho vai aparecer e você

poderá correr com ele.



m:m:m
BLOODV ROAR

PERSONAGEM .,.~~~

CABEÇÃO :1! ~
Na hora de escolher o lutador,

faça-o com L2 pressionado.

Assim a cabeça cresce. Se a

seleção for com R2, as mãos
também vão crescer. Fazendo

a operação com L2 + R2, só as

mãos ficarão grandes.

NOVAS VISÕES

Entre no modo Watch e

quando a luta estiver rolando:

• L1 para ter a visão do

jogador 1. Aperte também L2

para uma visão de trás.

• R1 para ter a visão do

jogador 2. Aperte também R2

para uma visão de trás.

m:m:m
COTTON 2

SELEÇÃO DE MAGIA

Antes de começar a fase 1

deixe pressionados os botões:

• 'fi + Start + A para começar

com três cristais do fogo.

• 'fi + Start + B para começar

com três cristais do gelo.

• 'fi + Start + C para começar
com três cristais do vento.

OMAKE

Veja como conseguir os
Omake:

Big Arm Type: terminar
sem continue.

Big Stage: vencer mais de
10 lutadores no Survival.

. Slant Move: terminar o

Time Attack em menos

de 10 minutos.

Sailor Alice:
terminar com Alice

, no nível 6 (ou
mais difícil e sem

continue).

As outras opções aparecem quando

terminar o jogo com cada um dos
lutadores (nível 4 ou mais difícil).

A opção que falta aparece

quando terminar com todos os

personagens (nível 4 ou mais

difícil).

m:m:m
ZERO DIVIDE

PERSONAGENS

SECRETOS

Termine o jogo nos níveis

normal ou hard para usar
Zulu e Xtal. Habilitados esses dois

personagens, deixe o jogo rodando

por 12 horas (não precisa ser direto)

para poder ter acesso a Neco.

ESTÁGIO SECRETO

Consiga Neco. Assim, aparecerão
dois novos cenários: o Black e o

White. Coloque o cursor na arena
Black e

pressione
L+R

para
lutar no

estágio
Pizza.

m:m:m
LOSTWORLD

SELEÇÃO DE FASES

Na tela de seleção de modos

faça B, Y, 'fi + L + R. Na tela de

Password digite:

YYXYZXYYXZXY: fase

Compsognathus
ZXYYYZXYXYXY: fase Human

Hunter

AYYYXYXYYZYY: fase Velociraptor

ILUSTRAÇÕES

Use o procedimento acima e

digite as passwords:

AYXYXXZXZZYY: Compy Gallery

AXXYAYXYYYXY: Hunter Gallery

XZXYXYYYZXYY: Raptor Gallery

MINI

PHALANX

Rode o jogo

por três
horas e a

opção Test (1)

aparecerá no

Key Config. Selecione-o e jogue um

sucesso da empresa.

JOGO SECRETO

Na tela Key Config desabilite todos
os botões (deixe em NO USE).

Acione o Test (2) e divirta-se com

outro joguinho.

COOL STORY

Habilite o personagem Neco. Na tela

de Menu e Story, pressione X, Y e Z

ao mesmo tempo. A opção Cool

Story vai aparecer.



~

-EINHANDER

ARMAS E NAVES

Juno: na fase 4, destrua o

corpo do submarino. Depois

a torre vai se separar.

Detone-o para ganhar a

arma. Use a Hedgehog para
~ facilitar. Na fase 7, destrua as

n naves vermelhas para ganhar

outro Juno. Python: na fase 5, destrua o veículo

gigante que aparece ao fundo usando a Wasp. Flash:

está na fase 3. Depois de detonar o sub-chefe, destrua

o cilindro que vem de cima. Depois destrua todas as

peças que caírem do destroço. No final aparece uma

Flash. Na fase 5, destrua a perna do sub-chefe. Aí ele

jogará uma caixa vermelha contendo a Flash.

Mosquito: na fase 4, chegando na parte das

plataformas. Desça o máximo e destrua os barris que

estão atrás. Nave secreta: termine o jogo no hard.

VA

Despachamos
para todo o

Brasil! !

·SEGREDOS FASE 1

Secret 1: destrua todos os neons. Uma nave com Riot

irá aparecer. Depois destrua a nave com a Wasp para

ganhar o Secret 2. Secret 3: destrua a parte de baixo
do sub-chefe. Assim você vai encontrar um caminho

secreto.

