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* 9 MUNDOS GIGANTESCOS: 
PARA SEREM EXPLORADOS 

* GRANDE ELENCO DE 'PERSONAGENS 
* 20 INCRÍVEIS MOVIMENTOS 

RA O NS DP adad ER É 



JOGOS DESTA 
EDIÇÃO 

NINTENDO 64 
GT 64 Championship Edition 
Mission: Impossible 
Quest 64 
Rayman 2 
Rush America 
S.CAR.S. 
World Cup France '98 
WWF Warzone 

DREAMICAST 
D2 

SATURN 
Pocket Fighter 
World Cup France “98 Road to Win 

P.STATION 
Asteroids 
Azurre Dreams 

Breath of Fire III 
Cool Boarders 3 
Dynamite Soccer '98 
Formation Soccer “98 
Jersey Devil 
Kitchen Panic 
Lunar: Silver Star 
Messiah 

N20 Nitrous Oxide 
Paranoia Scape 
Pocket Fighter 
Rayman 2 
Rebus 

ERR Road Rash 3D 
S.CAR.S. 

E Streak 
Syphon Filter 

DO retris 
E The King of Fighters "97 
E Thrili Kill 

Thunder Force V 
Tomb Raider III 
Vigilante 8 
Winning Eleven 3: 
World Cup France "98 
WAWF Warzone 

SNESIMEGA 
Battletoads 

ARCADE 
Bloody Roar 2 

NEO GEO 
The King of Fighters '98 

NEO GEO 64 
Samurai Spirits 2 

PC 
addiction Pinball 
E Mith 

| Monster Truck Madness 2 

Unreal 
Wargames 
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ê 

E 

E, 
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MISSÃO IMPOSSÍVEL 
À febre dos agentes secretos traz 

mais um campeão de audiência do 

ra o Nintendo 64 (pág. 18) cinema pa 

FORÇA A NO TIRO 
Thunder Force V está entre os 

lançamentos (pág. 26) e também 

nas dicas da edição (pág. 51) 

CIRC CUITC 
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ê 
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Com a Internet, a 
história do videogame aparece 

” 
nie rea o qo teme qe 
E o E. hoo E, TÉIA 

as E? CG Sisas 

As imagens de D2, o 
primeiro jogo do 

Ê Dreamcasta a dar as caras 

PAINEL 
PC e PStation 
continuam a ter jogos 
saindo pelo ladrão 

Confira 393 golpes de 
WWF Warzone 

MINIATURAS 
EM ALTA 

Os lutadores 

de Pocket 

Fighter estão 
no PStation e no 

Saturn (página 22) 

UNREAL 
PC ganha um legítimo herdeiro 

nam | 
OU. 32| dos melhores jogos de acão 

A Copa acabou, mas 
tem muito futiba rolando 

DETONADO 

Quem quiser chegar 
ao final de Breath of 5 

Fire Ill vai ter de suar a camisa 

ss Pci E vaíead R E» sa fe E” 

ES Ya PAS 
E LA nei) H ES = Ruas ER 

Battletoads, ação 
nas telas do Mega 
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Wild Chopp A DS 
Mortal Kombat 4 
Nego Tor Speed l 
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u preferia... fazer 
“ - Mexatamente o que 

- “o Qu faço! As aulas 
+, estão de volta, o 
E º tempo para o 

videogame está menor 
o e o Chefe, pra você 
“<> lembrar dos bons 
Ml momentos das férias, 

", mandou fazer um 
adesivo com a frase 
que, com certeza, tá 

RV na cabeça de todo 
Ny mundo. Além do adesivo, tem jogo bom 

pra caramba. Tem o Mission Impossible, 
para o Nintendo 64; um superdetonado, 

de 10 páginas e 191 fotos de Breath of Fire III, 
para P.Station, um RPG da hora; tem golpes a 
dar como pau de WWF Warzone (P.Station e 

- Eu quase chorei. 
mQuando vi o 

Circuito Aberto N64). No Esporte Total o futebol ainda é a 
deste mês, fiquei bola da vez, com 5 jogaços. A Pré-Estréia traz 
darão ca as fotos de D2, as primeiras de um jogo para doa silo o Dreamcast. Se você gosta de saber toda a 
história de história do videogame, vá até o 
videogames Circuito Aberto e veja os sites 
antigos, Pongs que contam tudo sobre isso, A “NL Pac-mans, a E você, Mané, preferia o quê? W)) SAN nostalgia rolou - 
solta na cabeça do. 

KIRA E 
CQVA 

m leitor bronqueado por aí. E com razão. 
O Célio do Carmo, de Ipatinga, MG, 

74 ) perguntou para quê serve o Kiai. Obteve como 
da resposta que, além de mãos brilhantes, deixa 

namoradas, Pior: daquelas que eu ou paro golpe indefensável. Não quis muito que fossem namoradas, é bem assim. O golpe fica mais forte, mas que acabaram esnobando o [EH mas não indefensável. Funciona como gringuinho aqui. Mas o tempo 7” sá 
passou e cá estamos nós. O negócio 
é o seguinte: esse interesse pela 
história é só deste Américo- 
brasileiro que vos fala? Ou é de 
todo mundo que gosta de jogos? A 
pergunta é esta: Você tem muito, 
pouco ou nenhum interesse pela 
história do videogame? Respostas 
na rede. Só não vale mandar 
lencinho pro gringo. 

gringo. Fiquei 
lembrando de 
quantas tardes 
passei correndo 
atrás de novidades, | 
embalado pelos ventos lá da minha 
Califórnia. E, é claro, ao rememorar 
os meus primeiros games e arcades, 
lembrei também das primeiras 

pior que isso aconteceu com o leitor 
de 7) Marcelo, não identificado, que nos perguntou, 

| N via Internet, se era mesmo possível jogar com o 
(868% WO Akuma em Resident Evil 2. Confiando na 

| À *” | palavra, ou melhor, na garganta de outros 
| leitores que confirmaram esta notícia publicada 

na revista EGM, a redação, sem testar a dica, 
disse que era possível. Não passava de uma 

piada de 1º de abril. O Chefe já sentou a chibata. 



Criatividade, qualidade no traço, sensibilidade na cor. É, o paraibano 
Adjain da Silva ganhou o respeito da galera com tantas virtudes. Vai levar 
uma mochila do Nescau pra casa. De quebra, o Chefe está pensando em 

criar um nome artístico para ver se o cara muda a assinatura dele... 

