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DE OLHO

NAS FERAS

Um guia de 10

páginas ensina

você a chegar
ao final de

Residenf Evil2,

7 o jogo da hora

SÉRIE VERSUS NO P.STATlON (pág.52)

X·Men vs. Street Fighter desembarca

no console da Sony (pág, 35)

PALACE /I NO SATURN

VOLTA AOS BONS TEMPOS
Em Rampage World Tour (pág. 24),

Blazing Star confirma a volta à era de

você tem de destruir prédios em
ouro dos jogos de tirC1(pág. 36)

uma turnê pelo mundo

CIRCUITO

SUPERGP
ABERTO

DICAS
Mega Drive e SNes:

Gran Turismo e os
até quando?

secretos de The Last Blade

PRÉ-ESTRÉIA

DETONADOS
O arca de está a

Termine a nova

mil com Hyperdrive

versão de Resident

e Street Fighter EX 2

com Claire e Leon

GOLPE

COMPUTER1,,,

FINAL
ZONE".I

Todos os golpes de
Riven, a';

Marvel vs. Capcom
continuação de Myst

j

',' :

ESPORTE

FLASHBACK
TOTAL

O sucesso da
NBA em duas

televisão Yu Yu
versões e Fita 98 no SNes

Hakusho no Mega Drive
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Jogadores e jogadoras,vocês já deram um
pulinho até a página do
Circuito Aberto? Pois é, o
assunto é esse: até quando

os bons e velhos consoles de
16 bits vão resistir. Sabemos que a troca de
geração dos consoles é mais lenta por aqui, pois
a roda do dinheiro não funciona tão rápido
como nos Estados Unidos e no Japão. Então,
Mega e SNes continuam a ser vendidos.
Mas, e os jogos? Os lançamentos
rolam cada vez em menor número
e os jogadores são obrigados
a viver de flashbacks. A
questão, então, é a
seguinte: quem
vai sobreviver
por mais tempo
(com jogos, é
claro), Mega Drive
ou SNes?

A galera daporrada deve estar
meio desorientada. O Baby, de tanto levar
pancada naqueles poucos neurônios, andou
meio avariando mês passado. A coisa toda
começou na matéria de capa, sobre o jogo
Marvel vs. capcom. Na página 35, o troglodita
esqueceu da ficha técnica! Vamos tentar

corri~ir: são 15 lutadores, até 2 jogadores e
continues. As notas: diversão, 5; gráfico, 5; som,
4; controle, 5; originalidade, 3. O Messatsu
Gouhadou de Ryu é ~ ~-++ 55 (Akuma). O Item
Attack de Megaman é ~ ~-++ soco (~" +-+
chute para mudar de item). Ufa! Na matéria
sobre lhe Last Blade, na página 36, no quadro
UArota dos combos", onde se lê uNão é preciso
que o combo comece com AU,leia-se +-A.O

número correto de lutadores

-, ~ VJ de Real Bout 5pecial
para 5aturn (página 22)

é 20. Bom,
esperamos que

a paixão que
anda deixando
o Babymeio
na lua não

- Ar - l3:;> continue

~ ~mexendocom~-5 seus talentos.



A moçada de Samurai Shodown anda fazendo sucesso! Neste mês, o
baiano Alfredo Goes Villas Boas, de Itabuna, garantiu a camiseta e o

boné da SGP.Assim o Haomaru vai acabar nas areias da Bahia!

o lourinho

Cloudy, de
Final Fantasy
VII, continua
fazendo muito

sucesso por aí.
O Adriano

Gomes da Rosa,

de Mogi Mirim,
SP, está no fã
dube do cara

00~-e

G(Ç)~QO

Fábio Carvalho Cunha, do Distrito

Federal, estraçalhou com Fanático e
Cable

José Luiz Vanz, de Curitiba,
PR,não resistiu e encaixou

o poderoso Chefinho na
história do agente secreto

da rainha: acabou
resultando em

00 Chefe Gordonai

ARTE NO ENVELOPE

Jean Greye Te/epata; Psylocke,
Vampira e Tempestade. Com essa
linha de frente, escalada pelo Wesley
Sebastião Estádo, de Rio Preto, SP,

não ia ter pra ninguém •••

~ Diretamente da

~ _ zona do cacau
para o mundo, o
itabunense
AHredo Goes
Villas Boas

gastou o lápis
comdasseem
seu Haomaru,
deSamurai

~ Shodown
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Meio perdido no mundo, o Chefe
encara aventuras jurássicas. Quem
sabe ele também não chega ao
dnema? Desênho do Guilherme
Pintarelli, de Brasilia, DF



" Sub·Zero
(' está cada

:l~vez mais~~l fazendo a
. I cabeça da

galera
depois que
ganhou seu

jogo
exdusivo.

~ , / " \ \ Max Francioli
,f,j I JJ!': dos .~antos, de

- Marli/a, SP,

J adora o golpe
• ,J delede

congelamento

Com jeito de modelo em desfile, o
Kyo Kusanagi do Edson Moreira
Sobrinho, de São Paulo, posa para
os leitores de SGP

Leitora assidua da revista, a
- Sandra Tiemi Iteda, de

Piedade, SP,faz uma

homenagem aos seus
amigos da Fatec de
Sorocaba. Parece que a

, galera de lá também se liga
na Lara Croft

Falou em

jogo de luta
-, écomo

Diógenes
Luiz Pereira
Júnior
mesmolO

cara, que
mora lá
em

Sumaré, SP,fez a maior

salada com personagens de vários jogos

Lara Croft, a

segunda mulher
mais conhecida
no mundo dos

games, não sai
da cabeça da

moçada. Essa
versão édo

Crimano
Takeshi

Suguitami,
de São

Paulo, SP

Magneto e o professor Xavier,
dois X·Men da pesada, não saem
da cabeça do Alessandro Aoki, de
Registro, SP

Muito inspirado
nos traços dos
quadrinhos, o

Ronaldo cabral,
do Rio de Janeiro,

arriscou navegar
pelas curvas da

Witch81ade

O Rodrigo
da Costa

Marques,
de cajuru,

SP, tem
apenas 10

anos mas já
está bom no

traço e com a !

Ilngua .afiada I
para tirar um

sarrinho do
Chefe
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Vendo um P.Station com

um controle e três CDs.
R$ 230,00. Tratar com Cleyton,

(011) 6141-5250, São Paulo, SP.

LM: sem essa mano, o desafio foi
feito aqui, a prova tem de vir pra cá!

Equipe Next Generation
Rua Vênus, 35

Uberlândia, MG
CEP:38401·382

A Equipe Next Generation

chega com fo~ça total.
Desafiamos qualquer pessoa ou
clube. Mande a foto do seu recorde

em qualquer jogo, qualquer sistema,
para esta revista ou para nosso

endereço e aguarde: logo
mandaremos a foto - para esta revista
ou para seu endereço - com seu
recorde batido. Desafiem, se tiverem

coragem.

cnOC
ceU Vendo um Nintendo 64-
LL com quatro controles, seis
- fitas e um Rumble Pak.
cn R$ 400,00. Tratar com Felipe,cn (011) 6422-4672, São Paulo, SP.

=:5 Vendo um SNes com doisU controles e
12 cartuchos.

R$ 250,00. Ou troco

por um P.Station,
Saturn ou Nintendo 64.

Renan Stopinski
Curitiba, PR

MK: vamos por partes. A
sequência dos quadros é 2, 4, 5, 3,
1, 6. O quadro número 1 é o
segundo quadro do início do
corredor. Não há um cartão para
abrir a porta, apenas coloque a
senha: 2,1,5. Essasenha vale
apenas par, Cris. O medalhão que
ab a orfá do laboratório está
dentro 'dO"DoomBook que você
encontra perto da porta onde
enfrentou a aranha gigante.

Comprei o CD X-Men vs. Street

Fighter para Saturn e estou com

algumas dúvidas. Para que serve a

opção Panel? Existe algum código

para deixar o jogo mais difícil? Existe

algum modo de aumentar o número

de hits dos Hyper Combos?

Adão 80scolo

São Caetano do Sul, SP

BB: Vamoslá, Adão. A opção
Panel serve para colocar ou tirar
o rosto dos lutadores que aparece
abaixo da barra de energia.
Não há nenhum código que deixe
o jogo mais difícil. Mas, se você
terminar o jogo ao menos uma
vez, ele ficará com dez estrelas de
velocidade. Vocêpode aumentar
os hits da maioria dos Hyper
Combos apertando repetidamente
os botões que o acionam durante
a realização do golpe.

Pessoal da redação da SGP, como sou leitor e

colecionador da revista há muito tempo,

resolvi mandar minha primeira carta provando

que bati o recorde de Paulo Cruz, publicado
na edição 46. Fiz as três voltas da pista Wario

Stadium em 2 minutos 12 segundos e 33

milésimos. Garanto que o console e o cartucho

são originais e que não há falsificações ou

montagens nas fotos.

Em Shining Force 111, como faço
para derrotar o cara do casarão,

logo após o cemitério? Até esse ponto

do jogo, só consegui a magia do fogo

e a do vento, há mais magias antes?
Na fase Ruínas de Sonic R, onde estão
as cinco moedas?

SUPER GPRESPONDE

Socorro! Preciso de ajuda em
Resident Evil Director's Cut.

Qual a sequência certa na sala

dos quadros? Onde encontro o cartão

e qual senha devo usar p'arp abrir a
porta que leva ao local onde devo
fazer o veneno? Onde está o

medalhão que abre a porta de acesso
ao laboratório?

Eduardo Ribeiro

Monte Alegre, SP

Francis Ura

Pompéia, SP

MK: Francis, acho que você
não viu a matéria sobre Shining
Force'" na edição 47. Para
detonar o carinha do casarão
você tem de usar o amuleto de
Kahn, que aparece no cemitério.
Com ele você anula a barreira.
Lembre de atacar com
personagens com bastante HP.
Quanto às magias, não se
preocupe: você as ganha
conforme o levei. Para encontrar
todas as moedas em Sonic R veja
o detonado na edição 47.
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Tratar com Leonardo, (011)

684-2390, Cangaíba, SP.

Vendo um Saturn com dois

controles e dez jogos. R$ 410,00.
Tratar com Marcos, (011) 6959-4819,

São Paulo, SP.

Vendo um Saturn com

um controle e cinco CDs.

R$ 620,00. Tratar com Anderson,

(011) 7922-8695, São Paulo, SP.

Vendo um SNes com quatro
controles e seis fitas.

R$ 250,00. Tratar com Alexandre, .

(011) 605-1460, São Paulo, SP.

Vendo um SNes com três

controles (um turbo e um

Super Advantage) e quatro
cartuchos. R$ 180,00.

Tratar com Daniel, (011) 294-8970,

São Paulo, SP.

Vendo um Saturn com dois

controles e quatro jogos.
R$ 350,00. Tratar com Felipe,

(019) 243-7693, Campinas, SP.

Troco um Saturn com dois

controles e por um
P.Station com dois controles

e sete CDs.Tratar com Paulo,

(011) 7922-8931, São Paulo, SP.

Escreva sem
SuperG pre para

amePower.

d a melhor revista '
e games do planeta"

SU~ERGAA7EPOWE "

Ca'~aPostal 9442 R
Sao Paulo, SP

CEP 01050-970

Para anun .
Classificad e.ar nos
carta os, mande urna

ou urn faJe - (011)
870-3220

Vendo um SNes com 16 fitas e

cinco controles (dois sem fio e um

turbo). Tratar com Eduardo,

(011) 7280-8499, São Paulo, SP.

Troco um Nintendo 64 com ois

controles por um P.Station com

dois controles, Memory Card e
um CD. Tratar com André,

(011) 881-1073, São Paulo, SP.

Vendo um SNes com trAs
troles e cinco

fitas. R$ 200,00.

Tratar com William,

(017) 441-2291,

General SalgaSalgado, SP.
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CI CUlTO ABIRTO

o FIM DA ERA DOS 16 81T51
perdendo espaço para o Níntendo
64", afirma Luis Fernando Lopes,

supervisor de produtos da rede de
locadoras Blockbuster, 55 lojas no
Brasil. Gradiente e Tec Toy estudam
como prolongar a vida dos consoles.