SEGREDOS FASE 4

Secret 1: destrua o corpo do submarino e depois a

torre. Secret 2: na parte das plataformas, siga a rota

de baixo, sempre. Encontre o robô e destrua-o. Assim,

você passará por uma rota secreta. Destrua a nave e

faça-o cair no chão de vidro para ganhar o bônus do
Secret 3.

SEGREDOS FASE 6

Secret 1: destrua o máximo de naves e uma vermelha

vai aparecer. É o bônus. Secret 2: destrua as coisas

parecidas com tubos que aparecem abaixo do

segundo reator. Secret 3: destrua a sonda do chefe,

que fica na parte de cima. Depois de destruir o chefe,

outro irá aparecer. Destrua-o também.

o.

..J

W

I

AMARA Games
Rua 25 de março, 1026 - São Paulo - SP

tel:. (011)227-6590/228-0822 fax: 228-1951
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LAST BRONX

JOGUE COM O RED EYE E

LUTE COM JOKE WEAPONS

que você quer

obter a joke

weapon. Em

seguida, na tela

fighter -select,

aperte -+ nos

personagens
da coluna da

direita e +- nos personagens

da coluna da esquerda. Apertando +- e

-+, você aciona as joke weapons dos

personagens. Abaixo está a lista das joke

weapons de cada personagem:

Yusaku: trêm bala de brinquedo

Joe: espiga de milho
Lisa: utensílios de churrasco

Tommy: vassoura

Yoko: guarda-chuvas

Zamioku: peixe grande

Nagi: garfos e colheres
Kurosawa: ventilador

Red Eye: peixe

Jogue com Red Eye: termine o

jogo no modo Saturn com todos os

lutadores e salve. Na tela fighter
select, leve o cursor até Yusaku

ou Joe e aperte t para fazer o

Red Eye aparecer.

Joke Weapons: para jogar com

estas armas engraçadas,

termine o jogo no modo

Arcade sem perder nenhum
round e com o

personagem

MACE: THE DARK AGE

JOGUE COM O
NED, WAR MECH E

/CH/RO, MUDE AS CABEÇAS
E BUNNY SLlPPERS

Jogue com o War Mech e Ichiro: ligue o seu N64 e,

na tela Parenta I Advisory, gire o direcional analógico no

sentido anti-horário até ouvir um som. Comece o jogo

e, na tela fighter-select, você vai encontrar dois novos

personagens, o War Mech e Ichiro.

Obs: para acionar as dicas abaixo, acesse primeiro a
dica para jogar com o War Mech e Ichiro

Jogue com o Ned: na tela

fighter-select, leve o cursor

até Koyasha e aperte Start.

Em seguida, leve o cursor

até o Executioner e aperte

Start. Agora leve até o

Lord Deimos, aperte Start e leve até o

Xiao Long e aperte ataque rápido. O nome do Xiao

Long vai ser trocado por Ned e você vai jogar com ele.

. Mudar as cabeças: na tela fighter-select, leve o cursor

até AI'Rashid e aperte Start. Em seguida, leve até

Mordos Kull e aperte Start. Agora leve até Xiao Long,

aperte Start e depois até Namira e aperte Start. Escolha

dois personagens e, quando a luta começar, eles vão

estar com as cabeças trocadas.

Bunny Slippers: na tela figther-select, leve o cursor

até Ragnar e aperte Start. Em seguida, leve até Dregan

e aperte Start. Agora leve até Koyasha e aperte Start.

Selecione dois lutadores e quando a luta começar, eles
vão estar usando chinelinhos de coelho.



PlacaX-MEN
Vs.

Street Fighter O

-
-' .

Iff/lillillll"ll \

• Nintendo 64
• Super Nintendo
• Playstation
• Sega Saturn

Despachamos Via
. Sedex

para tod~)o Brasil

Todos Modelos
de Gabinetes

GAMES & ARCADES

e toda a"linha de games

Street Fighter lU
Tekken lU

EXTREME.(i

PASSWORDS

Ultimate Password: selecione

Extreme Contest, comece o jogo nas

pistas Critica I Mass ou Meltdown e

"digite o password 81GGDS para

poder acessar todas as pistas e alguns veículos secretos.

Extreme Contest Mode Player
Password: comece o jogo no modo

Extreme Contest e, na tela de seleção do

veículo, aperte R para acessar o menu.