(AMESO ) 

Quim oR na 2F 7 

Jin, Kazuya e 
- 

Heihachi - a 
7 ] | 

à | família está 
ds 

reunida no Gex assume a cadeira dos JE ja 

desenho do pilotos da SGP e detona E > 

Diego Mario Kart no desenho E BM 

Andrade, de do Adjain da Silva, de É sem 

Belém do João Pessoa, PB, Vai É 

jo Pará, PA levar a mochila pra casa É 

7 O Chefe Oo CD 
tá todo feliz no desenho E 2 Mad | se a. É 

do Fábio da Fonceca, de Atibaia, SP Até AABB ad 

parece que ele não sabe o final do filme 

” cã a sa EPE | PS metes o e 

7 4F hAscartas para a 5% 
ÉS , GEES Os apo Pç É E EE RENO a Ea Y " ess 

0 “ h Q [Starts 

mundo fazendo loucuras para Na ve Ros : RR Re É uso ars é. cmo é ne sus tm é | e 

z | O Gilberto Merlo, de Marilândia, ES, teve a manha ganhar o prêmio. O Wellinton «UM eriedn o 
a o de fazer o Oscar da equipe da SGP. O Chefe revelou Poletti, de Leme, SP, resolveu puxar = a ” 

o saco do Chefe E Ds seu lado Sheeva e ficou com o troféu do mais feio 
—  —— — na o 

"FAÇA ARTE COM 



a ÃO E Ps, — | O Ricardo 
Bo AS su au ÁRPRES | de Melo, 

| de São 
Miguel 

à | Paulista, SP 
| tá doidão. 
Misturou os 
Tiny Toons 

EX | comos X- 
a Men e olha só 

| O que saiu 

lutadores de piagor 
Ball Z voltam à Arte no Envilono no 
desenho do Romulo Urbieta, de Santa 
Catarina 

0 que o Chefe, que é ruim bio” 
doer no futebol, está fazendo aí? 
Só o Fábio Vessoni, de 
Borborema, SP, pode responder 

Frank Castle, Rea 
o Justiceiro, | O José da [455 
abre fogo E Silva, de | 

contra o mal, fk Limeira, SP. || 
O desenho é lis caprichou | 
do Leandro has na pose do 

Pinto, de São Es se capoerista 
Paulo, SP Réu Eddy 

Gordo, que 
de gordo 
não tem | 

os nada | 
O Cristiano Gomes, de 

É» Formosa, GO, está enganado. 
à O Chefe controla seus súditos, 
mas usa outras armas... 

a alo 
OSTAL À Scorpion tira 
BAT 4] a máscara 
=) NO desenho 

* do Max dos 
Santos, de 
Marília, SP 

t' | O moço 
+ precisa de 

a q um 
É» «) tratamento 
=| | de beleza 
e] urgente, 
Y | dissea 

Marjô 

= Chefe dando uma de 
epárinia pra cima da Marjô. Mal sabe 

O Carlos Vidal, ele que o Baby andou ensinando uns 
de Campo Magro, PR, criou golpes pra ela. Garanto que vão sobrar 

uma fase para complicar a vida do Mario, que combos até para o Augusto Simões, de 
vira os olhos para entender o mapa Cavalcante, RJ, criador do desenho 

* TWE E É f 

e a. A 
goma E E E : Gg À EE PRA ZA 

Ne = Ie, a Epa em Ne Peeao «pras pesa 

cars ; 
psom WO Qui dd 

cin acc er 
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ea a Jogando com Chris, qual é a senha para 
abrir a porta da Guard House? E como 

Vendo um Nintendo a faço para tirar nota A em Resident 2? 

64 com dois É a 

A | GRSA EIS í BA A S s SÍ É (4 

Tenho algumas dúvidas em Resident | 

o (LAS 5 I F [ CADOS Evil; qual é o verdadeiro final do jogo? 

e Thiago dos Santos 
controles (um ds a) Taboão da Serra, SP 

a turbo) e três É ) MK: Não há apenas um final 
* | cartuchos. R$ “A 8) verdadeiro, Thiago. São dois. Com . 
- | 450,00. Tratar com WE > Chris, você salva Chris, Rebeccca e 

| Lucas, (011) 3666-7576, São Jill; com Jill, salva Jill, Barry e Chris. 
E paulo. SP A senha da porta para Chris é 1,2, . 

a e, “4, 5. Para tirar nota À você não | 
a e pode usar Sprays e nem armas 

* | Vendo um P.Station com 25 secretas e dar ojogoem 
“| CDs, dois controles e um menos de três horas. E 

Memory Card, R$ 350,00. Ou | 

troco por um Nintendo 64 com Vi as dicas que vocês deram para O 

dois controles e 5 cartuchos. Marcos, de São José, mas ainda não 

Tratar com Darulin, (044) 528- consegui montar o boneco de neve em 
Super Mario 64. Vocês podem me dar 

5189, Assis Chateaubriand, PR. informações mais dadas? 

S | Carla dos Sant 
| Vendo um Saturn com 6 CDs e o de 

: | Marília, SP 
dois controles. R$ 370,00. 
Vendo também um Game Boy 
com um cartucho. R$ 65,00. 
Tratar com Rafael, (041) 243- 
6886, Curitiba, PR. 

cartuchos, adaptador e 
» caboRF R$370,00. 
E». Ou troco por um 

E P.Station. Tratar com 
Vendo um Saturn com dois mm João Michel, rua 

controles e um CD. R$ 300,00. Juquiá, 650, CEP 09185- 

Tratar com Rafael, (011) 7082- 000, Santo André, SP, 
7759, Osasco, SP. | 

Vendo um Saturn com um 

Vendo um Nintendinho com controle três CDs (um demo) e 

três controles e um cartucho. cabo RE R$ 220,00. Tratar com 

R$ 60,00. Tratar com Márcia, (011) Bertrand, (011) 5181-0740, São 

| 6917-1060, São Paulo, SP. Paulo, SP. 

; Vendo um Troco cartuchos do Nintendo 64 

Nintendo 64 pelos jogos San Francisco Rush, 
E” com um Fifa '98 ou Cruis'n USA. Tratar 

controle, dois com Elvis, (011) 7822-8335, Itu, SP. 

MB: é pra já, Carlinha. Primeiro 
você tem de pegar as quatro 
estrelas. Na quinta estrela, você 
deve apostar uma corrida com a 
cabeça do boneco, que está do 
outro lado da casa, Não saia da 
pista, vá até o corpo do boneco e 
fique atrás dele. 

Tenho um Nintendo 64 e estou cheio 
- de dúvidas. Para que serve o 

compartimento EXT em baixo do 
console? E o Game Shark, para que 
serve? Ele pode causar algum dano ao 
console? Existe algum cartucho de 
memória ou Rumble Pak original mais 

* potente que o normal? 

Raphael Rosa 
Vila Velha, ES 

MK: ufa! Vamos lá. O EXT serve 
para conectar periféricos, como o 
64DD, se ele sair algum dia... O 
Game Shark entra no jogo e cria 
efeitos especiais (“engana o jogo”): 
vida infinita, itens infinitos etc. 
Não causa nenhum dano ao 
console, mas, como induz a 
situações que não foram previstas 
na programação, pode travar o 
jogo. Não existe memória ou 
Rumble Pak mais potente. 

reva sempre p
ara 

Su erGamePo
weIr 

a melhor revista A, 

de games do 
planeta: 

O chefe quer 
saber 

sua opinião so
bre 

o que rola em
 SGP. 