As duas empresas vêm relançando
antigos sucessos por preços mais
baixos (veja matéria na página ao
lado). Outro recurso é reunir séries

como Sonic ou vários jogos em um só
cartucho. Contudo, relançar games
antigos não é sufuciente: os

jogadores querem mais, ou seja,
lançamentos de verdade. De

olho em seu público, a Tec Toy
decidiu não esperar a iniciativa
da Sega e está desenvolvendo o

primeiro jogo para Mega feito
no Brasil. O game deve ser
lançado até o meio deste ano

e já foi vendido para a Sega
dos Estados Unidos, onde o

Mega está vendendo o
mesmo que o Saturn. A
Nintendo vem negociando
com as softhouses - que não
querem desenvolver jogos
para o console. Esse deve ser
um dos principais assuntos

em pauta no estande da
empresa na E3, que
acontece em maio próximo.
Se os esforços das duas
empresas derem frutos, os
últimos anos de vida dos

16 bits prometem ser

r1'\Ovimentados. É esperar
para ver o que acontece.

grande oferta de jogos para 32 e 64
bits, se interessa cada vez menos por
eles. Mas os dois consoles ainda

vendem muito no Brasil- no ano

passado foram 350 mil SNes - e têm,

juntos, a maior base instalada no
país: estima-se que sejam mais de 2
milhões de unidades, sem contar os

que entraram via contrabando. Nas
locadoras, os consoles de 16 bits

ainda são páreo para os irmãos mais
novos. "0 Mega compete com o

Saturn em número de locações. O
SNes era o campeão, mas vem

GABRIEL, O

PENSADOR DO MEGA
. com poucos cartuchos

Gabriel de ASSISconta I - O' Ultimate Mortal
para Mega em t~dC~ ei~ni'c and Tails e Fifa

Kombat 3 - seu pre en °d~s elo primo, dono de

97. Todos foram compraá u~ acha os cartuchos
uma locador~ ~o Paran r~nde problema para

_ com mais faCIlidade. O 9 SNes é encontrar
o ft m Mega ou um . '
~ G b 'el' dificuldade para comprar I as quem tem u r "Nas locadoras e ate.

a " 'd h para compra. d " d z
para Mega é gran e ca~uc ?S hos antigos para ven er, I

. as poucas lOjas tem cartuc . também vendem
fácil encontrar l~go,sr morrer às locadoras que, mUitas vezes ras" diz Rodrigo

Gabriel. A sol~çao '~s~~pre procuro jogos u~a~~s n;s I~~a~~p. A galeria de jogos
cartuchos usa os. um SNes usado nos ClaSSifica ~s d 16 bits reclamam:

Angel, que co~~~o~ grande, mas os donos de con~~ ~~nç:dos para os cons~les de
para Mega ~ . ovos "Jogos novOSsempre sa de es erar muito ,
querem maIs Jogos n tem um Mega ou um SNes tem 1~ bits e aos donos
32 64 bits antes, quem . são lançados para '

.e b' I Mas nem sempre os Jogos . últimos lançamentos.
afirma Ga ne. . . s locadoras para Jogar os
de Mega e SNes, resta Ir a

Mais um ou dois anos. Esse é
o tempo que resta aos
consoles de 16 bits, de

acordo com o presidente da Tec Toy,

a representante da Sega no Brasil,
Stefano Arnold. A Gradiente,

representante da Nintendo,
concorda com a previsão, que não
surpreende ninguém. Os donos de
SNes e Mega já perceberam isso há

tempos (veja box nesta página). O
mercado, com a queda do preço dos
videogames de última geração e a

10



NOVOS LANÇAMENTOS:
UMA GRANDE RARIDADE

SNES

Aladdin

Arkanoid

Donkey Kong Country

Donkey Kong Country 2

Donkey Kong Country 3
Fifa '97
Incantation

Internationai Super Star
Soccer Deluxe

Kirby's Dream Land 3

Mogli
NBA Live '97

NBA Hang Time

Space Invaders

Street Fighter Alpha 2

Super Star Wars
X-Men: Mutant

Apocalypse

SONV PREPARA MAIS UMA

MEGA

Fifa 97

Pocahontas

Maui·Mallard

Nba Live 97

6 Pak

Pinocchio

Street Racer

Sonic Classics

NBA Hang Time
Arcade Classics

Pitfall

Jurassic Park

Shining in the Darkness

Sega Top Five

International Superstar
Soccer Deluxe

Animaniacs

Tiny Toon Acme Ali Stars

Você está jogando um RPG, mas tem de sair de casa.Então você pluga um console portátil no videogame e

transfere o personagem para ele. Enquanto está fora

você joga e seu personagem acumula experiência.

Quando chega em casa, transfere os dados para o

videogame e joga com o personagem cheio de

experiência. É isso que o console portátil que está sendo desenvolvido pela

Sony faz. Ele é do tamanho de um bichinho virtual, mas tem CPU de 32 bits

e tela de cristal líquido monocromática. O console, ainda sem nome e data

de lançamento, poderá ser usado também como um Memory Cardo

*inclui relançamentos

Embora a Nintendo americanaesteja elaborando um plano para
continuar abastecendo os consoles

dos países com grande base de 16

bits instalada, como o Brasil, e a Tec

Toy planeje lançar em breve o Vectorman,
. . . . grande sucesso do Mega, volta ao

prlme~ro Jogo para Mega pr~duzldo console na promoção Mega Hít Seríes
no pais, os lançamentos previstos

para o futuro são em grande parte relançamentos. A Nintendo foi a

primeira a relançar os sucessos do SNes com a promoção Players Choice,

conhecida no Brasil como Best Seller Game Hit. Entre os sucessos para o

console que serão relançados está F-Zero, que estreou pela primeira vez em

1991. A Sega também entrou na onda dos relançamentos com a promoção

Mega Hit Series. Assim como a Players Choice da Nintendo, a Mega Hit

Series relança os sucessos

para Mega com preços
mais baixos. Entre os

títulos estão Vectorman,

Super Mônaco GP e,

claro, Sonic 3. As

novidades, contudo, não
se resumem a velharias.

O SNes deve ganhar em

breve Kirby's Super Star

Stacker e uma coleção

de games da Atari para

arcade. O Mega
continua forte nos

esportes com NFL '98 e
World Series Baseball/98

e ainda conta com o

jogo desenvolvido pela

Tec Toy, que, especula

se, é Duke Nukem.

11



Com Fighting Vipers 2, Sega Ral/y 2 e Hyperdrive, o arcade
lidera a lista de novidades do mês. E a SNK incrementa ainda

mais os fliperamas com Real Bout 2 e Metal Slug 2. Enquanto

isso, o Nintendo 64 prepara a estréia de Cruis'n World e NBA Courtside

IHYPERDRlVE

MIDWAJ'
(o"ida
ARCADE

Imagine um jogo tipo Wipe Out

(Psygnosis) e F·Zero (Nintendo) com

a qualidade de um Scud Race, jogo

de corrida que roda numa Model 3,

a placa mais animal da Sega. Isto é o

que promete a Midway com seu

Hyperdrive. Nessa corrida de

hovercrafts (veículos flutuantes),

você tem três máquinas à

disposição, cada uma delas com três

níveis de pilotagem: iniciante,

avançado e expert. O nível
iniciante tem um recurso de

piloto automático em que a

máquina força a nave a ficar na

pista. No expert, você tem maior

velocidade, controle mais difícil

e pode dar cavalos-de-pau. Em

Hyperdrive o veículo pode

subir e descer. Quanto mais

12

próximo do chão,

maior a velocidade, mas aumenta o

risco de tocar o solo. São três pistas

para competir com muitos efeitos no

cenário. A placa do jogo usa o

sistema 3Dfx, um dos melhores

quando se trata de imagens

poligonais. Tecnologia pura!

Dísponível em
maío

/



Disponivel em março

Powerboat Racing vai chegar ao

P.Station para agitar mais um ramo

de jogos pouco desenvolvido, o de

corridas na água. São 16 lanchas bem

velozes que competem em 9 pistas

cheias de obstáculos e rampas

animais. Você ainda pode levantar o

nariz das lanchas para deixá-Ias

ainda mais rápidas. Powerboat

Racing é uma mistura do visual de

Wave Race 64, com a adrenalina e

velocidade de um inimaginável Wipe

Out aquático. Deu para sacar?

/

Disponivel no 2° semestre de 98

feira de arcades do Japão. O

jogo mistura elementos de

vários Fatal Fury. Existe um

plano principal de luta e

um plano chamado Sway

Line para escapar dos golpes.
Há também o desvio à Ia lhe

King 01 Fighters '97 no Extra

Mode. Prepare os punhos,

pois Terry, Andy e

companhia não estão para
brincadeira!

Já disponivel

ter de plantar

uma árvore,

esperá-Ia

crescer,

cortá-Ia e só

então

fabricar o seu

papel. Parece
bem

complicado, mas é interessante.

Cada vez mais os RPGsvão atingindo

um público que se preocupa mais

em usar a mente do que a espada.

REAL aou, 2
SNK
luta

NEOGEO

REaUI
Afl.U'
RPG

P.SI'AI'ION

Rebus é a nova promessa

de RPGpara 98. Criado

pela mesma empresa de

Revelations: Persona, a Atlus, este

lançamento deve melhorar ainda

mais a diversão e a jogabillélade dos

RPGs. Isto significa também um nível

impressionante de dificuldade. Por

exemplo, agora se você precisar de

papel para usar uma certa magia, vai

"newcomers"

(novatos). São eles:

Rick Strowd, um índio

amencano, e uma

chinesinha da pesada, Li

Xiangfei. O jogo foi uma das

sensações da AOU Show, a maior

POWERBOA'
RACING
VI"Olf'
corrida
P.SI'AI'ION

13



METAL SLUG 2
SNIC

Gfão
N.O •• 0

Sem data prevista de lançamento

Outro grande

título, um dos poucos jogos de ação

lateral do Neo Geo, que volta depois

de dois anos. Nesse Metal Slug 2, os

soldados podem montar em

equipamentos de última geração

como aviões, power roaders e...

camelos. Além do habitual tanque

Metal Slug, é claro. Os soldados

Marco e Tama voltaram, juntamente
com duas recrutas: Eri e Fio. Está na

hora de detonar tudo de novo!

Disponivel em julho

deixar Mace: lhe Dark

Age no chinelo. O

destaque vai para a

possibilidade de
arrancar membros do

inimigo, como braços, pernas etc. Já

dá para imaginar o que vem por aí!

FIGHTING
VIPERS 2
SIGA
luta

ARCAD.
Os cobras da AM2 (uma das divisões

de arcade da Sega) estão de volta na

placa Model 3. E mais explosivos que
nunca! Os desenhos são do mesmo

cara do DJ Wars, do Saturn. Os novos

lutadores são: Mahler,

parente de Black

Mahler, chefão do

primeiro

Fighting Vipers;

Emi, que luta
com seu urso de

pelúcia mecânico; e

Charlie, um

especialista em
mountain bike. Além!810 F.R.E.A.K.S.

MIDWAJ' NOMI
luta

NIN".NDO 64
Bio F.R.E.A.K.S é um jogo de luta 3D

se passa em um futuro não

muito distante, em

que corpo rações

inimigas ajustam suas
rivalidades na arena de

batalha. Cada lutador

possui diversos golpes e

uma arma específica,

além do jet pack para voar. O jogo é

bem feito e sangrento, podendo
14
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Já disponivel

Sem previsão de lançamento

ser a maior dificuldade de Sega

Rally 2, pois acontece na neve. Você
vai terde se virar com os dois freios:

o normal e o de mão. O negócio é

esperar a hora de levantar a poeira e

sentir-se um piloto de Paris-Dakar.

bifurcação e, dependendo da última

fase, o final muda. Você também

pode capturar os inimigos e usá-Ios a

seu favor. É só tiro que rola!

Evolution 4 e o

Peugeot 306

MAXI. Falando nas pistas, eles
estão mais

. naturais que

nunca, graças à
Model3. O

campeonato será

disputado em quatro

etapas: Desert, Forest,
Riviera e Snow Fields.

Esseúltimo estágio deve

evolução, com a

utilização
f de formas

poligonais.
Mesmo

aSSim,

Darius é

Darius, e já

apareceu em

quase todos os

consoles - com seus inimigos

bas~ados em espécies aquáticas
como camarão, raias e tubarões.

Cada fase tem uma

RALLY 2

G- RIUS
rAlrO
firo
P.SI'AI'ION ~

Darius é o carro-chefe dos

jogos da Taito. Fez muito

sucesso em meados da década

de 80 com seu

extravagante uso de três monitores,

um do lado do outro, no jogo. Com

o passar do tempo, o número de
monitores

diminuiu e seguiu
a onda da

Vejam como Sega Rally evoluiu.

Agora, o título mais famoso da AM3

rodará na placa Model 3, a mais

poderosa da Sega. Desta vez serão 6

carros (todos existem de verdade)

disputando o campeonato: Lancia

Stratos Gr4, Ford Escort WRC, Subaru

Imprezza WRC '97, Toyota Corolla

WRC, Lancer

iSEG
SIGA
corrida

ARCAD.



Previsto para o 2° semestre de 98

da série, a possibilidade de ligar

um golpe especial com um Super

Combo, foi mantida. Você

também pode cortar um Super

Combo e ligá-Io com outro. Mas

muitos pontos ainda estão obscuros,

como a existência do guard crush e

de elementos novos. A empresa

Arica, que produz o jogo, trabalhou

bem em cima dos gráficos, um dos

pontos fracos da versão anterior.

Vamos ver o que rola na versão

completa.

STREET
FIGHTER EX 2
CAPCOM

luta

ARCAD.

Os street fighters voltam ao

mundo poligonal com Street

. Fighter EX 2, que marca a
volta de Blanka à série. Já

foram desenvolviddos sete

lutadores na versão preliminar:

Ryu, Ken, Doctrine Dark,

Blanka, Hokuto, Vega e Cracker

Jack. A principal caractertística

duas rodas e fazer curvas fechadas

quase derrapando. Qualquer dúvida

para saber se vale a pena ou não, é

só dar uma olhadinha nas fotos para
se ter uma idéia.

Disponível em junho

ótima qualidade gráfica, digna de 64

bits. Você ainda poderá fazer

algumas loucuras com o seu carro,

como dar altos saltos, andar

sobre

CRUIS'M WORLD
NINr'NDO
corrida
NIN".NDO 64

Vindo direto do Arcade, (ruis'n

World vai chegar ao N64 para

tentar salvar seu antigo parceiro que

não agradou muito, um tal de
(ruis'n USA. Sendo bem fiel ao

Arcade, (ruis'n World oferece 14

pistas e uma boa variedade de

carros, além de uma



cria uma outra dimensão em que ele

fica mais forte. Um negócio parecido

com o Dark Force de Vampire
Savior. Os Plasma

)'f (ombos serão combos de

verdade desta vez!

esse tal de

Jeremy detona em cima da moto.