Leve o cursor até Name e digite qualquer

: um dos passwords abaixo:

•. , "J '\'J)',ii r;:;fl Turbos ilimitados: nitroid
t!'..\1 '*

Armas infinitas: arsenal

Veículo mais difícil de controlar: banana

Corra com os programadores do jogo: digite o password XGTEAM e

qualquer um dos nomes: ash, greg, justin, john, shawn

Password de modo Shoot·Em·Up: entre no modo Single Play.er e

selecione Shoot-Em-Up. Depois de escolher uma pista, aperte R para

trazer o menu. Digite o nome FERGUSe todos os seus oponentes vão
ter o rosto do diretor da Probe Software.



estava escondido. VOcê só pode jogar com esse

personagem se ganhar o desafio. Assim é possívef

descobrir mais cinm personagens. Mas há mais

o S Sonic - ele tem um bura ,na

barrígaque n' a como turbo e deixa o Sónic,

muito mais rápi e forte. Só há uma manei de correr

com ele: pegar as sete Chaos Emeralds. O jogo não

termina aí. Todas as Chaos Emeralds que voei pegou só
valem se você vencer a corrida com o

Super Sonic. Trabalhoso, não? Mas nãOt

SlmlRII se desespere:.neste detonado v vai
SEGA

corrida ver onde estão todas as moedas e

Chaos Emeralds em todas as pistas.

Além disso, a Marjôzinha aqui emiB
como vencer os desafios. Assim é fádt
é só curtir a música.

Por Marjorie Bras

Detonar Sonic R é, sem dúvida, tarefa sob medida para

a super Marjô. Afinal, nenhum dos marmanjos que

trabalha aqui conhece tão bem o Sonic e seus amigos. O

jogo começa com quatro pistas e quatro personagens.

Ifá mais uma pista, chamada Radiant Emerald. Para

acessá-Ia, você tem de chegar em primeiro lugar em

todas as outras pistas. Mas não pense que é só

escolher o personagem e a pista e sair correndo.

Nada disso: antes de qualquer outra coisa, ache
as cinco moedas e a Chaos Emerald de cada

pista e decore sua localização. Só assim você vai

conseguir pegar todos os itens e ainda chegar em

primeiro lugar. Para jogar com os personagens

5éo'etoS você tem de pegar as cinco moedas e

êhegaI pelo menos em terceiro lugar. Daí,

wcê vai participar de uma outra corrida,

um désafio, mntra o personagem que



oedas, procure
cabine à esquerda na

.dl,ara pegar a
qlilt'tímoeda

Para derrotar Metal Sonie, lot9
de saída dê um salto duplo éiiJ
Sonic apertando duas vezes o
botão C para sair na ponta.
Corte caminho pela cidade à
esquerda para ganhar tempo

Logo a(i6s pegar a .,unda
moeda, existirá uma

passagem à di1eifa.
Ela vai estar bloqueada
por cavaletes. Use o ""'0
para desobstruír a paS$lAgem
e cair no local da foto pâR
achar a terceira moeda

Pegue 20 moedas durante a
fase para entrar na
cabine à direita, logo após
a entrada obstruida por
cavaletes. Passando, você

pega a quarta moeda
da fase

". a. cabine da

quarta. moeda. Depois

depegá*Ia, continue
para achar outra cabine à

esquerda. 56 entn! se tiver
50 moedas, pelo menos.

Você vai achar a segunda
Chaos Emeralds do jogo

Com 20 ~ venha
para esta cabine, que se
localiza noprJrffjjro
lago à esquerda, e pegue

a tercelraChaos ...•. oJ.: ..JGEmeralds ~-
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Dependend9
de qua".moet1as
vocf tiver, o turbo pode ser
curto ou longo. Por isso,
procure recolher o máximo
de moedas durante a fase

Logo na largada/vá para à
esquerda e subi numa trilha
para pegar a primeira moeda
da fase .

Depois de
passar a ponte,
não pegue a subida, vá pela
esquerda. Use a mola da
direita para subir e pegar a
quarta moeda

Stguindo pela pista, na subida
na curva você pega a quinta
moeda

Na mej •• Ib.da,rimeira
moeda, segllindoem>ftente,l(ocê
entra nacabine para ,egara
quarta Chaos Emeralds. A~:
você fem de fer 50 moedas. Vá

devagar para não cairna água

Use t1»ssagem secreta.
tercé/ta moeda para cortar
caminho e sair aqui na fa.
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Logo
após entrar na

cabine, fique
esperto para não

perder o turbo
que vem logo na
sequênda

Caso tenha pego todas as setes
Chaos Emeralds e

:~:;::s~,~você terá este final 7· ~

Nãoseesqu~
de recolher
moedas
durante a fase

para usar
neste Turbo

Para Sonic conseguir fazer as
curvas mais fechadas com

facilidade, use os botões L ou R

Recolhendo 50 moedas durante

a fase, entre somente na
primeira cabine. Na segunda
você perderá tempo

Quando avistar a rampa
com o turbo, entre na

passagem à esquerda e siga
em frente. Você
encontrará uma

cabine onde pegará
a última Chaos Ao chegar nesta rampa, suba

Emeralds com o diredonal pressionado

do jogo. Para isso, são para a esquerda para não
necessárias 50 moedas perder tempo