UPERGAMEPOWER 
“caixa postal 9442 

são Paulo, SP 
CEP 01050-97 



OR RR 
FÉ 

PRE RR REG A 
Fantasy Vilenão Você tem de correr e parar, É 

consigo pegar o “parar de verdade, na marca dos 
Chocobo Dourado. O que El Rua ço Te RR E 

E RES go | [Ele ola E eli 

- RR E Per içA] 
 BarretemFinal Fantasy Vil mas deumjogo2D.Seojogofor 

MK: para pegar o Chocobo “hão consigo usá-lo. Será que poligo um modelo 3D 

Anselmo 
“anselmoQuol.com.br Consegui o Limit Break 4 do 

“dourado você deveteros emquesãodeterminadas 
Chocobos preto e amarelo. Os | PERO PR e o EE DT TR 

lo RR EEE noise RC A E ce 
ia fascina rapa O RR 
zeio nut. Basta fazerisso eo MK: Leandro, para que o Barret em dados digitais, método que 
Chocobo dourado será seu. aprenda a usar o Limit Break 4 serve par: de SR 

Certo? faso EG aa] deve ter o segundo MU AO o o E o 

James Bond, com tantos prêmios Jogo Console Gênero 
mundo afora, segue em primeiro e 
continua arrancando suspiros da 

“Marjorie. Fifa "98 - segundo lugar 
no mês passado - hoje está na 
lanterninha, iluminando o caminho 
para International SuperStar Soccer 
64, que subiu da quinta para a 
segunda colocação. Também 
subindo, Resident Evil 2 passa da 
oitava para a sexta posição. Lara 
Croft e X-Men Vs. Street Fighter 
voltam à parada e ocupam a quinta 

e a nona posição. Formula 1, para 
Nintendo 64, estréia em oitavo 
lugar. No vai e vem, Tekken 3, Need ? 
for Speed 3 e The King of Fighters 9 X-Men Vs Street Saturn 
97 mantêm a posição no ranking. 

Goldeneye 007 Nintendo 64 ação 

ISSS 64 Nintendo 64 esporte 

Tekken 3 PStation 

Need For Speed 3 P.Station corrida 

Tomb Raider 2 P.Station 

Resident Evil 2 P.Station ação 

The King of Fighters '97 Saturn luta 

Oi AU B/W/N| à Formula 1 Nintendo 64 corrida 

a O Ee esp vm fo 
et OU e 
O O O 

10 Fifa '98 | Nintendo 64 esporte 

Fontes: em São Paulo, Crazy Games (011) 578-6353, JCB Games (011) 217-1186, Point Games (011) 
212-4045; em Aracaju, Classe A (079) 224-2715; em Goiânia, Bomber Video (PAPA E MDA 
Salvador, Só Games (071) 240-6353. 



Cleyton/Angular 

VIDEOGAME JÁ FAZ HISTÓRIA 
uando o Museu Nacional do em Missouri, nos EUA, era um dos 

Oise e do Videogame fechou — poucos lugares para se conhecer o 
as portas, boa parte da história do passado do videogame ao vivo. Chris 

videogame ficou desabrigada. Dois Lindsay, responsável pelo acervo, 
arcades Computer Space - o primeiro não se conformou e encontrou a 

arcade da história -, o Pong original, solução: reuniu as fotos que tinha do 

toda a série Pac-man e outros museu e organizou na Internet uma 

arcades clássicos, como Dig Dug e visita virtual ao acervo. Claro, 
Donkey Kong, foram trancafiadose — ninguém pode jogar os clássicos via 

deram adeus ao público. O museu, Internet. Mas a rede virou o maior 

Marcus Garret: um “museu” dentro do quarto, avaliado em mais de R$ 5 mil 

REDE É MELHOR OPÇÃO DE COMPRA 
Além de ser a maior fonte de referência quando se fala em videogame, 
a Internet é reduto de milhares de gamemaníacos em todo mundo. Um 
deles é o brasileiro Marcus Garret, que, movido pelo desejo de ter um 
Coleco, fez seu primeiro contato com colecionadores via rede. Hoje, 
Marcus tem um acervo que ocupa um quarto inteiro na sua casa, em 

São Paulo, e custou mais de R$ 5 mil. O valor cobre os Ataris 2600, 5200 
e 7500, o Coleco, um gabinete universal e cerca de 60 placas de arcade. 

canal de preservação de uma história 
que, mesmo curta, tem muito para 

contar. É possível encontrar qualquer 
coisa. Sites como o Digital Press, O 
Dave's Classics e o History of the 
Home Video Games dedicam-se 
apenas aos consoles e arcades 
antigos. Neles, há história e imagens. 
Nos dois primeiros, pode-se encontrar 
até emuladores — mecanismos que 
fazem os jogos rodar nos PCs de hoje. 
Há páginas que tratam de um só 
console. Os campeões em número de 
páginas são o Atari 2600 e o Coleco. 
A maioria das páginas é mantida por 
colecionadores que usam a Internet 
para trocar e comprar peças para sua 
coleção (leia texto acima). Mesmo 
que você não colecione, vale a pena 
visitar esses sites. Você vai conhecer o 
caminho que resultou nos modernos 
Nintendo 64, P.Station e que em 
breve nos levará ao Dreamcast. 

ENDEREÇOS 
Digital Press 
http:/iwww.digitpress.com/ 

Atari 2600 Collector's Homepage 
http:/hyvww2.best.com/-jearney/ 

The Classic Video Games Cartridge List 
server 
http:/www.xocolatl.comicarts/ 

Classic Home Video Games Museum 
http://ns2.apmtech.com/dbrown/ 
museum/ 

Arcade Museum 
WWW.Coin-0p.0rg 

Coleco Vision Home Page 
http:/hwww.infinet.com/-ngsippel/ 
cv.html 



SEA final = Ep AS SA] 

3 Á A a O S D E E AM E S  FENÔA pe Até o final do ano, 
b A PDA ça RS prados UNIDO PO 

di pipfoão A 'e ata "nos Ra na ale deve ent fuma 
da pe 

E ea jo) DS las Dr TR [o [0 fepos E Vi To) «ID Steve Russel, estudante do «E» O ColecoVision chega ao | do Nintendo 64. A sap 
MIT, cria o primeiro jogo mercado com osjogos da E DESA Me 

| assinou contrato com o craque Interativo para computador, o Spacewar. Nintendo para arcade. Re PAR PRN 
RR ER LER 
HAN NS sa Fe 
| próximos três anos. O primeiro David Rosen e Nihon A Nintendo lança o Family | Lá e na Elio fr dia de 
jogo da série - estão previstos Goraku Bussan fundam a Computer, apelidado de ei E A Z E Ea ão Ss 

Sega Enterprises. Famicom, no Japão, RR RCA Cie ee] 
a nacta ana com versões de deste ano. 