Para melhorar ainda mais a diversão,

experimente uma corrida com o

controle analógico e outra no modo

para dois jogadores, split-screen.

Pode ir firme que é diversão

garantida!
Disponivel em abril

nova no pedaço. Outra boa nova é

que você vai poder usar o Rumble

Pack em NBA Courtside, o que vai

aumentar a emoção das enterradas
e encontrões!

STAR
GLADIATOR 2
CAPCOM

luta

ARCADE

NBA
COURTISDE
N'NrINDO
esporte
NINI'ENDO 64

SUPEReROSS '9.
FEATURING
'EREMY MACGRATH
ACCI,A'M

corrida
P.SI'AI'ION

Este Supercross para o P.Station

promete jogar muita lama para o

alto. Liderado por este ilustre

desconhecido, o Jeremy MacGrath,

Supercross '98 é bem rápido e

animal. Você pode criar sua própria

pista, além de equipar e consertar a

sua moto. Assim que jogar, você vai

notar que, apesar de desconhecido,

Mais lutadores

poligonais da (apcom.

Em Star Gladiator 2,

quatro novos gladiadores entram na

disputa: Rain, Shaker, Byakko e

Blood. Quem ficou de fora, por

enquanto, é só Rimgal, o dinossauro.

No campo dos comandos a novidade

é o Plasma Field, em que o lutador

Os basqueteiros do Nintendo 64

ainda têm uma esperança! É o NBA

Courtside, o novo lançamento da

Nintendo. Você vai poder jogar com
as feras da NBA em um visual

poligonal e fazer as clássicas

enterradas, giros, incríveis assistências

e muito mais. As narrações ficam

por conta de Vic Orlando, uma cara



DICA:

neste ponto, suba pelo
degrau para conseguir pegar o coração.
Depois siga pelo tronco e pegue uma coroa

monstrengos. Como eu já disse, a

arma usada por todos eles é a

DICA: para pegar p~ópri~ língua.
os itens no alto da Nlnguem mata

tela, aperte o ninguém: o

botãoZparae/e monstrinho só pega o
ficar no alto e ". I'
pule com o inimigo com a Ingua,
botão A segura pelo tempo

que for necessário e

depois solta. A língua também serve

pra pegar itens no alto da tela.

Entre os itens, há um indispensável:

a coroa, que abre a

passagem para
fases bônus no

final da fase.

DICA: na segunda parte
do trem de ferro, pule

neste ponto para cair nos
trilhos e seguir por eles

eHAMll10N TWIST

DICA: nesta parte, a
única maneira de passar é soltando

a Iingua e apertando o direcional
para dma até chegar na salda

6 Fases NINJ'ENDO 64
4 Jogadores SUNSOFT

Bateria a~ão

'i GRÁfICO

SOM

(ONTROI.E

ORIGINALIDADE

DICA:

pegue os
inimigos

e atire-os

na pedra
para surgir
uma coroa.

No total você pega 4 coroas nesta tela

Por Marjorie Bras

Êta joguinho com cara de

Mario 64! Não fosse o personagem

um monstrengo que usa a língua

para segurar os inimigos e pegar

itens, você provavelmente acharia

que o objetivo do game é salvar a
Princesa Peach de mais uma de suas

enrascadas, Fora o que foi chupado

do jogo do encanador, como os

gráficos e o som, Chameleon Twist

até que tem uma carinha diferente.

Você escolhe entre quatro

DICA: para acabar com o primeiro mestre,
fique atirando inimigos nele até que ele
caia do penhasco

DICA: para acabar com esse cara, aperte B

para soltar a Ilngua e prender no gancho.
Aperte o direcional para dma para derrubá
10e atire um inimigo nele para matá-I o
18



DICA: a garota Min Min mostra que mulher
não corre de briga. Ela possui a maior
sequência de golpes do jogo. Siga 8, 8 ~ A,

A, A, A ~ A para ver

usados em Tekken e

não são complicados,
mas você nunca vai

saber quantos hits o

golpe valeu. Além disso, há a

tradicional barra de super, para

golpes especiais. Pelo jeito, a

Nintendo deixou pra lá aquela

história de qualidade e decidiu .l.:KAapelar pra quantidade. T' ~.

DICA: a sequência de Syouryu lenbra muito
os golpes de Tekken. Faça8, 8, 8 1\ A. O
último golpe desta sequência detona

DICA: Gengai é um velho que mostra que
idade não é documento. Veja sua
sequência: ~ -+ A, A ~ A, A

DICA: Kate

possui uma
bela sequência
de golpes.
Aperte 8, 8 -+
8,Apara ver
o que ela
pode fazer

quer jogar com gráfico

3D - bastante parecido

com o de Fighters
Destiny - ou 20.
Também é possível
escolher o tamanho do

lutador, pequeno ou

grande. Os movimentos para fazer

sequências são semelhantes aos

DICA:

Ryuhi
possui
mais
estilo

para lutar.
Para conferir, faça 8, 8, A, A ~ A, A. Sua
sequência, além de bonita, é bem eficiente

DICA: Hayato curte mais golpes com as
mãos. Faça 8 -+ 8, S, S para conferir sua
sequência rápida

DICA: com o ninja
'aima, faça a
sequência 8 -+ 8,
8 +- A para fazer
Um pequeno
combo.e
detonar o
oponente

ORIGINALIDADE

1/2 Jogadores NINnNDO 64
CULTURE BRAIN

luta

~ PorBoby~ Betinho

Imagine o homem
de lata sambando na

Marquês de Sapucaí.

Imaginou? Pois é, logo

depois do desfile, o cara

veio lutar em Flying
Dragon Tyin, jogo da
desconhecida Culture Brain.

Já aviso: ele e todos os

outros lutadores deste game lutam
exatamente como sambam, sem

ginga nenhuma. Há
oito lutadores

que têm golpes

simples e nada

originais. Você

pode decidir se

F1Y'NG DRAGON rr'N

DICA: com R.Falcon, faça ~-+ A, A, A +--+,
c~. Esta sequência tira a metade da

, energia do adversário

19





(Ninlendo'
by ~gradiente

12,IREG,l,S,fi"Q,e,El,fJl,G
TAMBÉM NA INTERNET

www.dshop.com



lHAlE
STAnJ!i

Aperte Start durante a tela de campo e a
tela de Status aparecerá. Os comandos são:
• Item: permite usar os itens. As
subdivisões são: itens comercializáveis,

itens importantes, lista de Berserks e
equipamentos.

• TIpo de dragão: igual ao comando de
batalha.

• Dado dos inimigos: os inimigos já
derrotados podem ser conferidos aqui.
• Mapa: permite olhar o mapa durante as
missões de vôo. Pode ser efetuado com o
botão X.

• Options: muda a configuração de botões
e de som.

MINAS DE ESCAVAÇÃO

Depois de uma longa

demonstração, você
estará numa caverna.

Verifique os pilares e
pegue os itens. Depois,
use a chave nos dois

toquinhos no chão e
acione o elevador.

Encontre o dragão e
voe. No primeiro

penhasco há um lugar

com pássaros. Atire

neles e eles o levarão ao Dragon Unit. Mas

isso só acontece quando você vier pela

segunda vez. Juntando as 12 Dragon Unit

seu dragão ficará muito forte. A partir do

segundo penhasco começam a aparecer

inimigos. Na bifurcação, vá para a esquerda

e desligue os ventiladores gigantes. Siga

pelos ventiladores e vá ao terceiro

penhasco, onde há um rio. No final,
enfrente Bemos

BEMOS: fique na

área verde e encha a barra. Pegue as costas
de Bemos e mande laser. Quando ele ficar
nervoso vai atacar com tudo. Mas o chefe

vai ficar entalado na parede. Mande

lasers e vença!

DISCO 1

Entre em cada fase pelo menos duas vezes

para revelar itens secretos.

sistema usado nos dois primeiros

Panzer Dragoon, jogos de tiro, a

Sega criou um sistema de batalha
único. Por isso este RPGé muito

particular. Você comanda o dragão

e pode dar diferentes pesos a seus

atributos. O que é bastante

oportuno em situações pra ~lá de arriscadas. r ~

atacado. Há inimigos resistentes ao tiro
(aparece a inscrição "anti shot" no alvo).

Botão B: laser. Pega os monstros
aleatoriamente, mas é mais forte que o tiro.
Também há inimigos que resistem (aparece
inscrita a palavra "anti laser").
Botão C: chama o menu. No menu há as

opções tiro, laser, item, Berserk, customizar a

arma e escolher o tipo de dragão.
• Item: usa os itens.

• Berserk: são as magias. Necessitam de BP e,
geralmente, usam mais de uma barra.

• Customizar a arma (equipamento): são itens
para melhorar a performance do ataque.
• Escolher o tipo de dragão: depois de uma
certa parte do jogo você pode mexer nos
atributos do dragão: força, mente, velocidade
e defesa. Nota: força e mente estão em
campos opostos, isto é, se aumentar a força, o
poder de mente diminui. Vale também para a
velocidade e defesa.

Os inimigos podem ter pontos fracos,
aparecendo a palavra "weak" no ponto.

Obs: os botões valem para a configuração
padrão.
Passo 4: Fim de batalha

Acabada a batalha aparece uma nota relativa
ao combate. Pode ser: excellent, very good,
nice fight, hard fight e tough fight. O

excellent é o melhor, ganhando mais
experiência, dinheiro e itens.

~ Por Marcelo~ Kamikaze

O legendário dragão

estréia no gênero RPGcom

Panzer Dragoon RPG(Panzer

Dragoon Saga nos EUA, já

disponível). O jogo tem quatro CDs,

mas é bem simples. Você encarna

Edge, um mercenário que foi

atacado pela tropa de Cleimen,

sujeito que pretende achar o dragão

lendário. Por azar de Edge, o dragão

o encontra e o escolhe para ser seu

dono. Agora Cleimen, que procurava

apenas o dragão, procura também

Edge. E, o melhor, o vilão não está
sozinho: Azel, mocinha misteriosa

dona de outro dragão, está a seu
lado. Para não descaracterizar o

Passo 1: Deslocamento

Esse é o único movimento que você pode
fazer sem usar a barra. Em compensação, a
barra não enche durante o deslocamento.

Olhe o radar e fique sempre na área verde,
pois ai você não será atacado.
Passo 2: Encher a barra

Fique na área verde e encha a barra. O ideal é
ter sempre três estoques. A barra é

necessária para efetuar o ataque.
Passo 3: Atacar!

Com a barra cheia, o ataque começa. Uma
técnica importante é o comando reservado, em

que você deixa o botão de ataque pressionado
durante o deslocamento. Assim você vai atacar

logo que o deslocamento estiver concluido.
Veja os ataques:
Botão A: tiro. Permite escolher o inimigo a ser
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faça-os
destruir as

torres. Com
isso abre-se

a passagem.
Mas antes,
atire no

ponto de
junção para
conectar a

passagem.
Siga pela
passagem e vá até o fim. Isso vai
dar numa outra lagoa. Siga para
a parte esquerda do mapa e
pegue a chave 1. Volte para a
primeira lagoa e use a chave 1
na fechadura 1. No mesmo mapa
onde se pega a chave 1está a
chave 2. Use a chave 2 na

primeira lagoa e enfrente
Nurishin'ha.

NURISHIN'HA: acerte os dois

lados do bicho e faça-os separar.
Separados, acerte a parte
traseira do bicho de baixo.

Quando o de cima usar seu

ataque, tome um item stop clear
para livrar do status stop. Espere
pelos discos verdes e saia deles.
Quando eles estiverem juntos,
seu ataque é muito poderoso,
portanto energia no máximo

Volte para os locais das chaves,
pegue a chave 3 e use-a no
dispositivo central. Aform
Dragon vai aparecer

ATORM DRAGON: destrua
todos os satélites usando um

Berserk tipo Spiritual. Acabando
com os satélites destrua o

dragão pelas costas. Quando a
menina disser uma coisa vá

para frente e evite a chuva de
lasers. O ataque do trovão é
muito forte

ferro-velho

e encontre Paette e troque uma
idéia com o cara

RulNAS DE URR

No acampamento pegue o item
com Gash e entregue-o para
Paette, em lorr. Agora você
pode ir para Urr. Acerte uns
seres que parecem baleias e

GEORGIUS

Aqui, você deve detonar os 15
satélites e parar o furacão. Ao
chocar-se com as pedras
aparecerão os Rupis. Lute com
eles usando o dragão com mais
defesa. Parado o furacão, vá

para a nave e pegue o item
embaixo dele. Volte para lorr e
fale com Paette no mesmo

lugar, de dia. Retome a
Georgius e entre na nave pelo
lado (onde há um ponto verde).
Você será preso e depois salvo
por Gash. Enfrente os chefes

NAVE VARNA: apenas atire pela
frente
GUARDIAN DRAGON: se estiver
com a asa fechada mande tiros

na cabeça. Se abrir a asa, atire
pelas costas. Quando perder
bastante energia, o Guardian
Dragon vai usar o Berserk Laser.
Acerte o ponto fraco.

CIDADE DE ZORR

Vá para a caravana de dia
(use a segunda opção

quando for sair de
algum lugar) e entre
na lona central. Fale
com as mulheres e

depois siga para a
cidade de lorr.