Pegue 20
moedas durante a fase

para entrar na cabine e pegar
a última moeda da fase. Agora
você pode enfrentar o Metal
Knuclcles. Ela está um pouco
antes da linha de chegada

A sexta Chaos Emeralds

voei encontra logo após o
Looping à direita, dentro
da cabine. Recolha 50 moedas

durante as fases para
poder entrar

Para sair na frente do Metal

Knuckles, entre na primeira
bifurcação à direita

No final do circuito, vai haver

uma bifurcação. Siga pela
direita para encontrar a
segunda moeda

Depois de pegar o item na fase,
entre à direita para achar a
primeira moeda. Ai, siga em
frente e entre na cabine para
subir para o piso superior

NJó$pegara
~unda
iRoeda,
pule o lago e
entre à esquerda
para pegara
terceira moeda

A quarta moeda da fase você
encontrará usando o salto

duplo de Sonic para alcan~r o
topo do barco



Use a outra chave nesta porta e
acione mais uma alavanca

Entre aqui com °barco) "çioneo

botão e co"a paraal!0ftjttáPldol
Vá pelá calrl;nllo'ifla;sêUno'

18 Fases

Memory Card

10MB UIDEI "

MOVIMENTOS NOVOS
Tw;st 1- pulo para frente + o
Tw;st 2- pulo para trás + o

~. Por Lord Mothios

Lara (roft está armada até os

dentes em Tomb Raider 2. Além das armas

naturais - capazes de ~nlouquecer

qualquer inimigo - Lara ganhou novos

movimentos, como pulos e cambalhotas, e

armamento muito mais potente, como uma

minimetralhadora·UZI, um harpã9 e até

uma M-16 automática. Acredit~ão é

exagero. Se a gata não tivesse tanta munição e cérebro,

seria impossível chegar à última fase de Tomb 2. Esta

versão é muito mais difícil que a primeira: você terá de

pegar chaves e

combiná-Ias com

as portas certas

para abri-Ias e

acionar muitas

alavancas. Não se

preocupe com os

inimigos, pois há

poucos. Prepare-se para

pensar mais do que matar.



Puxe a alavanca

outra vez para passar a água
para a outra pisána

Pulepefas
p atafonnas até chegar aqui.
Pegue o cartão, volte e entre na
abertura na parede à direita

Pule no canto da plataforma
para não ser pego pelo gancho

Escorregue de costas e segure,
aí solte e agarre de novo

Siga para a direita e pule onde
tem uma abertura nas grades.
Pegue o cartão e
suba novamente

Abra caminho entre as caixas.

Puxe esta caixa, abra a porta e
corra. Salte para água

Na sala, pegue o cartão com o
carinha morto e use na

fechadura eletrônica que está
na parede

Depois da piscina, suba e acione
a alavanca atrás da parede

Aáone o botão abaixo das

janelas, nade até embaixo do
avião, entre e ative outro botão.
Suba e salte sobre o avião

Coloque a pedra aqui, pule e
suba na abertura da parede

Coloque o árcuito aqui para
acionar o elevador

Volte de novo e
salte no telhado à
direita. Pule para o
telhado ao lado,

segure e vá para
o lado. Solte e

segure nesta
janela

Aáone a alavanca, o elevador

sobe. Mergulhe na água e
explore tuf1Q lá em baixo

Na sala das caixas procure pela
mais dara e puxe~8'. Você vai
encontrar uma alavanca

Volte

lá em cima e coloque o outro
árcuito aqui

Empurre a caixa para achar
uma passagem

11orlo1l'5 Hll10nlI'

Suba nos lustres, puxe as
alavancas e desça. Pule do
lustre para pegar a chave

Ative a alavanca do outro lado,
volte e salte no telhado aberto

Suba nas prateleiras para
aáonar a alavanca. Faça o
mesmo na outra porta, siga pela
janela, escOn'egue,pule e pule
novamente para o outro lado