Nolan Bushnel 

transforma o 

quarto da sua filha numa 

Donkey Kong, 

Donkey Kong Junior 
e Popeye, além do E. ano 

primeiro Mario Bros. —Sfdtiada 

É 
oficina e faz uma versão | E :) o Epa ] Ro e Elie Re TI 
arcade de Spacewar, batizada fará jogos para Nintendo 64 

Rh DR u = 
de Computer Space. A Nintendo lança o 

Famicom nos Estados 0 v 
ai es 

y 

> 
be 

» 
=» AL EO EEE 

| 
à 1972 Ma Magnavox lança o Unidos com o nome de NES. Er ET PED AR E Es ds o 
«o "o console caseiro, O BRA en ae A ci dn 

Odissey 100. O console EF: 72 À Sega lança o Master | a sa PERDE Ra Fed Ens or TUR 
vinha com papel para o System. a tm a pe 
jogador anotar os desenvolvam jogos para o N64. 
resultados. Nolan Bushnell EF: =D À Nintendo lança o Eos RR 
e Ted Dabney fundam a GameBoy. A Sega contra RIAA: A gs ua RPA; amics 
Atari e lançam o Pong. ataca com o Sega Genesis (Mega Drive).  EElliaTa SUE UTAD roduzindo 

«Lo ' Atari desenvolve o Home A SNK lança o Neo Geo, | ep para o novo Game Boy, 
O ; campeão de vendas com 64 bitse qualidadee Moo E colorida, que deve sei 

da Sears americana em 75. preço superiores. | Pr ado a(o final deste ano. O 

o 
O Atari 2600 chega às O SNes chega aos Estados 
lojas. Primeiro videogame Unidos. Sony e Nintendo 

programável, teve muitos jogos. se unem no desenvolvimento do 
PStation, um periférico do SNes. 

ra mal sa da Aimtandia Rr Re fon a Igual ao do Nintendo E 
] danse sibaprpas RAR JAR 

o, e y fr o fica Td Eos do day A T ati Y 1 ee F a" 

| Gevidas alterações Dara se 

A Atari Bessa EPA aa SAS 
o : j F,Umio sl ella o sr, TT = = flo niad | NAUFRAGIO | | Apa A pol fer] lança O Sega CD é lançado pela 

Atari Football e a Sega. Sony e Nintendo 
Midway importa anunciam o fim da parceria. A Sony is ito: SRT que na Ro idem 

«2» EP o pe | » ] DRA A: cana desati IVO p Bla 2 Fa Tata 
E: || b] do Sel Ê us dos | TÃ (ê Bu n f |] o as 

Space Invaders, que decide desenvolver um console de 32 bits. 
viciou legiões de jogadores. RECO E S 

EA A Panasonic lança o 3DO, EFA los r To) E fer des 
A Mattel lança o com 32 bits. A Atari lança Ú É g nos ia Ro RE 
Intellivision. A Namco lança o Jaguar, o primeiro 64 bits. | 1 dever 

Pac-Man, o mais famoso arcade, com a a ro o Fra 

£ E E 

ati sda DC& "EM 
LG BO Euicis ERA ss IT at Tal? Rel: df] 

Dib me sd ue 

f 

ado 

ao - multa de USS 100 
mais de 300 mil unidades vendidas, fora «a A Sega lança o 32X e a diciio co me as 

: . MH RIAV TS LVNYIIVI as AR A Nintendo chega aos Estados Nintendo lança o Super RD à a E a Ca LIGEIRA RR Unidos. Os japoneses dão Game Boy. Enquanto isso, O Japão joga Ea Na 
| Milhão ae Rc 6 ai Rigs] carta branca para no P.Station e no Saturn. Rin PR Re 

: a | Int ring ido. / A in Ni g= ía! ú ave [Difo tal 

Shigeru Myiamoto | e 
I : JE tware . Associ Ejil. eJaPMe|0/= converter seus jogos e ED Saturn e P.Station chegam Software Assoc a na Je (il: 

ele cria Donkey Kong, aos Estados Unidos. | RE as prin [aj pais. Ei (o 
13 cancamuii fachar BO citas 

as game em que Mario y 16,0] seguiu st pre ae “e 

mn Bros aparece pela «ED O Nintendo 64 é lançado: | desse tipo e afirma estar só 
Bi primeira vez. no Japão e nos EUA. | começando sua luta 
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5) 
WARP 

adventure 

DREAM(CAST 

A primeira safra de jogos para o 
Dreamcast começa a aparecer. O 
primeiro game a ser apresentado 
é D2, continuação de D, que 
apareceu no 3DO, Saturn e 

P.Station. A protagonista é a 
ELE NT Tao Re TES 
também participou de Enemy detalhadas. O jogo é um 
Zero. Já em sua apresentaçãoo adventure com ação, com cenas 

- jogo mostra a que virá. As grotescas, lembrando o estilo de 
Elle [doa 7 Resident Evil. Quando aparece 

a PLA AS RAE RO 
modo de 
[ELE] [LER 
combate com 
armas de fogo, 
EE 
fe [Spice 
ainda não 

Rica 
Pisa LEO revelados. É es 



PS VTLITE não apenas nos golpes especiais. 
dias, nabid o — Nesta versão, os danos são. 
Le diferentes conforme o local 
sea o a acertado. A perda de energia será 

RE ld e) 7 * menor se o golpe for nos braços ou 
o pernas. Na cabeça ou no tronco o 

ET sia E nova EEE LRE ES estrago é maior. A barra de estamina 
Eua Shodown, o segundo foi eliminada e a explosão de raiva 

- parao Neo Geo 64. O conceito pode acontecer a qualquer hora. 
* básico não mudou, mas Samurai Os combos foram melhorados, 
RE LR EO STE podendo ser emendados com 

“ lutadores: Asura, um carinha especiais. Vamos ver se esta j 
* todo vestido de preto que só versão pega pra valer. | E 
E SERA EE 
Taizan Morosumi, 

o Dip Te- 

oponente com um 

pincel gigante. 
Desta vez as 

personalidades 

Slash e Bust 
apresentam mais diferenças e 

Disponivel em agosto 

| TOMB RAIDER IH 
EIDOS. 

| ação 

& LA 
De longe, Tomb Ra Ta Ds lçaas 
o mesmo das versões LCA ÇA 

EDGE imagens estão. mais 
claras e definidas, e os ECA 4 | 
de luz e sombra: ea ce MN TI IG ECA ELES | * mundo, mais uma vez, 
jogo usa o joystick analógico, - de câmera. O jogo ficou mais está presente. As missões 
algo que deve acontecer com | rápido e a heroina finalmente ganham um toque mais de 
os jogos do P.Station em geral. . RE orelhas. São 15 fases, agente secreto, influência de 
No analógico, um direcional divididas em três episódios sem ' GoldenEye e Metal Gear Solid. 
controla os movimentos de Lara Ee efinida. O giro pelo Disponível em novembro 



Pelo f e) BORDERS : de 
TA DALLA 

esporte 
II 

à ICE AS pe o LT a 
snowboard para o PStation. Ao mM Em 

jogabilidade . continua a mesma. Você SC 
ETR: e ge e SEC E NR 

| 32 pistas, mais duas secretas. Vai 
poder testar suas habilidades no 
half-pipe e dar incríveis aéreos nas 

RR E EE UE ER ET 
sendo o melhor do game. 

Disponivel em outubro 

E radsino Nro- 

E Ee RES Sli =D TD] E 

ANA 
UBI SOFT 

ação/aventura 
P.STATION 

NINTENDO 64 

Rayman volta aos consoles com 
mais um side-scrolling. O herói 
escapa do zoológico intergalático 
e precisa libertar todo mundo. 
Para isso, deve pegar energia dos 
amigos ainda aprisionados e 
abrir as portas do Great Power. O 
jogo promete muito humor, 
suspense e rapidez. Dede Ele anel 

| lançamento 

Os homens-fera vão detonar de 
novo em Bloody Roar 2. À história 
é meio X-Men: uns pregam a 
guerra total contra os humanos e 

outros defendem a convivência 
pacífica. Os personagens podem 
ficar mais fortes transformando- 
se em bichos. Tem lobo, tigre, 

leopardo etc. É um zoológico 
inteiro para você lutar! 