Durante a noite,

siga para o bar e
fale com o
barman e pague
20 dynes. Use

todas as opções e pegue
um item. De dia, siga para o

AREA PROIBIDA

Saia do acampamento e siga
para a caravana. Entre na lona à
direita e fale com o sujeito.
Depois vá para a loja (à
esquerda da entrada da
caravana) e use a opção de
baixo para falar com o

vendedor. Fale três vezes e saia

da vila. Siga para a área
proibida. Lá, você deverá
acionar as oito peças do
dispositivo. Acione o dispositivo
e enfrente os chefes

NAVE CLEIMEN: evite a área

vermelha e atire sem parar
ATORM DRAGON: encha a barra

e atire na cabeça. Quando a
menina falar uma coisa, vá

direto para a cabeça para evitar
os lasers

DISCO 1

Para trocar de disco, salve o
jogo, aperte B para entrar na

tela de troca e abra a tampa.
Coloque o CD2 e carregue

Acerte o verme e siga pela
caverna. No segundo deserto
ache o oásis. Acerte a pedra,
encontre a outra pedra e

destrua-a. Volte para o oásis e
siga a passagem. Neste
segundo deserto há outra
caverna que o levará ao High
Vulcan, um equipamento que
aumenta o poder do tiro. No
terceiro deserto, acerte os

dispositivos e crie um furacão.
A passagem será revelada e-lá
você enfrentará Haiga

DESERTO DE GARIR

Vá para a vila de Kainas. Ela
está destruida. Siga para o
deserto, atire em tudo e
encontre lussu

ZUSSU: use um Berserk tipo
Attack. Depois mande tiros no

ponto vermelho. Recupere a
energia quando necessário
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·DKA:

destru;ndo

as/anelas
CGmsocos

vbcê
encontra

itens,
Pegue-os

para

DICA: a maneira mais rápida
ileilestruir as partes do
prédio é usandoobotãom
paradardtutes

DICA:~os~ios

monstros do jogo - .#::::1::
eram pessoas bem direcío.nalpara +

soco para destruf-los
normais que rapidamente
trabalhavam no •

Scumlâbs International, um depósito

de lixo tóxico. LJm belo dia, uma

explosão destruiu o prédio e os três

técnicos foram expostos a gases

tóxicos. Deu no que deu: os três

mutantes saíram pelas ruas e

{omeçaram a destruir tudo. Para

jogar você escolhe um dos monstros

e deve contil'U:lar a destruição da

cidade. Se quiser somar mais

pontos, coma pessoas grandes e

veículos, que valem mil pontos.

Provavelmente sua paciência vai

~c~~:~~:~~~~~~ espaç:h

Por Lord Mathias DíCA: procure ser atingido o

Rampage World Tour, o "mínimo possfve( p-araganhar
clássico dos arcades, estréia no bônus no fina/da fase

Saturn. Se você já encarou o

game no fliperama, sabe. O lance é

detonar tudo o que pintar pela

frente e isso inclui gente. Mas não

pense que a violência é gratuita.

George, Lizzy e Ralph - os três

DICA: você conseglieilesttuir os carros na
rua a>m o botão tt1esttua os helie6pt
com o botão A
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adversário quando

destrói as bolinhas que

estão no seu campo.

Na hora de limpar sua

área, dê preferência

para as bolinhas negras.

Se elas preencherem

todo o espaço, a

contagem regressiva

começará e você terá apenas

dez segundos para fazer a

limpeza. Fique de olho nos itens:

eles lhe darão até golpes especiais.

DICA: este

item: pode
ajudar
muito se
você estiver
mal na

batalha. Pegue-o s6 se estiver perdend~
pois este item troca os campos de lado

DICA: alguns especiais são melhores que
outros. Veja o especial de todos os
personagens e escolha o melhor para você

DICA: se todos

os espaços de seu campo
estfverem preenchidos, seja rápido
e tire as bolinhas. caso contrário

seu tempo vai embora

DICA: as vezes é melhor jogar as bolinhas
negras para o campo do oponente, com
isso você atrapalha o jogo dele

DICA:este .

item: dará a
você um

especial

p.SJ'AnON
SA1VRN

MICRO CABIN

estratégia
5

NOON
1/2 Jogadores

Bateria

DJCA:para
umcombo
eliminaras
boIinhasl
você tem

de alinhar
no m/nimo 3delas da mesma cor.

Para estourá-lasl aperte O botão de ataque

Por Marcelo Kamikaze

Cabeça boa e paciênciQ são

duas coisas indispensáveis para quem

quer se dar bem em Noon - jogo de

estratégia em que o objetivo é

encher o território inimigo de

bolinhas. Para começar, você tem de

escolher um dos seis personagens. A

única diferença entre eles é o

golpe especial, que muda de

acordo com o personagem

escolhido. Aí, é só ter paciência
e, claro, usar uns neurônios. Você

só coloca bolinhas no campo

DIG4:as bolinhas multicoloridas podem ser
combinadas com qualquer cor. Por exemplo
2 VIldes e uma colorida
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P.STAnON
ENIX

dan~a

DICA: terminando oJogo
com vários personagens
você libera outros para
serem escolhidos

1/2 Jogadores
Memory Card

GRÁfICO

SOM

(ONfR.OLE

OR.IGINALIDADE

Busr A MOVI

um jogo de dança! E

que dança: os
movimentos são

perfeitos e as músicas
ótimas!

Quando você
acerta os

movimentos - os

passos, melhor
dizendo- eles

formam um combo. Você também

pode usar especiais, que param o

adversário por alguns instantes 

tempo que você deve aproveitar

para fazer o maior número possível
de movimentos. Mas lembre-se:

só é possível usar dois especiais

por dança. Então, capriche

no arrasta pé.

DICA:

prefira seguir o comando maior.
Assim você consegue uma vantagem

DICA: solte o especial quando o
adversário estiver para fazer
uma sequência grande. Se
acertar, você quebra o
combodele

- . DICA: antes de

inidar o jogo
treine um pouco
no modo Practice.

Treine prindpalmente as
músicas mais lentas

Você deve estar

olhando para esta

página e pensando: ué,

que Bust a Move é esse? Pois é,
este Bust a Move não tem nada

a ver com aquele quebra-cabeças.

Neste, o lance é requebrar.
Quanto mais Carla Perez,
melhor, Funciona

assim: você escolhe

um dos dez

personagens e o

DICA: para escolher a cor opcional selecione
o personagem segurando SELECTe
pressionando o

DICA: ""

aperte!::" "
para

soltar o

especial e
o para se

esquivar de
umespedal
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DICA:

entre

nessa

cabana só

quando

tiver pego todos os pintinhos. Assim o
velho vai entregar a você a chave que abre

os baús iguais ao que esfci ao lado dele

29

DICA:

deixando o
botão de

ataque

"2 pressionado,
a esfera de Tomba vai ter um alcance maior

DICA: ao encontrar esses tipos de placas,

fique em frente e aperte t para receber
pontos extras

DICA: aqui, use o
item tomado para seguir em frente

mal, garanto. Tomba

possui uma corda
com uma bola cheia

de espinhos na

ponta que deixa os

inimigos tontinhos.
Além disso, ele

pode arremessar

os porcos, como

Klonoa, em
Klonoa of the

Wind. Lançar os

porquinhos

longe vai ser
bastante

divertido, mas

não esqueça
de coletar os

itens que

aparecem nas fases.

Eles são muito importantes para

passar obstáculos. E fique atento: a
maioria dos cenários tem dois níveis

de jogo. Isso quer dizer que você

terá de detonar os porcos ~também' no fundo da tela. r ~

DICA: pule em cima dos porcos e use-os

para atingir os outros inimigos

DICA: pule neste ovo, quebre-o e agatre o
pintinho. Faça isso com todos os ovos que
encontrar

~"p Por Marjorie Bros
A terra de Tomba foi

invadida por porcos muito, mas

muito mesmo, malvados. Os

porquinhos saquearam, roubaram,
mataram, enfim, detonaram tudo

que puderam. Agora o selvagem

Tomba decidiu pôr um fim nessa
história. Os suínos vão se dar muito
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1/2 Jogadares
Bateria

DICA: próximo ao adverssário,
faça defesa e soco juntos para

agarrar. Vale para todos os
personagens

"GHflNG IVOLUflON

i4 _. ~. DICA: acerte o oponente
:.. ---.-; ~ dando um golpe parecido

.;;= com um salto mortal com
- t + chute. Este golpe

- vale para maioria dos
personagens

DICA:

com o inimigo tonto, aproveite para
fazer combos, pois os últimos hits que você
deu vão se somar aos que der depois

DICA: quando
denubar o inimigo,
adone t + soco ou

chute (depende do
personagem) para

atacá·/o no chão

DICA: com Ultraman, faça t +
chute juntos. Este golpe é muito
efidente para efetuar um
ataque-surpresa

DICA: para sair de
um ataque ou até de um espeáal, aperte
o botão do side step, com isso você se
livra de uns ataques

um pouco o jeitão da luta. Todos os

golpes são iguais aos que os

lutadores faziam na TV. É possível
fazer combos, mas não existem

grandes sequências. Os sons

também saíram direto da série para

o game. Já os gráficos foram

inspirados em outros games,
como Tekken.

DJCA:com Ultraseven,

faça -a,~-+-a,~-+ + soco
para soltar o bumerangue

DICA: para soltar o especial
aperte defesa, soco e chute
juntos. Serve para todos os
personagens

\j Por 8<lby Definho
Ultraman, um dos primeiros

heróis japoneses a fazer sucesso no
ocidente, volta a lutar no

videogame. Fighting Evolution foi

baseado nas antigas séries de TV

__ U",","I~tr.aman,Ultraseven e Ultraman

Taro. Esta última, ao contrário das

outras, não pintou nas telinhas

brasileiras. Apesar disso, o game não
tem muita história: é escolher o

lutador e descer a mão no inimigo,
como de costume. São 8 lutadores:

os três heróis e cinco monstros

tirados das séries. Se você já viu

alguma dessas séries, ou outras

séries japonesas, como Jaspion e

Changeman, não vai estranhar nem
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DICA:

exploda
aálVole

para que
ela caia e
você

possa
atravessar

p.STAnON
HUDSON

a,ão

DICA: alguns
cristais estão

presos e você
não poderá
pegá-Ios. Acerte
uma bomba
nestes cristais

para liberá-Ios

1/2 Jogadores
Memory Card

80M81RMAN WORLD

DICA:

alguns
cogumelos

possuem itens, exploda o máximo de
cogumelos possivel para adquirir esses itens

DICA:

de tempo
em tempo
ele se torna
uma bola.

Cuidado, pois dessa forma ele pode
explodir suas bombas sem ser atingido

DICA: não tente colocar

uma bomba perto destes
bichos verdes, pois eles irão
engolir sua bomba

DICA:
contra

esse

inimigo, a melhor tática é
cercá·lo com bombas. Isso não é muito

fácil, mas se conseguir o cara dança

que fica atirando bananas na sua

cabeça e fabricar pontes

para atravessar buracos

gigantes. Bomberman
ainda tem de detonar

cogumelos que

bloqueiam a

passagem. Mas é
recompensador: os

cogumelos escondem

itens preciosíssimos!

DICA: coloque
uma bomba atrás

da álVore para
derrubar o

macaco. Depois é
só detonar uma

bomba nele

DICA: em todas as fases você terá de abrir

a porta. Para isso colete todos os cristais
que estão espalhados pela arena

34

Por Marjorie Bras
O homem bomba da

Hudson ataca o P.Station. Como

vocês sabem, meninos e

meninas, Bomberman começou sua

carreira no Nintendinho. De lá pra

cá, pouca coisa mudou. Você ainda

joga com Bomberman, anda por um

labirinto e detona bombas. Contudo,

em Bomberman World, o

homenzinho faz algumas coisitas

mais. Por exemplo, agora ele pode
derrubar árvores. Essaatitude anti

ecológica serve pra duas coisas:

derrubar um macaco prá lá de chato
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Memory Card

DICA: para
mudar o visual

de Chun-Li,

coloque o
cursor sobre ela,

segure Select e
selecione

X-MJNVI srulf IX IDMON

DICA: nesta versão você terá de suar um

pouco mais para detonar Apocalipse, pois

agora sua energia também é recuperável

encheram o jogo de fru-fru. Por

exemplo: inventaram o Hyper

Cancel, que permite começar um

golpe especial antes de terminar
outro. Há mais uma batalha.

Eram seis, agora são sete. E, pra

completar, você pode jogar no modo
Survival, lutando cada round
contra um lutador diferente até sua

energia acabar. X-Men Vs. Street
é uma surpresa. Muito melhor

que a versão de Marvel kSuper Heroes! r~

DICA: com certeza,

nesta versão o
melhor lutador para

ajudá-Io nas lutas

é Cidope. Seu

especial é arrasador

CHUN-U:

voadora, rasteira fraca, soco

médio agachado e soco forte em pé. Siga
com um ~ Il~+ 2 botões de chute e ~ Il~

+ 2 botões de soco. Espere o inimigo cair

para dar outro ~ Il~+ 2 botões de chute

KEN:

voadora,
soco forte

" e ~~~ +
soco

forte.