Desça, acione 'O botão na.
parede e pegue () 'Outro fUsível.
Os tampões vão se allrit corra
e suba rápido

Para pegar esse fusiveI, acione
o botão para fedlar as portas
na sala onde você usou a

primeira chave

Depois de puxar a âfavahêa,

fique pulando de um lado patâ
'O'OutIo até 'Otampão fechar,
Depois acione a outra alavalJca

Siga

para a água e, ./á em cIma.
coloque os fusiveis no lugar tiS
pnde. Puxe a caíDê,âO Mint
a alavanca, pule pelas
platafomiéls

'iVrec1z of fhe~l'l1minDmin"

Abra

as portas com manivelas. Na
primeira, pegue a chave para
abrir a outra ptJrta aqui

Puxe as caixaspara liberar as
passagens e siga para a mais
escura

Puxe a alawnca abaixo da

plataforma, suba e entre na
porta que se abriu

Ao chegar na grande sala vá à
direita e ache esse corredor com

vidros. Ande por eles, desça e
pegue a chave

Na plataforma à esquerda, pute
para a outra plataforma e
pegue 'O fusiveI

~ Adone a alavanca
- noinfdodo
( corredor

eSCUlO.Na

parte mais
esmrahaum

. , lugar para subir.
• Ativeas

alavancas

Coloque o carfão no painel
atrás da sem para pará-Ia.
Pegue o õutrO cartão e coloque
o na p"'01taonde estava o outro

,10 rn111rml~'

Siga o caminho dos barris que
estão no chão

Vá para"as caixas à direita.
Atrás dtlas há um botão

Voite e empurre essa caixa.
Ponha o item no painel para
àfJrira porta. S"1gapela água e
aciOne a alavanca

Aqui adolJe a alavatJCada
direita e a da esquerda. Pegue
o item no fim do COITedor

Lã em baixo pegue o cartão
com o cannha morto

S8



Desça,pegue a chave e suba de
novo. Use o snowmobiJe para
chegar ao outro lado

Use as rampas para chegar até
lá. Para correr mais rápido,
aperte o botão X

Puxe a caixa para achar a
passagem. Suba a escada e use
a chave na grande
porta branca

Volte tudo e use a chave na
cabana. Adone a alavanca e

siga pela portinha que se abriu.
Passepelas rochas do lado

Use a chave na ponte e passe
pordma do buraco com o
snowmobile. Detone o cara dos

blocos mais altos e pegue a chave

Saia da água e siga o caminho
das rochas. Segure e desça para
pegar a chave. Para descer, sua
energia tem de estar cheia

Das caixas onde achou a porta,
pule para essa abertura na
parede. Vire o corpo de- Lara
colocando-o para a direita

Pule para o telhado e desça por
essa passagem. Puxe a caixa lá
dentro para achar a alavanca

TlhelmlFOOlhl1l~'

Perto da água, pule e vá pa o
outro lado. Suba peJos blocos
brancos

Tire as caixas da frente para
poder passar com o snowmobUe

Thc Dcck

Puxe a cabea do

fundo da sala, pegue a chave e
siga para o outro lado da

primeira caixa

Pule na água, suba na rocha e
pegue a chave. Volte à água e
vá pela passagem nas rochas

Puxe a caixa e desça pelo
outro lado

Empurre a caixa de dma e puxe
a de baixo. Entre, puxe a
alavanca na água. Saia e vá
para este tampão. Puxe a
alavanca lá embaixo

UVhlg QnnrlCl'S'

Saia da porta e
caia aqui. Empurre a caixa para

adonar a outra alavanca

Empurre a caixa e adone a
alavanca. Vá ao tampão que se
abriu e pegue a chave na água

Ao chegar na água vá a essas
pedras, há uma passagem atrás

Da plataforma, pule para o
lugar onde está a alavanca

Suba nas plataformas e vá até
o outro lado. Empurre as caixas.
Puxe a alavanca novamente e

volte às platafonnas
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Aqui há uma sequência de
pedras que escorregam. Pule de
uma para outra sem parar e
agarre-se na última

No lado esquerdo do templo
tem um trampolim. Use-o para
subir e ativar a alav~

Aqui vá para a direita, salte
para trás e para frente

Pegue o item e acione a
alavanca lá em cima. Na volta

pule nas pedras. Aqui o
trampolim joga você para o

outro lado. Pule para o lado
para fugir das bolas

Coloque a caixa embaixo da
grade antes de acionar a
alavanca que está na sala

l"l i\ D"l"Ci\~,~,l'ljl~"