Disponível em dezembro 

S.C.A. AR 

a ITR dl 

cal rida | É = z h a 

POR re 2 AERÊ 
TILL RT ge É 

| 

Situational 

Taio eia LEI VELA 
ia 5. (o A, E ace um Pad 



ca Com [LE i(Go ERRA oe 

| SYPHON | MESSIAH 4 | SHINY O FILTER 
| acção te | SONY 
REL Uid 1 Q ação 

o u Uma das grandes atrações da E3. dio E 
FRA Filter chega para tentar 

preencher a lacuna de ação e 
espionagem no PStation. Você é 
um agente secreto que combate 
terroristas que querem atacar os 

EUA com um vírus letal. A 
pos lo To RT CIÃ IE 

pessoa, podendo mudar para uma 

visão panorâmica chamada 
| sniper. Você usa 20 armas e vários 

objetos para explorar áreas como 
o metrô e bases militares. 
Disponível em novembro 

* Joga como o anjo Bob, que tem o 
“poder de se apossar de corpos 
humanos e da força dos animais. 
Ao jogar, qualquer um vai ficar 
impressionado com a beleza do 
visual. Se a vida de anjo for tão 
bonita, muita gente vai se 
candidatar depois de Messiah. 

Disponível no 2º semestre de 98 

ALR Yale HIS 
EDITION 
INFOGRAMES jogo detona. Você escolhe entre 
Poa fele| 3 pistas, cada uma com a opção 
NINTENDO 64 - Rca A: ou 

se! E 12 
ae E (e TS 
E so [is 

? ES 
| conforme as 

e a qa de tempo e. 
a A Ec O Rumble Pak 
ER e a sensação intensa proporciona várias opções extras 
das corridas estão muito de jogo, não o deixe de lado. 
bem reproduzidas em GT 64. Nos Disponível no 2º semestre de 98 
três modos | E 7 
ego 

“dois 
jogadores - 
ER AEE 
Championship | 
Ui 



o TA e ge pi S) 
o antigo clássico 
do Atari É 
Asteroids teria 
mais uma ETA 

A Activision deu clip Re le ur RA 
uma garibada no jogo e a versão “cara ao jogo. Há TICO 
para P.Station ficou Nu GR Você desafio e mais variedade na. 

vai pilotar aquela mesma nave por jogabilidade. E: | 
um campo de asteróides e terá de Disponivel RA 

A 

aro RE 

Be olie- Re LINA AIR 
TT. PTC 
[ri RR pisando até 

PRP. da fe JN] 'amassá-las. Os 
Roi) EL 

no estilo RE 

Tekken, Eee LR 

ES botões de 

soco e dois de 

chute. O modo . 

“multiplayer, com. 
ca de q 

ET E IT E roRilR il 
tem ie Lie pi o Hace 

STREAK 
[A DUCLETAS 

ae 

| mbulê dia e E um aids ne E 

Disponivel em outubro 



cs w ' d g Ê 

Folha NAS Com ds 

E A 
e! : 

Pr nda 

ULLE AA E 

TARA uma EA ) Ro ATE TE 

BRR SEER E ee 
Rush, game que abalou o arcade 

* eo N64. Você vai explorar os 
“EUA, correndo em 12 pistas - Las 
EE o A EE 

RES 

Ro 7 

| TALS [3] 
“Alcatraz, | 

Ride 

ECT Eid CA TE] Peg (e Rc 

oa ço LEITE 

JT 0] f 

número de carros e 

para 16. Tem um Camaro dos 
anos 60, uma pick-up, um carro 
de rally, o tradicional ônibus 
hippie e muitos outros. Outro 

CE gi na série são os 

atalhos. Em Honolulu, por 
exemplo, você pode cortar 
Celio REAR D ERES os 
um vulcão em erupção. 

Disponivel no 2º semestre de 98 

NEO GEO. | 

Julho é época de LE e] A 
Fighters. A versão deste ano LR 
com quase todos os (Leto [o (DR 
que apareceram até agora. o 

eles, o nostálgico time americano 
de 94: Brian Battler, Heavy D e 
Rr dA Tape TETE Ro 
mortos como Rugal e suas 
secretárias: Mature e Vice. São 38 

- lutadores, que podem formar 

E add + o 

| lutador novo. Ainda estão 

| presentes os modos Advanced e | 

nu Pelo progressivas. Parece 
Extra, mas há um sistema de 

'opaganda de banco, mas não 
No Advanced, o 1º lutador 
ERC até 3 span pio 

O 2 fe ER LE UR 
pm Aa DRE Jo o (Mo | GcTo F] ds pc To) 

Ed in Extra, a barra vai ficando 
gm menor. Que se inicie o festival 

campeão de porradas! 
Já disponível 



Por Lord Mathias 

Imagine um jogo parecido 
com GoldenEye, só que 
com você tendo de ser mais 
discreto que o agente 007. 
Mission: Impossible é 
assim: muita ação e... 
cautela. Você sofre 
consequências sérias se 
atirar nos inimigos pelas 
costas e multas vezes tem 
de optar por nocauteá-los. 
Tudo isso porque você é o 

agente da CIA Ethan, que tem de 
passar despercebido. Você logo vai 
sacar isso. Dependendo do seu jeito 
de eliminar os guardas, muitos 
outros podem vir atrás de você, 
incluindo atiradores 
de elite. Durante o 
game você pode 
assumir diversas 
identidades. Pode até 
disfarçar-se para 
entrar em áreas restritas. As 
missões são 

gue À 

a Se quando estiver na 
aaa estação de trem jogando como o atirador, 

DICA; fale com 
todo mundo pelo menos duas vezes. 

Na embaixada, o casal que olhava o retrato 
vai sentar sobre partitura que você precisa 

você vai ter de atirar com cuidado para só 
acertar os agentes disfarçados e não o 

Ethan. Alguns personagens, como o civil 
que oferece um cigarro para Ethan, 
podem ser facilmente confundidos 

AR Do 

Es ' 

NE 
de St 

bem variadas. Você vai ter de usar 
chicletes explosivos e brigar em cima 
de um trem em movimento. O estilo 
do jogo e as missões já garantem a 
diversão. Mas prepare-se para as 
salas com detector laser, elas são 
uma missão quase impossível. 

PAO ia e 

ira 

interrogatory Room, fique na frente do 
agente enquanto ele desce pelas aberturas. 

Ele vai tentar abrir o elevador e você precisa 
ficar perto dele para passar de fase 



E no último vagão de carga do 
trem, tem um cofre selado. Ache o 

esquente e esfrie as duas barras de 
aço do cofre. Isto deverá abri-lo 

encontre 
de todo 
feito a 

"a | máscara de 
| Golystine 

| ao fugir da 
mm o 55 embaixada. 