Depois,
~~~+2

botões de soco. Espere até o segundo

Shouryuken e mande um ~ ~~ + 2 botões

de chute. No chão ainda dá pra acertar uma

rasteira fraca e um gancho forte

DICA: para acionar o cross over counter é
só defender um golpe e acionar ~Il~+
soco + chute de mesma força

DENTES

DE-SABRE:

voe com

chute

forte. No

chão,

" rasteira
fraca e

gancho forte. Durante o supersalto, faça:
soco fraco, chute fraco, soco médio, chute

médio e agarrão aéreo. De volta ao chão

siga com ~~ Il + 2 botões de soco. No canto

dá pra emendar mais dois desses golpes

RYU:

rí voadora,I - soco

forte,
~Il~ +

. soco

• forte,
~Il~ + 2

botões de soco, ~ ~~ + 2 botões

de chute e ~Il~+ 2 botões de soco. Espere

ao máximo e estique o número de hits
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CHEFE: use o tiro canegado no
ponto para pegaras úfs partes
de uma vez

BLAlING STAR
NJO MO

426 Mega lUME KOBO
2 Jogadores tiro

MemoryCarci

GRÁfICO

SOM

,CONTROLE

ORIGINALIDADE

carregado e o break.

Agora dois jogadores

podem disputar o mesmo

espaço aéreo e há itens
exclusivosneste modo: o

Decoy, que atrai os inimigos para ,
você com maior bônus, e o

Stealth, para afastá-Io do

perigo. Blazing
Star é mais um

jogo, ao lado de
títulos como

Einhander, que
confirma o

renascimento

dos jogos de tiro.

POWER UP· aumenta a

potência dos tiros e a
bana de carregamento

Pontos - pegue todas as jóias.
Elas aparecem a cada 8 inimigos
detonados. A cada 8 jóias
coletadas, elas valerão mais. Por

exemplo, no início elas valem
300, mas depois de 8 coleta das,
valerão 500. Os anjos multiplicam
o valor dos inimigos destruídos
com tiro normal. No começo é
só o dobro, mas deixando de

pegá-I os, vai até 128 vezes. De
resto é tentar detonar os inimigos
com o tiro carregado. A tabela
está abaixo.

Terminar o jogo - quanto menos
pontos fizer, quanto menos

inimigos
destruir, a

dificuldade do

jogo será menor.
Derrote os mestres o

mais rápido possível.

BREAK
INIMIGOS DESTRUiDOS

~... . Por Marcelo~ Kamikaze
Blazing Star é uma obra de

arte de 426 megabits. Quem achava

que o Neo Geo não poderia ter

apresentação em computação gráfica

vai ter de repensar suas opiniões.

Mas o jogo em si é totalmente feito

à moda antiga: nada de polígonos,

tudo feito à mão. Continuação de

Pulstar, Blazing Star abandonou o

estilo mais de estratégia para dar

lugar a uma ação mais pauleira. São

seis naves a sua disposição: HeI!

Hound, Windina, Aryustailm, Peplos,
Dino 135 e a Dino 246, a mesma de

Pulstar. As armas variam para cada

nave, mas os tipos são os

mesmos: normal, rápido,

2345678910111213

HELL HOUND

16243248648096128

WINDINA

81632648096128

ARYUSTAILM

2481216243248648096128

PEPLOS

16243248648096128

I)INO 135/246

243248648096128
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CHEFE:fique bem embaixo.
Assim os tiros não vão pegá-Io.
Quando ele for soltar o tiro

maior, acerte o carrega no pé

CHEFE:a prioridade são esses
canhões rotatórios. Destrua o
mais rápidopossfvel

CHEFE:voe em circulos para
escapar dos tiros. Assim você já
acerta o inimigo

CHEFE:o ponto fraco é a torre.
Fique em constante movimento
para escapar dos tiros

CHEFE:acerte na partes
centrais, mas antes debilite o
chefe acertando suas partes

DICA: mande carga total em

uln,anave. Não 'kJ~e no centro,
pOlsvlrã um law.glgante

CHEFE:destrua os canhões e os

lançadores de naves e facilite
sua vida. Cuidado com a queda

DICA: s6 espere aparecer para
mandar tiro carregado

DICA: ficando aqui você escapa
desses tiros

DICA: na hora do perigo, use
umbreak

DICA: acerte os tiros por cima
do roM pra não ser encurralado
pelo laser

CHEFE:

tiros de longe tentando
procurar brechas entre os
disparos. Apesar do espaço, dá
prapassar

CHEFE:comece a detonação
assim que o tempo começar a
girar. Escape dessa chuva
ficando bem recuado

CHEFE:vá destruindo as peças
para alMar sua vida. Encontre
pontos (como na foto) para
tentar acertar mais de um

ponto

DICA: com essa nave dá pra
pegar o inimigo atrás das três
barreiras

DICA: 6timo ponto de coleta de
score. Veja por onde os inimigos
vão aparecer

CHEFE:aqui as coisas se
complicam. Acerte as peças
para diminuir o poder de
ataque do chefe. Na forma
de nave, escape do laser
ficando bem embaixo da tela.

Na fonna em que o chefe fica
girando, atire de longe,
desviando dos tiros

DICA: já saia detonando
e destrua os canhões
antes de eles atirarem.

Depois é s6 mandar bala
pra cima do núdeo
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Ame no Murakumo:

,J,~~ + soco

Ghram: ~,J, ~ + botão

Vagula: ,J,tt+- + chute

Warp: +-.J,.lt + botão
Formation A: .J,. ~~ + chute

Formation B: (c) +-~ + soco

(use o mesmo comando para

soltar o tiro)

Formation C: (c) +-~ + chute

*Ragnarok: ~.J,.~ + 55

*Legion: .J,. ~~ + CC

*Ouroboros: ,J, ~~ + 55

Habilidades: salto duplo e

agarrar-se a parede (.J,.lt +- +
soco). Na parede (da esquerda):
Subir: l'
Descer: .J,.

Obs: com Ryu, quando houver o
nome de um lutador entre

parêntesis, você só pode usar o
golpe se estiver personificado no
cara indicado

~,J, ~ + 55 (Ryu)

*Shouryu Reppa: ,J, ~~ + 55

(Ken)

*Shinryuken: .J,. ~~ + CC (Ken)

*Shippu Jinraikyaku:
.J,.lt +- + CC (Ken)
*Messatsu Gouhadou:

,J, lt +- + 55 (Akuma)

*Messatsu Goushouryu:
,J, ~~ + 55 (Akuma)

*Ten'ma Gouzankuu: no ar,

,J, ~~ + 55 (Akuma)

*Shungokusatsu·lnstant
HeI! Murder: 5R, 5R, ~, CR, 5F

(Akuma • nível 3)

TRUOUES
OlCI\S E . e derrotar a dupla

onente: depOIsd trêS botões de

Roubar o assiste~~):a~fenha pressiona~pO~r~scerpara ticar com o
.' laparece " - d lutadores tador.

inImIga t' a tela de seleçao e bém contra o compu de escolher o

c~~~~t::te dele. ~~~~~a(~~O assist~~~~;~~~apressionado e,
Es(olher o Sed da sua dupla, taça eM e SI' até a luta

segundO luta or te os botões 5M,
sem soltá-Io, aper . 5 estoques. sistente: na hora

começar. Você ~~~ow Char\ie (Omo :: dupla, taça-o com
Escolher o S undo lutador da s rt os botões SR, eM

de escolher .o se~ e sem soltar, ap: e toques.
start preSSIona o , çar. \jQcê tera 5 es

e SI' até a luta come

Superlotação de
heróis na tela! Em

Marvel vs. Capcom você
pode lutar com dois caras ao

mesmo tempo. Mas é
sempre bom saber o que fazer. Por
isso, publicamos todos os golpes

dos 15 lutadores que estão à

disposição para você detonar 1''''''08A8~ 8E ••

Hadouken: ,J, ~~ + SOCO

Shouryuken: ~,J, ~ + SOCO

Tatsumaki Sempuukyaku:
,J, lt +- + chute

Ashura Senku: +-,J, lt ou
~.J,. ~ + 555 ou CCC (Akuma+)

Ten'ma Kuujinkyaku: no ar,
,J, ~~ + chute (Akuma)

*Mode Change: ~ ~ .J,.lt +- +
soco (rápido: Ryu, médio: Ken,
forte: Akuma)

*Shinkuu Hadouken:

,J, ~~ + 55 (Ryu)
*Shinkuu Tatsumaki

Sempuukyaku: .J,. tt +- + CC (Ryu)

*Shin! Shouryuken:

COMANDOS
GERAIS

Crossover Assist: 5M + CM

(chama um lutador de apoio
um número limitado de vezes)
Crossover Attack: 5F+ CF

(troca de lutador)
Crossover Counter: durante a

defesa, ~It.j, + 5F + CF(troca

de lutador seguida de contra
ataque - necessita um nível de
barra Hyper Combo)
Crossover Combination:

.j,~~ + 5F+ CF(os dois
lutadores realizam seus Hyper
Combos e efetiva a troca 
necessita dois níveis de barra

5uper Combo)
Duo Team Attack: .j, It ~ + 5F

+ CF(os dois lutadores
aparecem na tela e você
comanda os dois ao mesmo

tempo. Nesses instantes, o uso
de Hyper Combos é livre.
Necessita pelo menos duas
barras de Hyper Combo e o
tempo varia conforme a barra).
Advancing Guard: durante a
defesa, 555(empurra o inimigo)
Corrida: ~~ ou ~~ ou ~ +

555 ou ~ + 555

Superpulo: .j, l' ou CCC
Evitar a queda: quando for
derrubado, ~It.j, + soco

Trocar o lutador que começa
a luta: deixe 555 pressionado
até a luta começar
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Gamma Charge:
(c) ~-+ + chute
(horizontal)

Gamma Charge: (c)

~ l' + chute (vertical)
*Gamma Wave:

~ ~-+ + 55

*Gamma Crash:
~f{~ + 55

*Gamma

Quake: ~~-+
+ CC

Habilidade:

super armar

Web Ball: ~ ~-+ + soco

Spider Sting: -+ ~ ~ + soco

Web Sting: ~f{~ + chute
Web Throw: -+ ~ ~ f{ ~ + soco

*Maximum Spider:
~~-++ 55

*Crawler Assault: ~~-+
+ CC

*Ultimate Web Throw:
~f{~ + 55

Habilidade: corrida aérea,

salto usando a parede e
grudar na parede (salte na
parede e segure o direcional
na direção oposta à mesma)

Shield Slash: ~ ~-+ + soco

Stars & Stripes: -+ ~ ~ + soco
Charging Star: ~ ~-+ + chute
*Final Justice: ~ ~-+ + 55

*Hyper Charging Star:
~ ~-+ + CC

*Hyper Stars& Stripes:
-+~~+55
Habilidades: Cartwheel

(-+~ ~ f{~ + soco) e salto

duplo

Shoulder Cannon:
~~-+ + soco

Repulser Blast:
-+ ~ ~ f{ ~ + soco

Smart Bomb: CR + 5M

*Proton Cannon:
~~-+ + 55

*War Destroyer:
~~-+ + CC

Habilidade: vôo (~f{ ~ +
chute)

*Captain Storm:
~~-+ + CC

Venom Fang:
~ ~-+ + soco
Web Throw:

-+ ~ ~ f{ ~ + soco

I Venom Rush:

I ~~-+ + chute

( Venom Bite: ~ f{ ~
+ chute
*Venom Web:
~~-++ 55
*Death Bite:
~ ~-+ + CC

Habilidade:
corrida aérea

Gamma
Tornado:
-+~~f{~

+ soco

Gamma Slam:
~~-+ + soco

Kinetic Card: ~ ~-+ + /. I
soco ~
Trick Card: ~ f{ ~
+ soco

Cajun Thrash:
-+~~ + soco

Cajun
Strike: (c)
~ l' +
botão

*Royal
Flash: ~~-+
+ 55

*Cajun Explosion:
~~-+ + CC ou

~f{~ + CC

Berserker Barrage:
~~-+ + soco
Tornado Claw: -+ ~ ~ + soco

Berserker Slash:
~f{~ + soco
Drill Claw: CR + 5M

*Weapon X: -+ ~ ~ + 55
*Fatal Claw: -+~~ + CC

*Berserker Barrage X:
~ ~-+ + 55

Habilidade: Berserker Rage
(~f{~ + 55)

Saotome Fire: com o 5tart

pressionado, soco repetido

(aumenta barra de Hyper
Combo)

Saotome Typhoon:
(c) ~-+ + soco

Saotome Dynamite:
(c) ~ l' + soco
Saotome Crash: -+ ~ ~ f{ ~ +
chute
*Blodia Punch: ~ ~-+ + 55

*Blodia Vulcan: ~ f{~ + 55

*Saotome Cyclon:
~~-+ + CC

-+~~ + 55

*Darkness lIIusion:
~~-++ CC

*Eternal Slumber: CR, 5M, ~/

CM,5F

Habilidades: Bumia Dash (no

ar, ~ ou l' + 555) e Hi Angle
Dash (corra com o botão de CR

pressionado)

Mega Upper: -+ ~ ~ + soco

Mega Buster: 5F (pode ser
carregado)
Item Attack: ~~-++soco

(~ f{ ~ + chute para mudar o

item - rápido: Mega Ball; médio:
Tornado Hold; forte: Leaf
5hield)

*Hyper
Megaman:
~~-+ + 55

*Rush Drill:
~~-+ + CC

*Beat Plane:

~ f{ ~ + CC (depois
use o botão para
atirar)

Captain Fire:
~~-+ + soco

Captain Coleda:
~f{~ + soco

Captain Kick: ~ f{ ~ +
chute
Commando Strike:

~ ~-+ + chute (rápido:
Ginzu; médio: Mack;

forte: Baby)
*Captain Sword:
~~-+ + 55

Screw Pile Driver: 360' +

soco (perto)
Double Lariat: 555 ou CCC

Flying Power Bomb:
~f{ ~ ~-+ + chute

Vanishing Flat: -+ ~ ~ + soco
(Zangief normal)
Aerial Russian Slam:
-+~~ + chute
Vodka Fire: ~ ~-+ + soco

(Mecha Zangief)
*Final Atomic Buster:

360 ' + 55 (perto)
*Ultra Final Atomic Buster:

360' + CC (Zangief normal 
nível 3)
*Siberian Blizzard: 360' + CC

(Mecha Zangief)

*Iron Body: ~~ f{ + CR

(transforma-se em Mecha

Zangief - use o mesmo
comando para voltar ao
normal)

Desgrudar: -+
Ir para a outra parede: ~-+
Golpe de Cypher: soco
Voadora: chute

Deslize: ~ + chute

~ .
UIt, .

Zero Style Kikoushou:
-+ + soco
Kikouken: ~f{ ~ ~-+ + soco

Tenshoukyaku: -+~~ + chute
Hyakuretsukyaku: chute
repetido
Sen'enshuu: -+ ~ ~ f{ ~ +
chute

*Kikoushou: ~ ~-+ + 55

*Senretsukyaku: ~ ~-+ + CC

*Shitisei Senkuukyaku:
~ ~-+ + chute (no ar)

*Hazan Tenshoukyaku:
-+~~ + CC .

Habilidades: corrida aérea e

salto triplo, salto usando a

parede

Sou I Fist: ~ ~-+ + soco

Shadow Blade: -+ ~ ~ + soco
Vedor Drain: -+ ~ ~ f{ ~ +

soco (perto)
Shell Kick: ~ + CM (no ar)
Shell Pierce: ~ + CF (no ar)
*Soul Eraser: ~ ~-+ + 55