Suba nestas rochas no local

onde o lago está congelado e
encontre a máscara

Pegue essa chave no bloco de
gelo gigante. Detone o monstro Aqui não pare de correr. Pule na
ficando em cima do bloco pedra e suba rápido a escada

Após acionar a alavanca que
está lá em cima, desça e
mergulhe na água. Pegue esse
item e use-o no gongo

Passenesse trampolim para
. achar uma alavanca. Acione e

desça. Use os trampolins para
chegár e atirar nos sinos. As
grades vão se abrir

Suba nas pedras e
pule para cima do templo.

Dentro há mais um item

Suba na estátua,

coloque a jóia e

II siga peloca!"inho
que se abnu.

Puxe a caixa

da piscina e
pegue
outro item

Coloque todos os itens na sala
à esquerda da estátua. Depois
coloque o punhal na parede
depois da porta

Vá pelo corredor
da direita e pegue
outra chave. Use-a

na porta de madeira
e pegue outra chave
para usar na
porta onde estão
as rodas

Vá por aqui e siga à
direita. Acione a alavanca e
corra por onde havia fogo.

Pegue as jóias

Coloque a jóia aqui, puxe a
caixa que está na abertura e
pegue outro item

6D



Pegue.a chaveláemdma e
use~~aqui. Pule na plataforma
uuba a escada

Coloque as placas para abrir a
porta. Suba na rocha onde tem
umabf>la. CaÍfparaadireita e
pulepatil dar na ponte

Após adonaraalavattca suba
rápido e detone todos desse
ponto. Ai adoneasoutras
alavancas

Quando ele começar a
soltar rra para
qua e0~mecetudo
de nov,o

Depois .dederrul!á'lo,corra e
v,áatésua barriga

Ali,.. a porta que está do/ado
direito. Pegue tudo .que está lá
e saia .atirandoemtotlos

Pronto, Lara já pode
transformar todos os
homens emdragãol

Agora, basta detonar esse (ira
que tem as duas armas e ojogo
já era. Ufal

Aqui

pule para o OUfrPlado dando o
twist. Agarre e suba

Use o que tiver de melhor para
detonar os samurais e os nlnjas.
Pegue a placa do ninja morto

caia na água antes dele
transformar-se em dragão.
Pegue todos itens que
estiverem na água

Atire de frente para o dragão,
.$emprean.dando.,.,.~s

E1JJP~ a.pedra para
subire alcançar onivel

superior. Adone.aalavanca

AgQl'l .•• aquipara adonar
maisMmaalavanca

Suba novamente peJaperlra e
mergulhe onde ostamp6es
~briram. Adone a alavanca que
encontrar lá

Agora suba e pule
onde a porta seabr;u

Pule nessa rocha, salte para trás
e pule para frente. SegU,...M
plataforma e adone a alavanca

Desçapara achar a outra placa.
Pule na rocha, segure e caia

Após pegar a placa siga para
esquerda, caia e segure. Aqui
solte e segure de novo. Acione
a alavanca para sair

Para alcançar a
outra rocha, pule dando o
mergulho
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COMPurlR

DICA:

com Scorpion, um combo
bom e fácil é sequência de
chutes e CA, CA, CBe CB

Ao acabar

o jogo no
modo

normal ou
ao vencer

um
tournament, escolha a foto de Rayden...

remixadas e todos os cenários

produzidos para o game com um
certo realce. Quem sentia falta de um

bom jogo de luta para PC não pode

deixar de conferir esse grande hit

que, além de tudo, serve

para calar a boca dos que

acham que o bom PC
não é bom o

bastante para

jogos de luta.

DICA: quanto
maior fica a barra agressora
mais rápidos e fortes ficam seus
golpes. Com ela cheia, é uma
boa hora de iniciar um combo

animalities etc. Ao contrário de

muitos jogos recentes para PC,

Mortal Kombat Trilogy exige uma

configuração básica. Com a

configuração mínima o jogo não

perde qualidade e
dificilmente trava, mesmo
se rodado no Windows

95. Som e visual estão

bem caprichados, com

as antigas músicas

A diversão
maior fica

por conta
da opção
de jogo

por rede, que pode ser local ou via internet

DICA:

para
selecionar

as versões antigas de Rayden, Kung Lao, Kano
e Jax, vá com o cursor até o retrato do