A missão de Barne é fazer com que 
Golystine pareça um traidor, então, se 
finja que é ele e leve a arma para 
passar fácil de fase 

43 

P "Find protection suit : DONE 

Great ! 4 chemical protection suit ! 
4 dim N DON Do didi, RS pp + 

a = q 

| seu 
melhor 
item é o 

ie dv scanner, 
principalmente no no labirinto dos esgotos 
sob o quartel da KGB. Seu primeiro objetivo é 
eliminar os dois guardas que pensam que 
você é Golystine. Aí ache o traje de proteção 
contra agentes químicos no engradado 
depois da terceira esquina. Lembre-se, com o 
traje ninguém sabe quem você é, por isso vão 
atirar mesmo 

OSSIBLE N IMP 

OCEAN 

ação /aventura 

20 Missões 

1 Jogador 

ela aca cadete da] 
[o 

RL O DA LEAR e 
UE RE E y 

DOT ar CSLL TU q Es ' Se E 
REAL AS bas oa A) AR A bc NR 1 DO À 

E) 

maçarico e o tanque de nitrogênio e engradados e apague as luzes. 

DICA: 
na CIA Rooftop, suba nos 

DICA: usar os 
ângulos certos é a manha para 
passar na Terminal Room. Mova 
as câmeras para ver os lasers com 
mais clareza. Fique esperto, um 
agente vai entrar na sala a cada 
30 segundos para usar o 
computador 

Ão achar a mala de Candice à 
esquerda, clique dentro do menu 
para trocar de roupa. Vá ao 
heliporto e acenda as luzes (à 
esquerda, na parede), elimine o 
guarda perto do interruptor e 
pegue o passcard 

a 8 Cu mena ço 

DICA; levar a Candice pelo 
sistema de esgoto é complicado, 
porque ela é fraca. Espere sempre 
por ela, especialmente nas horas 
que você tem de pular 

Ná 

DICA: no vagão do trem, neutralize 
todos os capangas de Max - são 
muitos deles. A melhor maneira de 
fazer isso é com um tiro bem dado, 
mas use apenas uma bala, porque 
elas podem faltar 

MO Muni HH mn! RM HE a a il It 

“snRdpy 

EE US RE TT TS CAES UR A TRE TR 
DR al Rasa ESTAR ento Aa did have 

AA RS Ea q 



Com certeza, qualquer 
RPG que pintar no Nintendo 64 vai 
aliviar um pouco a ansiedade que a 
espera de The Legend of Zelda 
está causando. É claro que Quest 64 
não é Zelda, mas já dá um gostinho. 

* Os personagens são bem divertidos e 
a jogabilidade conhecida. Você 
possui magias e aquela historinha de 
sempre. Ao contrário da tradição, 
você não precisa pegar dinheirinho 
ou ouro para acumular e comprar 
itens. Com um pouco de jeito, você 
consegue tudo nas cidades, incluindo 
Per e talismãs. Para melhorar 

= DICA: quando enfrentar dois 

DICA: antes de seguir para a próxima 
cidade ou situation point, entre em 
bastantes brigas. Os inimigos ficam mais 

“dificeis antes de sua experiência aumentar 

“as habilidades dos personagens, você 
tem de pegar os cristais do vento, 
fogo, água e terra. As batalhas são 
simples, mas interessantes. Por 
exemplo, os inimigos de água são 
mortos pela magia de fogo, e assim 

por diante. Já as 

ou mais inimigos diferentes 
” | em uma mesma batalha, 
“| mire no que atira projéteis. 

Eles causam mais danos, 
movem-se mais rápido que 
os outros, mas também 

"| morrem mais rápido ore BS 

magias de gelo não 
fazem nada. Não dá 
para comparar Quest 
com nenhum outro 
RPG, mas com 

certeza, na x 
hora em ; o 

E Es CEP ARAAE 

Re) %o% E Ro 

DICA: do você é for Sinido por uma 
magia paralisante, use uma magia com 
projéteis como a Wind Cutters, que tem um 
bom alcance e não requer que você mire 
20 

que Zelda for lançado, 
ele deve ficar dg 

“ ARS Sage 

meio de lado. 

NINTENDO 64 

THQ 

CONTROLE 

DIZIA 

Rot idido 

o fio Ring 

“0, Uousve 
ny" special Red WiÇos for 

qn: t be Siving a ali heh gãu rum RUA 
ER fo you, 

a primeira coisa que você deve 
procurar em todas as cidades são as Town 
Wings. Elas permitem que você volte 
quantas vezes quiser e ainda pegá-las em 
todas as vezes que o fizer 

SLIDE, 
RES 
Hã EG es amo Ea CA amam om 

7 ca Lo 4 
ea e 

DICA: dê uma con com lido e em Eidos 
os lugares, até nos menos suspeitos, e 
procure por Spirits. Esses power-ups podem 
ser achados em vários lugares ao ar livre 

DICA: mova-se assim que o inimigo atirar. 
Algumas magias podem ser desviadas 
simplesmente dando-se a volta 

À pica: 
=| assim que 
| estiver 

BRR bem de 
egito pontos e 

E E CO SR com levels 
pi Nord lies ai as dad do 
começo e dê uma explorada nas áreas que 
você não tinha acesso por falta de estamina 



ETR acrescentar R$ 30,00 de ICMS. 

Nonigsé rh DE, ; EB em AA Rea dy», ER 
Nisa TIO NOVOS TEST Er Em DS 4: é ATO Ea 
apo Ho nana Es dá Ma ra 2 EEsarneso or los ro ; 

umalcamera inteligente que elfornecejumajvisao” Ga a “SD Compal OL Fra ( Enf ATA 
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Os caras A 
pequenos e cabeçudos, 
mas continuam a a beat aacÃo Pré a O Cd aid 

na porrada. Quem não "4. chute + botão d da gd hd “novamente 0 último gopeé é dada 
acredita, não pode perder - 2- €+ chute + botão de especial a 
Pocket Fighter, uma das 3 y + chute + botão de especial é | SO Y 
melhores conversões já À Pocket Fiânter trás elementos dos 

jogos, como as pedras que 
enchem a barra de super. No 

meio da pancadaria tradicional, 
rolam uns lances engraçados. 
Quer um exemplo? No meio de 
um combo, seu lutador pode 
trocar de roupa, transformar-se 

' em outros lutadores e até em 
outros personagens conhecidos 

e da Capcom, como Jill de - | 

w “Resident Evil. É impossível não dar 
atada no jogo, então, concentre-se. 

feitas para « os cofisoles de-32 bits. O 
jogo reúne lutadores de jogos da 
Capcom, entre el 
Fighter e D Darks 
miniaturas, mas js jogam. com seus 
movimentos e golpes originais. 
Além de: reunir os lutã: 