*Silhouette Blade:
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DICA:
uma ótima

maneira

de chegar
aogarrafão
adversário

é usar o
botão f:,

DICA: fique
esperto
coma

barra de
estamina,

para ver
a hora certa de fazer as substituições

DICA: caso

queira um jogo
sem substituições,

aumente a sua
estamina ao

máximo. Com isso

os seus jogadores
não cansam

DICA: quando estiver na
defesa, tente roubar a
bola do adversário
com o botão X

2 Jogadores

Memory Carel

N8A POWEI DUNKEIS 3

DICA: corra da marcação dos
adversários com o botão L1, mas

fique esperto com a barra,
pois é limitado

seja preciso muito esforço dos seus
dedos. Como em outros

jogos de basquete, há

várias opções de jogo:

Friendly (a melhor para

quem quer uma partida

rápida), NBA Finais, Regular

Season (boa para os que têm

mais tempo) e AII-$tars Game.

Em qualquer dos modos você

vai perceber que NBA Power
Dunkers 3 é um dos melhores jogos

do gênero nos últimos tempos.

P.SI'AI10N _

DICA: no
momento

, emque
seu
adversário

pular para arremessar, aperte o botão ::;
para subir junto com ele e dar o toco

DICA:

caso esteja com dificuldade de entrar
no garrafão adversário, use R1 ara este

quadro aparecer na tela e escolha a opção
Offense, com issoa5f1a equipe terá mais

jogadores na área de ataque

DICA: o
botão

quadrado
é o botão
correto

para tentar pegar a bola no começo do jogo

• Power Dunkers 3 bota a
Konami de novo no circuito
do melhor basquete

LOgO depois de lançar o fraco NBAin the Zone '98, a Konami pede

desculpas aos gamemaníacos com
NBA Power Dunkers 3. De cara, o

game dá um banho em In the Zone
'98. A jogabilidade é precisa e

grandes jogadas acontecem sem que
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SNES
ELECTRONIC ARTS

futebol

3

"'A 198
5 Jogadores

Bateria

DICA:

somente
noMado

Pro, aperte
o bofãoR+

direcíonalpara ~ss;a,aiboIª, depofs'lÍperte
Rpara receber de voltil!ll:Jl1Ja tabêlinha

DICA: no tiro de meta,âperteo botãoYpara
e$tequadro aparecer na ,tela para você
selecionar o jogador;, ChlJtecom o:botão 8

DICA: nesta

tela, apertando
o botão A /
vare mudará o

do
iona:/~Com

isso, apertanáo o
dírecfonal para a
direita seu jogador
seguirá em frentfl,

DICA:

os melhores times

brasileiros são Fluminense, Botafogo,
Grêmio e Flamengo

• Galera do SNes ganha F1R~versão menos caprichada
de clássico do futebol

A CAMINHO DA COPA

AcopadeMundovaisernas -. QS~~Laranjeiras! É essa a impressão , J\
que você tem ao pegar o controle para

para jogar a versão de Fifa '98 para chegar à
SNes. O futebol é de segunda divisão Copa e jogá-Ia, e

e o campo -os gráficos- está cheio de da presença de clubes
buracos! Brincadeiras com os ' do Brasil, Alemanha,

tricolores à parte, Fifá '98 para SNes França, Espanha, Itália, Inglaterra

fica longe das versões para Nintendo e Estados Unidos no modo League.

64 e, principalmente, P.5tation. As O modo Trade, sucesso no N64 e

novidades ficam por conta do modo P.Station, em que você negocia

Road to World Cup, em que você jogadores -tomara que com mais

percorre o caminho das eliminatórias talento que o Mário Sérgio- não está
DI(A;{lQS presente. Os outros
escanteios, mova modos disponíveis são

df.fa o PK (pênaltis) e o FFee
adro

Practice, para treinar
escanteios, faltas,

ataque e defesa. Se

você gosta de um

futiba, o jogo diverte, mas como

aquele casados e solteiros em que

seu pai Joga.



DICA:

para defender os socos e
chutes do adversário aperte
o botão R

lutadores, que devem ser
escolhidos através de suas

associações. Não importa

qual lutador você

escolheu, só há três

maneiras de vencer"uma
luta: imobilizar o

adversário no chão,
nocauteá-Io ou mantê-Io

fora do ringue por mais de 20

segundos. Desde que o fim seja uma

dessas três opções, os meios nao

importam muito.

DICA: dentro do ringue, apertando o c+- o
seu jogador usa as cordas num tipo meio
diferente de co"ida

DICA: fora

do ringue,
apertando
obotio

c+- você

OOJENJ sobe nas
cordas.

Aperte o botão A para pular no adversário

DICA:

quando
for

jogado

para
fora do

ringue,
volte o

mais rápido

possivel para não ser desclassificado

DICA:

quando o
adversário

estiver

no chão,

aperte -J. + B para chutar a cabeça dele

DICA:

quando

aparecera

mensagem

japonesa no life do

seu adversário, significa que é o momento

certo para imobilizá·lo, com o botão C-J.

GRÁ."eo

SOM

eONfROLE

ORIGINALIDADE

4 Jogadores NINTENDO 64
Bateria ASMIK

luta livre

VIRrUAI. 64 PROWRESrl.ING

DICA:

quando
os dois

lutadores

estiverem

aga"adosiaperte rapidamente o botão A

para conseguir aplicar o golpe primeiro

DICA: com
o botão B

você

distribui

socos e
chutes no

adversário

42
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• Vale dar porrada de

qualquer jeito, só nãovale ficar fora do ringue

Vale tudo no Nintendo 64:Virtual 64 Prowrestling,
primeiro jogo de luta livre

para 64 bits, é real. Os gráficos

e movimentação dos lutadores

são perfeitos. Até parece que

você está jogando com um

daqueles caras bem vestidos e

maquiados do Gigantes do

Ringue, programa da TV do

bispo. Você participa de lutas

simples - contra um troglodita

qualquer comandado pelo

computador - ou de lutas em

equipe, composta por cinco
lutadores. Existem sete
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4 Jogodores NIN'TENDO 64
8oterio KONAMI

basquete

4

DICA: na

defesa,

procure

sempre
dêixarum

jogador
do seu time no

garrafão para tomar conta dos rebotes

NBA IN fHE ZONE '98

DICA: para ganhar
dos adversários na

corrida, ande com o

botão Z pressionado

P.Station, na

versão para
Nintendo

64 não

estão

presentes as

fintas que
deixavam o

adversário zonzo.

Você tem 4 modos de

jogo: exhibition, season,

playoff e all-stars. Tudo tradicional.

As inovações ficam por conta de

novas equipes da NBA e da

possibilidade de trocar os jogadores

de time. De resto, é aquilo que você

já sabe: várias câmeras, c10se nas
enterradas. Se estiver de bobeira,

jogue uma pelada.

DICA: no lance livre,

aperte o direâonal para
baixo e, quando a lJatra
estiver no meio, aperte
para dma para
convelter a esta

caso consiga uma grandê

enterrada, logo em seguida

SU1f1e um replay do 'ance

,

• Clássico do basquete fica
parecendo jogo de veterano
em versão para Nintendo 64

DICA:

procure
tocar
bastante a
bola na
área de

ataque
para

seus Joga,dores se livrarem da maltação

DICA: ~, o botão A na dêtesa
você consegue subir para dar

tocos e ganhar rebotes

Mano, se você esperava por umbasquete nervoso, com um

clima de disputa como o dos jogos

do basquete profissional americano,

esqueça: a versão 98 de NBA in the
Zone vái fazer voce lembrar, no

máximo, dos Harlem Globetrotters,

aqueles caras que eram os melhores

do basquete ...nos anos 60! Ao

contrário de NBA in the Zone 2 para



='--~

2 Jogadores
11 Provas

Bateria

SHORTTRACK:bloqueie os
oponentes quando eles
tentarem ultrapassar. O 10 lugar
dá um bónus de 150pontos

SPEED
SKATlNG:

nas curvas, J1i
mantenha j~

sua "' "
velocidade = a ••' = --

na faixa amarela. Nas retas, vá com tudo

WINJER HUJ

SKlJUMP:
o melhor

ângulo é o
de 30:

a.. Aperte o~ botão
Action

quando estiver como na foto para pousar.
Depois desse tempo vocf vai cair

SPEED
SKlING:a

largada é
tudo nesta

prova para se
conseguir o

melhor =
tempo

DOWNHILL: use o botão Speed
até a barra chegar à metade.
Depois, deixe por conta da
gravidade

=._-----

SLALOM: ~000 ~000
use o \

botão .,,~

Action '$)~
quando '-.:

estiver a I ~~.>

um passo \~ "~ AWW~

do poste. Treine muito para pegar o jeito

SKELETON:

tente não bater com muita força
nas beiradas. Caso caia do
trenó, use o botão Adion na
hora para não perder velocidade

SNOW
'OARD:

parecido
como
Downhill.

Faça

zigue-zague para passar pelas bandeiras

atletas. Um deles é secreto (veja
como acioná-I o no SGP Dicas desta

edição). Vista as luvinhas e as

ceroulas e prepare-se para a _

competição: são oito provas no
modo Arcade e onze no Saturn.

OSSCOUNTRY:use sua

estamina no plano e no final.
Nas subidas, vá devagar. Nas
desddas, economize energia

=-==----

AERIAL:

primeiro
escolha a
manobra.

_ Aperteo
botão

• Speeda
toda hora.

Na rampa, deixe
pressionado o Adion até a hora do salto

SAI'UIlN

• Prepare-se para o
inverno: as Olimpíadas de
Nagano vão a sua casa

As Olimpíadas de Inverno deNagano já passaram, mas ainda

rendem bons jogos. Winter Heat, da

Sega, é uma espécie de reedição de

Decathlete, também da Sega,

lançado em 96, às vésperas das

Olimpíadas de Atlanta. Como em

Decathlete, você tem de apertar o

botão seguidamente o mais rápido

que puder. A velocidade com que
você faz isso reflete na velocidade do

atleta e em sua performance nas

provas. Você escolhe entre nove

BOBSLEIGH:espere por esse
momento da foto para largar. O
resto é muito botão ipeed e
não bater nas beiradas
44



N'''''''NDO 64 _ --------
DICA:

pegue os
ventiladores
durante a
prova para
aumentar
a sua
velocidade

p.STAnON
M2TO

corrida

OPTION

4 Pistas

2 Jogadores
Memory Card

GRÁfICO

SOM

CONfROU

ORIGINALIDADE

para executar as manobras
durante a descida. Há

DICA: nas

1l&lrl~8 plataformas~
segure o

direcional para 1(1 +A para dar esse looping

vo~ o.orou'"
(jPJ Pl!J!M!ID

DI • na descida da montanha com tiro,

,perte o botão Z para deFCiir os bonecos
de neve e, com isso, ganhar pontos no
final da fase

DICA: nas

primeiras
pistas você

consegue
executar todas as

curvas sem precisar usaro fr1io, apenas use
as tangências e reduza um pouco

Para correr basta escolher um dos

onze carros disponíveis e pisar fundo
no acelerador.

DICA: somente

nas plataformas 
com a palavra

Jump vOCê

consegue
executaras

manobras

NINJENDO 64
ALTUS

snowboard

2 Jogadores
Memory Card

GRÁfICO

SOM

CONfROU

ORIGINALIDADE

SNOW80AID KIDS

DICA:

compre
um carro

de 400 mil e com o restante do dinheiro

vOCê poderá incrementá-/o com peças

P.srA'IION

• Vocênão tem opção:
corra atrás de grana e
carros cada vez melhores

Option é um jogo de corrida semmuito fru-fru. Há dois modos de

jogo: Stol)te Grand Prix. No Story, ojogo lb.etJá US$ 430 mil. Com essa

grana você tem de comprar um carro

e equipá-Io para encarar os desafios

que virão pela frente. Lembre-se:
desafio vencido, mais dinheiro no

bolso e carro mais equipado. O modo

Grand Prix tem quatro pistas.
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SAMURAI SHODOWN 64

USE KUROKO

Para usar o juiz de Samurai
Shodown 64 você deve entrar

numa batalha contra um

segundo jogador. Na tela de

seleção de lutadores, confirme

o personagem com D + A. Na
hora de escolher entre Slash e

Bust, aperte B + C.
Obs 1: não há

lZlI:EE
THE LAST BLADE

USE OS CHEFES

Na tela de seleção de lutadores

faça: C seis vezes, B três vezes e C

quatro vezes, em menos de três

segundos. Assim você vai poder

usar os chefes Musashi e Kagami.

Obs 1: no arcade você só pode
usar o Musashi.

Obs 2: os golpes marcados com *
são os fatais, precisam ter a

energia piscando ou a 2a barra

cheia. Os golpes ** são as

habilidades secretas e só podem

ser acionados pelos personagens

POWER, com a energia piscando e
a barra cheia.

diferença entre o Kuroko
Slash e Bust.

Obs 2: depois da luta,
Kuroko vai embora e você

luta com o personagem

em que estava o cursor

quando você fez a
escolha.

KUROKO

Batsu: ~",.J,.~-+ + C

Rai: -+~.J,.",~+ C

Sai: " + C

MUSASHI AKATSUKI