personagem correspondente e aperte select

DICA: a versão

antiga de Kano traz
um golpe novo

muito útil. Ponha

para trás, para
frente e SA

DICA: para
selecionar
as versões

antigas de
Rayden,
Kung Lao,

Kano e Jax, vá com o cursor até o retrato do

personagem correspondente e aperte select

COMPUTADOR VIRA
ARENA DE KOMBATE

Finalmente os usuários de PCganharam um ótimo jogo de

luta. Mortal Kombat Trilogy para
PC não ficou devendo nada às

versões para os consoles domésticos:

o game está rápido, com boa

jogabilidade
e, o mais

importante,
todos os

personagens
da série

estão presentes. Quanto às

inovações no sitema de

jogo, apenas a barra Agressor
foi acrescentada. O resto

continua igual, os golpes,
os fatalities, os babalities,

Cenários novos estão presentes, como é o
caso do cemitério
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CONFI~URAÇÃO
MINIMA

Pentium 90 MHz,

16 MB RAM, CD-ROM 4x,

Win95, placa de vídeo
de 2 mb e 140 mbde

espaço no HD.

ENDEREÇO:
www.bladerunner.net
www.westwood.com

e eliminar

os replicantes. O

jogo, baseado no
filme, tem um

visual magnífico,

computação

gráfica de primeira. Os cenários

usados pelo diretor Ridley Scott no

filme foram aproveitados. A aventura

não é complicada. O

único problema é que

não há legendas

nem em inglês,
muito menos em

português. É preciso

entender tudo para

buscar as pistas. Esqueça a figura de

Harrison Ford, ele não está presente
como o detetive Rick Deckard.

Problemas de grana. Você joga como

o oficial McCoy, que conta com

informantes, além de uma bela amiga

na polícia. Fique atento: qualquer um

pode ser replican!e. 11

DICA: em China Town, você consegue boas
informações sobre Lucy, mas o
cozinheiro tenta protegê-Ia
fujindo de você

DICA: vá até o Green
Park e converse com o

proprietário. Depois da
cilada que ele armou
para você, a sua amiga
policial vai ajudá-Io em
sua captura

DICA: encontre a Lucy nos
Arcades e convença-a a fugir e
sumir. Será que ela é uma
replicante boazinha?

DICA:

o Voight-Kampf, faz um
scanner de retina nas pessoas pra

descobrir se são ou não replicantes

DICA: nas boates, você encontra

informantes muito importantes. Eles darão
boas dicas. Cuidado com a stripper loira, ela
armou uma boa cilada pra você

DICA: nas boates, não perca
tempo olhando as strippers ou
bebendo. Interrogue todos que
puder antes que o chutem de lá

DICA: atrás do DNA ROvv,

entre no hotel abandonado

em busca dos replicantes
e da Lucy

DICA:

na loja de
animais,

pegue o
CD com o dono. Na primeira imagem, você

terá de achar a Lucy de qualquer jeito

DICA: no laboratório, uns replicantes
prenderam o doutor ao lado de uma
bomba. Atire nas correntes que o prendem
e fuja rapidamente para fora

OS REPLICANTES

ESTÃO CHEGANDO

B1ade Runner o Caçador deAndróides, estourou bilheterias
com sua visão do futuro da

humanidade. Los Angeles, 2019:

muita sujeira, violência exagerada,

sexo e uma raça cibernética chamada

. Replicante. Proibida por

lei, essa raça composta

por andróides tem como

missão exterminar a raça

humana. Um grupo

especial da polícia,
chamado Blade Runner, é

destacado para localizar



DICA: dê uma voadora com um

golpe em falso e arremesse o
\ oponente no chão. Essamanha

funciona em quase todas as fases
em todos os consoles

DICA: Bfl!

tente encerrar a luta com uma espadada
forte. Assim você decepa o inimigo e ganha

muitas moedas, isto é, pontos

DICA:

quando as
armas se
encontram
acontece

um duelo de forças. Aperte os botões o
mais rápido possivel e desarme o oponente

DICA:
durante
esta tela

digiteA, Y,
X, B. Uma
voz
confirma a
dica.

Agora entre no versus mode e pressione L +
R durante a seleção de lutadores

DICA: Charlotte é uma das

melhores do jogo. Use chutes em
pé para contra-atacar as voadoras.

Use sua voadora com espadada
forte para nocautear o inimigo '.