DICA: use o botão de espediá | 
para dar um guard breaker. Use o 
botão + Y ou > para mudar o 
ataque. Os guard breakers não 
podem ser defendidos 

há 3 tipos de arremessos. 
POCKET FIGH TER 1- soco + chute Combo de Ken: 

a e) 2- EL yY> + soco + chute voadora, “ + soco, Dk YU + Combo de Dan: 
CAPCOM 1º] o 3-24yee +soco+chute botão de especial voadora, Y + soco, Y “5 + 

luta RE soco 

CONTROLE E: da Eae 

UAM 5 AR 4a 

dei 1/2 Jogador 
5 Memory Card 

Fraca Tabatha Á 
(Tessa) 10 hit 
combo; faça 
o arremesso 
3e, como 

Ê oponente 
X=2D) em queda, 

siga com 
| 494 

a o ne PAR PES botão de 

À A Reta Ed 

Eômbo normal de Tabatiha (Tessa): soco 
soco, chute e termine com chute de novo. 0 
último golpe é indefensável 

DICA: para dar um counter em um ici 
breaker, faça € + botão de especial 

22 



Flocos de Cereais 

à Es Trigo *: Cevada: Aveia 
NESTON. MIL MANEIRAS DE SER SAUDÁVEL. ES 



“O Satumaindaéo 
“campeão quando se fala 
em conversões de jogos de 
arcade. Mas o P.Station 
está melhorando. E muito. 
Em The King of 
Fighters '97, a 
jogabilidade está dando 
um banho nas versões 96, 
95 e 94 e o tempo de 

carregamento diminuiu 
bastante. A principal atração 
do jogo continua sendo o 
malvadão Orochi, vilão pra 
ninguém botar defeito. 
No arcade não é possível jogar 

En Ja 
EANES 

com ele. | q 

se pode pegar o chefão no modo muita energia, mas esse golpe é demais. 

Practice. Sorte de quem tem um Quando o oponente soltar uma magia, faça 
PStation: Orochi está disponível nos cam que 2 magia irá voltar com muito 
modos Practice e US Mode. Contudo, mais nod 
seus movimentos foram alterados. | 
Existem 29 lutadores, mais seis 
secretos. Esses podem ser ativados 
com um truque (lembram?), que 
ficou muito mais fácil nesta versão. 
Fique de olho na dica ao lado e 
aprenda a melhor maneira de bater. /. 

COMBO DE 
ou no 

RT td 
BE TGI ISO 

GRÁFICO 

e 
1/2 Jogadores 

Memory Card 

24 



Vigilante 8 traz 
mais uma opção diferente, 

mas que lembra muito Twisted 
Metal. Trata-se de mais um game 
de corrida de carros com combate e 
gráficos excelentes. Apesar de 
também ter corrida, o carro-chefe do 
jogo são as explosões. Você vai poder 
destruir aqueles aviões bombardeiros 
gigantescos no momento da 
decolagem. Mas, para os pilotos, a 

“Coisa também rola bem. A briga se 
dá entre a gangue dos Vigilantes, 
que são os bonzinhos, e os Coyotes, 
que são os malvados. Ambas brigam 
pela posse das reservas de petróleo. 
Você escolhe entre 8 pilotos bem 

que o game | 

EA 

loucos, cada um com sua 
nave, e vai ter de escolher 
um lado para ir à luta. 
Talvez o único 
probleminha do jogo 
sejam os controles. 
Eles são um 

pouco 
desornados, 
o que dificulta 
as manobras de 
pilotagem. Mas 
Isso não chega a 
detonar a go 

ata 

proporciona. | 

DB é To cp ANO Ay 

ACTIVISION. 
Bd om Fira 

E2.o 

“DICA: quando o 
J 

pa 

ogar com rf JO! hn E 

v 

Je!I O Ê Fm Co A s Ê ga h a v O 
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fm 2106, as RR 
terrestres encontraram uma nave 

de combate alienigena nos 
arredores de Uranus. No ano 
2150, o sistema de administração 
Guardian, que foi construído 
para proteger a Terra, volta-se 
eo ui g: Moo Eli RD o Re Re Lee 

do Ricci? 
PRETA 
SC Equdlk 

— |laser. O All 
So im 

me: pegam em sen FR) nda [E 
LET o SIRI RA go RE: Río 

DICA: 
contra os 

chefes, use 
o Over 

Weapon 
do Twin 

Shot, El 
é o mais poderoso. Os primeiros RR 

não agientam nem 5 segundos desse tiro 

derrote os 
inimigos o 

mais 
rápido | 

possivel para ganhar mais pontos. O f6éo 
multiplicador mais alto 

lo. O exército, então, constrói um 
caça com a tecnologia da nave 
alienígena e forma o esquadrão 
Thunder Force. Você é o líder do 
esquadrão e deve pensar rápido. 
A ação não pára nunca e há 
muitos tipos de armas, o que 
torna o jogo essencialmente 
estratégico. Quanto mais 
rápido você matar, mais / 
pontos ganhará. 

pIjGiiA OS 
éo 

penúltimo 
Fo ciiS 
Mande 

VA oi 
em Over mer 

para detonar todas as suas partes e evitar 
chumbo grosso pro seu lado 

[poi ao Lite 
usando um Over |: 
Weapon (R1 na | 

configuração 2, a 
recomendada) | 

Elo R e TUA oe 
enquanto desvia [a 

dos lasers 

DICA: o ponto [Ns 
Lelo Ro [NFL od irá 

a Tc) (MRE [0] 7 A O 
Decore o padrão hi. 

o REL [TI DS 
mande tiros com GA | a NH 

no e ELE 

TAS 
E LE LoL IS 

o máximo 
de tempo 
(eo IR 
nave 

Brigandine. Para isso evite tomar tiros ou 
tocar nos inimigos. A Brigandine aumenta 
muito o poder do tiro 

THUNDER FORCE V 
P.STATION 

TECHNO SOFT 



Preços e ofertas válidos enquanto durar 0 estoque. Jogos americanos compatíveis com consoles onginais fabricados no Brasil ou EUA, Conaies fonecidos no sistema NTSC. - = Controle Básico, somente para compras efetuadas em conjunto. / == Frete não inclusô pára consoles e-volantes. - Pagamento em mais de 2X somente paracheques. e: Corsulte relação de classicos no momento da compre: 

4. e] CA ud 
cd a 1 nexo) AGORA, com 
sa CONTROLE à TDRMRAL, seg ak 

ne BIN E: COMPRA o SACA 2 DE 

; Nro, DO CANA EXCLUSIVO 
ETR) COPA TE TIRIS. 