Hitou Niren: ~ + B

Gouenken: ~ + B

Kanketsusen: .J,. ~-+ + B

Obiyakashi: ~",.J,.~-+ + A

Juujigamae: -+.J,. ~ + B (pode ser

carregado)

Makura Niren: perto,
-+~.J,."'~+B

Shuutchuu: pressione A

(carrega barra)
*Gorin Tsurane:

-+~.J,. "'~-+ + AB

**Niten Mussouken:

-+~.J,.",~-+~.J,."'~+B

SHIN'NOSSUKE KAGAMI

Shoukyaku: no ar, .J,. + C

Shiranui: .J,. ~-+ + A ou B

Shouhoukou: -+.J,. ~ + A

ou B

Enhoukou: perto,

Rin:.J,. + C

Hyou: ~~ + C

Kassumi: ~ + C

Tomoe Nage:
"'+C

Hagabashiri: .J,. ~-+ + D

Atemi alto: ~ + BC

Atemi médio: '" + B~ (A, B ou C
para continuar)
Kuroko Mozu Otoshi: com o

power cheio, -+.J,.~ + AB

-+~.J,.",~+C

Meifu e no Mitibiki:

.J,.'" ~ + A ou B (só depois de

transformado)

Giman no Kagami:

~",.J,. ~-+ + C (reflete magias - só

depois de transformado)

Transformação: BCD (com a energia

piscando ou 2a barra em MAX)
*Guren Suzaku: no ar,

~",.J,.~-+ + AB

*Fu no Senrei:

-+~",.J,. ~-+ + AB (só

depois'de transformado)

**Funcho Kouju:
.J,.",~",-++ B



mzm:m
RESIDENT EVIL 2

VÁRIAS DICAS

Rocket Launcher: termine o cenário 1 em menos de

2h30. Salve o jogo. Quando iniciar o cenário 2, a Rocket
Launcher vai estar no baú.

Machine Gun e Gatling
Gun: termine o cenário 2 em

menos de 3 horas. Salve o

jogo. Quando reiniciar o

jogo, carregue esse save. As
duas armas vão estar no baú.

Special Key: após terminar

o cenário 2 salve o jogo.

Aparecerá a imagem de um

zumbi perto da escada da delegacia.

Carregue o save e vá para o local sem pegar itens no meio do

caminho. Detone o zumbi e pegue a chave que abre o
armário da sala escura onde se revela o filme. No armário

você encontra roupas novas para os personagens. Para Claire

há também uma pistola Colt.

Jogue com Hunk: termine o cenário 1 de um personagem

(Claire, por exemplo) com rank A. Faça o mesmo para o cenário

2 (Leon, no exemplo): consiga rank A. Para fazer o rank A é

necessário não salvar durante o jogo, não usar o item First Aid

Spray (as ervas podem ser usadas) e não usar nenhuma arma

especial (Rocket Launcher, Gatling Gun, Machine Gun e a Colt),

num tempo inferior a 4 horas. Assim, no final, vai aparecer a tela

do The 4th Survivor. Salve e reinicie o jogo carregando o save do

Hunk para jogar o cenário secreto. O cenário de Hunk é

praticamente uma sequência de batalhas em que você não pega
nenhum item. A dificuldade é bem elevada.

mzm:m
BUST A MOVE· DANCE

& RHYTHM ACTION

PERSONAGENS

SECRETOS

Termine o jogo nos níveis
normal ou hard. Assim você

vai poder usar os personagens Capoeira e Robo-Z,

respectivamente. Depois disso, termine o jogo (no nível normal)

com a Shorty e com Hamm para jogar com Colombo (o ratinho

da Shorty) ou com Burger Dog (o cachorro da tela de Hamm).

mm
VUVU HAKUSHO FINAL

USE O CHEFE

Na tele de "press start" faça a sequência:
Y 7 vezes, X 6 vezes e A 5 vezes.

Um som confirma a dica.

lm!ZJ1l
SEGA TOURING CAR

CHAMPIONSHIP

CARROS NOVOS

Vá para o arcade side e vença os modos

championship, grand prix e o expert.

Com isso você ganha o troféu do arcade

side. Agora entre no Saturn side. Vença

o championship e o exhibition. Use o AI

do Sega Racing Proto e veja o final do

championship mode. Com isso você
tem o troféu do Saturn mode. Aí você

ganhará dois carros: Toyota Celica

GT-4 e Lancia Delta HF Integrale, do

Sega Rally.

rm!Zm
WINTER HEAT

PERSONAGEM SECRETO

Termine o modo arcade ou o modo

completo e consiga mais de 10.000

pontos na soma das provas. Agora

comece o jogo com os botões L e R

pressionados para jogar com Jeff do

jogo Decathlete.



Na tela título, dê dois tiros

bem rápido no buraco da

letra "R" do logo e, em

seguida, atire no centro da
mira também no

logo, à direita da

palavra "Time". Se
fez certo, um menu

de truques vai

aparecer com opções
de vidas extras,
continues ilimitados e

muito mais.

TIME CRISIS

MENU DE TRUQUES

STAR WARS:
MASTERS OF TERAS KASI

LUTAS SEM BARRAS DE

ENERGIA E FORÇA E MODO
SUPER-DEFORMED

Lutas sem barras de energia
e força:
nos modos Arcade, VS., Survival, Team

e Practice, selecione seu lutador e

aperte e segure simultaneamente

Select, L1 e R2 até a luta começar.
As barras vão estar escondidas e você

não vai ver em que condições estea
seu lutador.

Modo Super-Oeformed:
nos modos Arcade, VS., Survival, Team

e Practice, selecione seu lutador e

aperte e segure simultaneamente

Select, t e X até a luta começar. Seu
lutador vai ficar bem deformado!

Construa um Nuke: o X o f:, o f:,

Construa uma Parabomb: o X O o X f:,

Mais dinheiro: o o o X f:, o
Termine a fase: X o o o f:, o
As dicas seguintes também funcionam no modo para

dois jogadores:

Modo "Soylent Green": X O f:, f:, o X

Mostrar o mapa: o f:, o X f:, o

COMMAND & CONQUER:
RED ALERT

CONSTRUA UM NUKE E UMA

PARABOMB, MAIS DINHEIRO,

TERMINE A FASE, MODO "SOYLENT
GREEN" E MOSTRAR O MAPA

Para acionar as dicas abaixo, comece o jogo

no one-player e aperte triângulo para trazer a

barra com os ícones. Em seguida, leve o cursar

até Team Buttons e aperte círculo.

BOMBERMAN 64

FASES EXTRAS NO
MODOBATTE

Na tela em que você seleciona

entre Adventure, Battle, Custam e

Options, aperte Start bem rapidamente até ouvir um sino.

Aí, quando entrar no modo Battle, você vai poder

jogar quatro fases extras: Gutter,
Sea Sick, Blizzard Battle
e Lost at Sea.

&IIZm:m
ONE

PASSWORDS

Stage 2: DIYGIXRA

Stage 3: KCSVJTJB

Stage 4: RWLKLPBC.
. ,,' Stage 5: YQFZMLTC

Stage 6: FLZNOHLD





~

GRAN TURISMO

MODO HI-FI

~

CHOCOBO'S MVSTERV DUNGEON

LEVEL UP RÁPIDO

Consiga muitos Teleport Cards. Ache um

andar com o hexagrama que aumenta o

leveI. Use o Teleport Card e volte para o

térreo. Agora vá para o andar que tinha

o hexagrama e procure-o para

conseguir outro levei

up. Repita.

~

KLONOA: DOOR TO
PHANTOMILE

DICAS
Seleção de fase: termine o jogo e

salve no Memory Cardo Recomece o

jogo para escolher a fase.

Fase extra: depois de habilitar a

seleção de fases; salve todos ôs 6

habitantes de cada fase para poder

jogar a fase secreta.
Sound Test: termine a fase extra e

uma nova opção aparecerá:
é o sound testo

~

OPTION

CARRO SECRETO

Vá para o modo arcade,

escolha a pista e o carro

N33. Escolha:a loja

"MiNeS" e coloque o

cursor no nível 4. Agora

aperte Select ou Start para

pegar os carros secretos.

DUKE NUKEM 3D

TODAS AS ARMAS E

MODOGOD

No menu da tela título, aperte e

segure simultaneamente X, Ye l
até as palavras "Input Info On"

aparecerem na parte inferior

. da tela. Comece o jogo, pause

e aperte os seguintes botões

para acionar as dicas abaixo:

Todas as armas: aperte l,
X, X, l, Y, l, Y, X, Y

Modo God: X, l, l, X, Y,

X, Y, l, Y

No modo Quick Arcade,

vença as quatro pistas no

easy nas três classes. Você terá

mais 4 pistas disponíveis.

Vença as 8 pistas no hard, nas

três classes, para abrir o GT Hi-Fi,

em que o processamento é de 60

frames por segundo, o dobro do
normal! No modo Gran Turismo

basta

vencer o GT

World Cup.

',' Veja o final
e entre no

Special Event

para entrar no
GT Hi-Fi.

R1 - shot gun laser

(só R-Type 11)

~

R-TVPES

VARIAS DICAS

DUKE NUKEM 64

SELEÇÃO DE FASE

Power Up máximo:

pause o Jogo e segure

L2. Sem soltá-Io, digite
~t+-~~+-t~eo

botão a seguir:
6 - laser anti-terra

o - laser anti-ar

X - laser reflexivo

o - search laser

(só R-Type 11)

Velocidade:

pause o Jogo e

segure L2. Sem soltar o

botão, digite
~t~t~+-~+-

e o botão a seguir:
O - aumenta a velocidade .

da nave

X - diminui a velocidade

da nave
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Zapping Mode, que altera o jogo do outro

personagem depois que você termina com um deles.

Além disso, para conseguir uma classificação melhor,

armas ou personagens secretos (veja em SGP Dicas desta

edição) você não poderá usar armas opcionais ou salvar

durante o jogo. Se fizer

isso terá de terminar

o jogo em um

tempo

determinado.

~ Por Marcelo~ Kamikaze

Prepare-se para uma

longa temporada em

Racoon City. Se você já

começou a jogar Resident

Evil 2, deve ter notado que sua estada entre

os zumbis, cachorros mutantes,

plantas venenosas e crocodilos

gigantes será muito mais longa do

que foi na primeira versão. Isso

porque, mesmo depois de ser

desmascarada em Resident Evil,

UmbreJla insiste em

desenvolver armas biológicas.

Mais uma vez, você pode escolher entre dois

personagens: Claire - irmã de Cris - e Leon - um policial

récem-recrutado que acaba de chegar à cidade para seu

primeiro dia de trabalho. Neste detonado

você verá como terminar os

primeiros cenários dos dois

personagens. Porém, seu

trabalho não

termina aí. A

Capcom

desenvolveu o



Corra até a loja, detone os
zumbis e pegue a shotgun que
está com o dono da loja morto

Entre por essa porta para obter
ti l<ey cardoAo sair siga para o
computador, adone-o e use a
key card para abrir as portas

Siga pela porta à direita. Use a
shotgun para acabar com esse
monstro

Entre pela porta dupla e
use o lighter na lareira para
conseguir pegar a jóia

Na sala de controle, pegue o
medalhão em dma da mesa. No

armário há outra shotgun

Empurre a escada até o
armário, suba e pegue a crank

Suba

pela escada e siga o corrimão
até o fim. Adone as duas

prateleiras à esquerda,
levando-as para a direita

Vá

para onde está o helicóptero
em chamas e desça a escada.
Na sala, pegue a valve
handle e use••a ao lado do

helicóptero em chamas

Ao encontrar o cofre use a
senha 2-2-3
6. Atrás da
mesa há

algumas
ervas

Siga pela porta em frente ao
helicóptero, na parte interior
do prédio. Coloque as jóias nos
rostos ao lado da grande
estátua. Pegue a chave em dma
das caixas à esquerda

Da

sala do cofre siga para a direita
e entre pela penúltima porta.
Pegue outra small keJ" saia·e
entre na porta anterior a essa.
Pegue a cord e a pedra
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Entre na sala de autópsia e
pegue a key card no armário.
Depois, saia correndo

Na outra sala você pega
munição. Depois volte para
falar com Leon

Use a key card no painel e
entre pela porta. Vá até o
armário e pegue
o sidepake a
machi

gun

Use o pé
de-cabra

para detonar
o bueiro e

desça

Entre e saia por essa porta para
encontrar Ada

Vá até a cela e pegue o pé-de
cabra nessa prateleira. Volte e
entre na primeira porta à
esquerda

Acione o computador e sigaa sequênda: t •t ."'.t
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Acione essepainel para liberar
a porta

Pegue o outro medalhão que
está com o cara morto

Após
encontrar o crocodilo, co"a

até a luz vermelha na parede.
Acione a luz, espere o crocodilo
pegar o cilindro e atire

Use a valve handle para parar o
tubo de ventilação. Siga pêla
escada

Use os Bois medalhões nesse
, painel para

li6erara

passagem

Pegue o medalhão que está
com esse cara morto, volte e

siga em frente

Siga em frente, não tente pegar
nada, pois Ada não pode.
Agora é só descer aqui

Com

Ada, suba por essa escada

Use

a shotgun para acabar com
esse monstro. Depois toloque

as quatro pe(BS no painel

Use a crank no buraco da

parede. Suba a escada e use a
engrenagem aqui. Ai, basta
acionar o botão

Entrê bbaú perto da escada.
Aqui você usa os filmes

Volte pela escada a entre
pela porta que há atras dela.
Pegue a magnun

Siga o caminho das estátuas
e use lfI!smallkeyilqui. Combine
o 'Ítemcom a beretaesiga em
frente. Suba a escada e entre

pelaporta

Entre pela porta verde que fica

efÓxima ao lugar em que
. pegova cord. Use o lighter