DICA:
use e

abuse dos

tapinhas de Amakusa. O golpe das chamas
tira muita energia, mas é dificil de acertar

um novo estilo de jogos de luta:
sangrentos e com golpes que,
sozinhos, podem definir o vencedor
da luta. Sevocê tem um Neo Geo,

um 300, um SNes,um Mega ou um
Game Boy,curte
games de luta e
ainda não jogou
Samurai

Shodown, mano,
corra até a
locadora mais

próxima! h

DICA: um dos personagens
secretos é Kuroko, o juiz de
Samurai Shodown

DICA: nas fases bônus, fique
entre o 2° e o 3° bonecos. Acerte

o da ponta com golpes médios

DICA: com Earthquake, use uma
voadora e depois tente
encaixar um golpe forte

\j Por 10m Mo"';o,
Samura; Shodown não é um

jogo. É uma saga que percorre
boa parte da história dos games,
desde 1993, tendo marcado

época na vida de vários consoles.
E o figurino é digno de Oscar!

A A saga Samurai
Shodown começa
quando Amakusa, o

espírito de um cristão morto no
Japão, retorna ao mundo dos
vivos no corpo de Shinzo 
filho do grande ninja Hanzo. A
missão dos samurais é evitar

que Amakusa ressuscite
Ambrósia, o demônio. O jogo tem
doze lutadores mais o chefe

Amakusa e treze fases, além dos
bônus rounds. Com ele, iniciou-se

(;' ,
DICA: nesta tela, digite Select
três vezes para ter acesso a três
novos personagens
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• DESENHO

• QUADRINHOS

• ILUSTRAÇÃO

• CARTOON,
MATRICULAS ASERTAS

VAGAS LIMITADAS

~!T~
VENDAS DE GAMES E ACESSÓRIOS

TE VAI IX
PABA TUDO O BRASIL

GAME LOCADORA

Ligue e Confira Nossos Preços

Rua: Gonçalves Dias, 280 - Centro
S. B. do Campo· SP - CEP 09715-160

TILT'S

TILT' S 5 Pca. da Liberdade, 141

Box 8

Tel. (011) 278 9714 Ramal 338

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

Tel. (011) 5583 3468

TILT'S 1 Av. do Irlligrante Japonês,

93 S.L. Tel. (011) 843 9021

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

ÓTIMOS PREÇOS, GRANDE VARIEDADE!!!
CADASTRE-SE E RECEBA

ME~JSALMENTE NOSSA TABELA

VE D.E· TROCA OVOS E S.E I·NOVOS
ALUGA· CO PRA UNHA COMPLETA



NÃO PERCA NENHUMA EDiÇÃO ATRASADA DE SUPERGAMEPOWER

Peça os exemplares pelo telefone (011) 810-4800 ou escreva para a

Dinap SI A - Caixa Postal 2505. Se preferir, peça ao seu jornaleiro
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Adaptador RF

Controle Arcade

Controle Básico

ConversorJaponês

GameShark
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Resident Evil 2
AVENTURA:
Pitfall 3D
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Ninja
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Mega Man Neo Racer
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Dicas para jogos de todos os consoles, para

jogos de PC, golpes dos maiores clássicos de
luta, enfim os melhores toques do mundo do
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Não deixe nenhum número para trás!
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É UMA FELICIDADE ENORME RECEBÊ-LO,

SENHOR. O SPA DA PITUBA É SUA CASA!



.. E ALGUNS EXERCÍCIOS PARA TESTAR SEU

FLEXIBILIDADE! SEHR GUT, HERR CHEFE!

VAMOS COMEÇAR A

DIA COM UMA POUCO DE

ALPINISMO INDOOR ...







PARECE Q~EC~INDOHO ESTA

CHEFIN IA LÁ PELOS

NA GANDADO SPA DALADOS

PITUBA!
ENCONTRAR

OBA! VAMOS TAVA MESMO

COM ELE! EU ESpROVAR UMLOUCO PRA

VATAPAZINHO ...



4a
••• ATRÁS DO CHEFE ELÉTRICO

Só NÃO VAI QUEM JÁ MORREU •••



17"~~AMOS LÁ, TIA FRIDA!
, AGORA QUEM DÁ AS ORDENS

SOU EU. VAMOS MEXER ESSE
PANDEIRÃO!

I'



POVO DA BAHIA, A LINDA MARJORIE BROS,
RAINHA DOS GAMES, VOLTOU!!!



N- FARRA?!? AINDAAO TERMINAMOS NOSSO

TREINAMENTO!



VAMOS COMEÇAR

SUBINDO ESSE MORRINHO

TRÊS VEZES ...