nllÍa . ira ã esquerda, depois
ciclone as.estátuas na ordem:

12".1~11.Pegue a engrenagem
, f~""'tiIme



pPegue a lCey
card nessa mesa. Volte e siga

para a sala no fundo do
corredor ã direita

Aqui, abra esse armário e
pegue o item para combinar
comamagnun

Acione o botão na parede e use
o/an~amas para eliminar as
plantas

Agora siga para o
lado azul. Pegue o fuse e

utilize-o. nesse computador

Saia novamente.
Contra esse monstro use a

shotgun já combinada com o
item que você pegou

Siga para o lado vermelho e
acione o gás nesse computador.

- No armário
ao lado você

pega o
lança

chamas

Nos corredores, siga para a
esquerda. ComfS$e cara morto,
você pega o item para combinar
com a shotgun

Dentro do teleférico apenas
fuja dos ataques, deixe o resto
comAda
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Acione essepainel e entre no
teleférico
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Pegue o medalhão em cima da
mesa, depois pegue a
G.launcher no armário

Siga
pela porta à direita
e use a bow gun para acabar
com esse monstro

VDlte aohallprinâpa/e 1JS~0
medalhão na estátua. Depois
.voItePe'o
mesmo caminho

Empurre as estátuas com as
faces viradas

para frente
nos locais
marcados

e pegue a
jóia

•

Corra até a loja. Lá acabe com
os zumbi~ e pegue a bow gun
com o dono da loja

Entrepela~rtapara9bter a
tey caro pará o computador. Ao
sail; siga para o colQPutador e
adone-o.para.'iberar.as.portas

Use a machine gun atirando
sem parar. Atire mesmo
quando ele estiver em cima de
você. Só fique atento a sua
energia para recuperá-Ia antes
de morrer. Depois de acabar
com ele, siga para o elevador

Leonse saiu bem para um
novato em seu primeiro dia de
trabalho. Mas será que acabou?

Use a magnun para detonar a
vespa. Depois use a bereta para
eliminar os bichos que estão no
computador. Acione o
computador e entre com a
senha GUEST

Volte para o lado vermelho e
use o MOdisc nesse

computadotparaabrlrapon..
Dentro da sala adone o 'botão
ao lado do elevador



Combine

o explosivo e o detonador.e
coloque-os aqui nessa ~

Depois de acabar com o policial
pegue o detonador em cima da
mesa

Siga
pela porta próxima ao baú da
escada. Aqui, pegue o filme e o
explosivo. Siga pela outra porta

Saia pela porta dupla e siga
para direita até a porta
no fundo do corredor. Lá,

pegue a cord e outra pedra.
Depois, saia rápido da sala

Depois de encontrar Sh~rry,
pegue a chave em cima da
mesa do chefe

o
código para o cofre é

2-2-3-6. Atrás da mesa

há algumas ervas

Siga
para onde está o helicóptero
em chamas, desça a escada
e entre na sala. Pegue a
valve handle e use-a ao
lado do helicóptero
em chamas

Entre ~/a porta em frente ao
helicóptero na parte interna do
prédio. Lá, coloque as jóias nos
rostos que estão ao lado da
grande estátua. Pegue a pedra
e a chave em cima das caixas

que estão à esquerda

Aqui pegue o lighter e volte
pela mesma porta. Adone a
escada de incêndio para cortar

caminho

Siga pela porta à direita e entre
nessa sala. Aqui, use o lighter
na lareira para obter a jóia

Empurre a escada até o fundo
da sala. Suba na escada para
pegaraaank

Acione",s duas prateleiras à
esquerda e depois desloque-as
para a direita
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Com Sherry nessa sala, entre no
tubo de ventilação

Aqui, apenas pegue O'

medalhão que está no chão

Vá para o baú próximo à
escada. Aqui você usa os filmes
para obter as fotos

Volte à sala ·do chefe, acione
essequadroie co/oqtleas
pedrastlo,painel; Na cadeira
está o. diário do chefe

Siga
pela porta acima, perto do
lugar em que acionou as
prateleiras. Use a aank no
buraco da parede e coloque
a engrenagem nessa
máquina. Acione o botão e
pegue a pedra

Nesta sala pegue a key card no
armário e corra para a saida

Use a

key card nesse painel e entre
na sala. Pegue o
side pak e a
machine

gun

Entre pela porta verde que fica
perto de onde você pegou a
cord. Lá, use o lighter na lareira

à",squerda e acione a.sestátuas
nesta ordem: 12-13-11. Pegue a
engrenagem eo filme

Após descer a escada, entre
pela porta dupla de cor escura.
Lá, acione essepainel e faça:t~t~t

Na outra portayapêfJaSpegue
essa munição. Volte para o
elevador

Use a chave na porta próxima à
sala do cofre. No corredo~

coloque a cord nesse painel

'Siga pela outra porta dupla,
desça pelo bueiro e
entre na sala do

baú. Com

Sherry,
coloque as
caixas
alinhadas e

acione f)S$e

painel. Pegue a
chave no outroladô



Aqui, pegue a chave na cabine
e saia. Coloque a chave no
painel que está lá fora

Siga pelo lado vermelho. Aqui,
acIone a gás e;pegue o item no
armário

Saia novamente e use a
G.launcher nesse cara. Como

munição, o flame é a sua opção

Nos corredores,sfga para >a

esquerda. Com esse cara morto
está>aspark ihot

Coloque os dois medalhões
nesse painel para liberar a
passagem

Use a valve handle para parar o
tubo de ventilação e suba pela
escada

Ao sair, pegue a chave próxima
à parede

Acione esse computador e
entre no teleférico

Pegue o outro medalhão com
esse cara morto

Adone esse painelpara liberar
a polta. Dentro/ pegue 'o
medalhão e suba pela eS"catla

Jtpós elTcontrar o aocodilo,
COIra e adone a luz vermelha.

DepoIs, espere ele pegar o
dlilTdto e.se -aplOximar.A'ferte
um filO pala acabar com 'ele
60



Leon acha que tudo
acabou, mas para
aaire o jogo apenas
começou•••

Use

a machine gun. Atire sem parar
mesmo quando ele subir em
você. Preste atenção na sua
energia para recuperá-Ia antes
de morrer

Acione

esse painel e siga para o
computador. Use o vaccine cart
no computador, volte ao painel
e acione-o de novo. Pegue o
MO disc na maca
ao lado do

painel, depois
retire o
vaccine
base do

computador

Volte para a sala onde pegou a
key cardoColoque a vaccine
base nesse computador e
acione-o

Use o flame para acabar com a
vespa gigante. Use a bereta
para destruir os bichos que
estão no computador. Acione o
computador e entre com a
senha GUEST

Em cima dessa mesa está a

key cardoSaia e siga para a
direita até a

porta no
final no
corredor

Entre pela porta
próxima ao lugar em que pegou Use o MO disc no computador

o fuse. Pegue o vacdne cart na para abrir a porta. Dentro da
maca à direita e acione a luz no sala, acione o botão do

painel ao fundo da sala elevador

Acione

o botão na parede. Use o flame
para eliminar as plantas

Agora vá para o lado azul. Lá
pegue o fuse e use-o nesse
computador

Use a chave nesse armário e

pegue mais munição

Coloque o fuse aqui e siga para
o lado vennelho
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DICA: dê a

volta pela
escada e
entre.

Passepor
baixo dessa porta clícando em seu vão

DICA: na segunda parte de Riven, existe
uma pedra que pode ser girada, aqui está a
solução desse quebra cabeça

DICA: os
livros são a
base de
sua

orientação,
leia todos
com muita

atenção

DICA: na entrada da sala

giratória dos "besouros"
. há um botão que deve

ser apertado 4 vezes...

o jogo tem imagens que
parecem obras renascentistas

DICA:
estes

mapas
você não
encontra

no jogo.
Ao lado,
você vê o
da Gold
Dome
Island.

Abaixo, o
mapa da
Forest

.Island

HORA DE QUEIMAR
SEUS NEURÔNIOS

Como o próprio nome diz,Riven é a tão esperada

sequência do famoso Myst. O

game é simplesmente de DICA: vez, o

apavorar, tanto pelas imagens, cuidado, alguns trabalho

som e dificuldade, como pela equipamentos não são tão será maisfáceis de serem usados, como

jogabilidade e diversão. Apesar é o caso desse helicóptero simples, pois
de seu tamanho impressionante, o jogo foi

5 CDs, o jogo não é tão longo como traduzido e dublado. O resultado é
se pensava. O tempo que você levará impressionante: sempre que os

para detonar o game só dependerá . atores abrem a boca você se

de sua habilidade na hora de decifrar impressiona com a clareza e a

os famosos quebra-cabeças de Myst, eloquência das frases. Chegou sua

que continuam mais complicados do vez: hora de trabalhar!

que nunca em Riven. Apesar da

complexidade dos enigmas, desta
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DICA: no final de cada missão ou

para pular para a próxima, use a
tecla A

DICA: brigas entre seu grupo e o grupo de
Maniac são comuns. Tente vencê-/os pelo

número de mortes

grande, que exige muito
mais velocidade de um CD-

ROM. Quem tem um Pentium
com 16 MB de RAM verá nada mais

que telas escuras e alguns pontinhos

brancos. Já quem tem uma placa
3D/FX, verá nuvens, estrelas,
nebulosas e muito mais. Os controles

continuam quase iguais, a diferença

é que estão mais precisos. Wing
Commander Prophecy é um jogo

que veio ocupar o lugar de outros

jogos do gênero, como Privateer 2

e.o d~cepcionante X-Wing vs. ~Tle Flghter. r ~

CONFIGURAÇÃO
MíNIMA

Pentium 166 MHz ou Pentium

133 MHz cl placa 3DIFX, 32 mb
de Ram, CD·ROM 4x, Placa

de vídeo cl 2mb e
150mb de HD.

DICA: alguns
inimigos o
surpreendem
vindo de

portais.
Cace-os

pelo som
antes que eles entrem em combate

DICA: há
missões em

que o
tempo é
bem curto,

Limpe a
área o mais

rápido
possivel para não perder naves aliadas

DICA: é possivel
invadir e retomar naves dos inimigos, Após
uma longa vistoria, elas são repovoadas. Tente ser ágil para'
conseguir retomar o maior número possivel de naves

muitas cenas de filme para curtir com

uma pipoca ao lado. Com os gráficos

otimizados para 3D/FX e tecnologia

MMX, os vídeos são apresentados

num padrão de compressão muito

Você sempre
vai estar
envolvido
com muitas

gatas que
jogam umas
cantadas e
dão boas
dicas

DICA: vá recebendo instruções da TCS
Midway para completar suas missões

A NOVELA ESPACIAL

ESTÁ DE VOLTA

Wing Commander é ,u~a sérieque se arrasta por varias

plataformas desde 1990. Esta é a

quinta versão da série, em que você

vive um piloto iniciante sob o

. comando de Mark Hammil,

o Luke Skywalker de
Guerra nas Estrelas. Na

academia você era o

melhor aluno. E, por
conta de tanta

genial idade, foi convocado

para combater povos extraterrestres

que tentam invadir a Terra. O jogo

possui três CDs, cerca de 50 missões e
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DICA: com Shu, faça seu
movimento perto do inimigo.
Faça ~-+"A

DICA:

para Kuwabara, faça + -&0-+ A.
Seu especial só entra se
acionado perto do inimigo

da pinimba ao mesmo
tempo. Ao contrário do que
se pode imaginar, a confusão
nos jogos em duplas não é
tão grande. Isso porque,
como em Final Fight, é
possível lutar em dois planos
do cenário. Mas não tem

moleza, moçada: controlar os
dois lutadores é tarefa

para poucos e bons ~brigões. -r.~

DICA: o movimento especial para
Yusuke é -+-&0-+ A. Pode ser adonado

de longe

DICA:

com Kurama, faça -++-++ A.
Este especial pode ser acionado
de longe

DICA: TogulO tem um especial que pode

ser acionado mesmo estando longe dooponente. Seu movimento é +~+A

DICA:

o especial de Hiei não conta
hits, mas faz um

bom estrago. Siga
+-++-+AouB

DICA:

Genkai é quem possui o
especial de maior número de
hits. Faça -++-+ A

Por Baby Befinho

Rolava o ano de 1994. O

Brasil era tetra no futiba, o
plano real começava a rolar. No
mundo dos games, um a de
era o maior sucessodo
momento: Mortal Kombat "

Em Yu Yu Hakusho
demônios que se
apoderaram de corpos

humanos e humanos poderosos
lutam para ver quem é bom de
briga. O game . feito pela
Treasure, a mesma de Yuke!
Yuke! Trouble Makers· é o

único em que quatro
lutadores podem participar
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