ACESSÓRIOS 

NI 6 4 

Eai) 
CEIA 

sa 

PONTOS 
A 

E E. ES 

ddr as 
da A 

DEV ENE 
E ESSÓRIOS Controle Dual Shock R$ 74,90“ Contr. SharkPad Pro R$59,90 
= 48 EE Controle Arcade. E as Controle Arcade ç 89,90 

Controle a a 69,90 Controle Original R$ 69,90 Game Shark R$ 94,90 E 
Conversor Japonês R$ 39,90 = a ar Game Shark R$ 94,90 g Memory Card 1 MB R$ 49,90 Es p 

“ Game Shark R$ 94,90 Ny + E: Ro Mega Memory Card R$ 14, 1) Volante Mad Katz R$ 129,90 E | ps a 

Volante com Pedal R$ 129,90 ERES | Volante Mad Katz R$ 180 | Fo SN: 
7 4º E Em 

E | a “É O né ra 
e EMMES PA e E | es 

O Japonês » dy q o, 
LUTA: o 
Dead Or Alive - |: 
Real Bout Fatal Fury 
King Of Fighters '97 

A ci Ã o: re 
Burning ingers 

"* House of the Dead 
Resident Evil 

Samurai Shodown 4 “AVENTURA: 
Vampire Savior Enemy Zero 
K-Men vs. Street Fighter “Sonic Jam 
- Jogos de Luta incluem cartão de memória - E e PORTE: 

AÇÃO: (2x R$ 19,5) FIFA Caminho da Copa 98 
Bomberman Fight! LUTA: 
Castlevania: Dracula X Street Fighter Collection 
GT 24 (Corrida) RPG: 
Soukyugurentai Albert Odyssey 

Thunder Force V Magic Knight Rayearth 
Conversor para console Shining Force 3 
americano: R$ 20.00 (c/jogo) Panzer Dragoon Saga 

VEZ DEDISATAR UMA om 
PAcã O 

cl AAW E NTU RA. 
| Batman & Robin . 
F cSpice Girls/Spice World 
“LUTA 

e €: Contra Adventure 
e Mega Man X4 
e Resident Evil 2 
e Tomb Raiders 2 

e Mortal Kombat 4 
e Mortal Kombat Trilogy 
e Pocket Fighters (Capcom) 
e Tekken 3 

| º“M-Menys. Street Fighter 
ESPORTE | 
e FIFA Caminho da Copa 98 
e FIFA Copa do Mundo 98 
e Fox Sports Soccer 99 
e International SuperStar 
Soccer 98 

ESTRATÉGIA 
º“ Command & Conquer 
Retaliation 

e Warcraft 2 

RPG 
e Elric 

e Breath Of Fire 3 
e Final Fantasy 7 
e Final Fantasy Tactics. 
e Grandstream Saga 
e Lunar: Silver Star Complete 

SIMULAÇÃO: 
e Gran Turismo 
e Road Rash 3D 
e The Need F Speed 3 
e Turbo Prop Racing (Lancha) 

RR TE 
Do RCE UA Ritos) 

OU 16% 49,8 
IMPORTAÇÃO DIRETA EM NOME DO CLIENTE. FRETE** E IMPOSTOS JÁ INCLUÍDOS. ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO. 

LIGUE 
AGORA 

ENT 
Rey dl ad 

COMPRE PELA INTERNET 
www.dshop.com 



| complexos. Você vai ter 
sa» Por Lord Mathias de pilotar e ao mesmo 

Road Rash 3D chega tempo brigar, mas O 
ao P.Station com uma nova melhor é que cada ( / 
cara, 3D, como diz o nome, moto traz uma Né 
mas a jogabilidade é a sensação diferente. 
mesma que fez históriano Você com certeza 
Mega: animal! Antes de vai se envolver 
começar a pilotar as motos, em diversas 
você tem de juntar-se a colisões, é 
uma das quatro gangues, inevitável. Road 

| cada uma com atitude e Rash 3D está de DICA: guarde E 
rebeldia próprias. Em seguida, você volta para matar as sempreum | 

parte para as 32 pistas, cheias de saudades, especialmente | nitro para a pilas —=s 
curvas, pulos animais e muita dos fãs de longa data. A reta final [E 
porrada. Seu arsenal aumentou única coisa que atrapalha aê 

e socos, agora você pode usar modo para dois jogadores. 
?. tacos, correntes e até 

o * Uma espora. Os 
e controles estão bem 

consideravelmente. Além dos chutes um pouco são os gráficos no 

RE DICA: nas 
ES curvas 

end fechadas e 
cas] SUbidaS, 

cima da 
linha 
amarela, é 

0 melhor lugar para passar a pelos obstáculos 

DICA: s se sair da Si você pode atravessar 
os guardrails e outras barreiras para voltar 
ao asfalto sem afetar sua máquina 

o segredo para fazer curvas em 
alta velocidade é tirar o dedo do botão do 
acelerador, sem apertar o freio, e usar os 

botões de Lean e Super Steer 
2 STATIO! Py 

ELECTRONIC ARTS 
açã 10/corr ida 

[E SR O cit o RAD DA RS TS E AESA e, a O La A O ja re RE 
EO as AS o E ARENA, dada! 

preste atenção nas mensagens do 
DICA: para acelerar jogo. Se ouvir uma buzina é porque DICA: EM 

mais rapidamente, aperte duas vezes está prestes a colidir em um carro. Se evite usar | 
X. Faça isso em uma reta, pois nas seu piloto olhar para trás, é porque os freios, Mimi 

curvas não dá muito certo alguma coisa está vindo Breque sóei em atuações de muito risco 
28 



“Os fãs de Crash Bandicoot 
vão adorar Jersey Devil. Este 
jogo de plataforma 3D também 
tem um personagem da 
família dos cangurus. 
Apesar de ser quase uma 
cópia de Crash, também 
REIS RE 
outro personagem que 
vai agradar por seu 
carisma. O visual é 
supercolorido emeio DICA: livre-se das pedras a 

pulando exatamente no centro. 
É : do piso quando elas se 

animado. Já a aproximarem 

gótico, bem de desenho 

q GamePro 

N20 é uma 
a viagem psicodélica 
RR cg Rc ESTE 

- PStation. Mesmo jogando todos 
- Os jogos de tiro, você nunca vai 

se esquecer dos gráficos e sons 
de N20. Tudo é animal: 

RS Ce) jelcde lie rs ERR TE 
horripilantes, corredores torcidos 
Rea fe Rs e ER ER: 

que. 
ANA DEA 

nunca caem onde você matou o inímigo. 
* Geralmente caem no lado oposto do tubo, 
por isso dê um lg Dele Re Ro Roc REI COR 

| get UA UR ui 

ui add 

E EE e 
E. | = Trênalis Pc LE Rio lis 

DO 2 a atuam ae 

Fes íilo AD io elo ÇA 

De CR 
rá 6 
oa [o RO 
conseguirá 
ver todo o 
terreno, por 

isso fique 
atento. Se 

E, uma pedra pendurada, oii 7º 
cio da plataforma para ver à frente 

PRA é daquelas que se 
[elos RE Dura gr Dolo) o Tio (o RD 

adapta perfeitamente. 
controle Dual Shock se a | 

É 

CAPES 
Do air 

Pier Ras ia ole: o [Mp0 TI 
Tempest 2000 mais completo e 
detalhado, só que um pouco 
menos rápido. As músicas são 
bem eletrônicas, bem ao gosto 
dos fãs de techno. Pee | 
para o modo para dois | 
ele eloa na mesma ER 5" E 

E 4 guardo E Ê E 

RR o 
OE Te e RE Eos 
ge Ro (AIRE ÇA 
Nie TEC RUE 

— giro para pegar [/f Sm 
Lendo de RAD oo AR a 

(oh Ele Ro Ra no 
final da missão do museu, 
desvie até ele bater na parede 
e ficar tonto. Então, atinja-o 

DIE ES PRE Es 
Dome, detône o nativo ea 
aranha e, então, abra a porta 
para ver o cabo Ci | 
a prisão intacta | E 

DICA: os cogumelos Ez 
AMEIA GER a 

oa Ra 
leiga rRso [oe RAAR O 

CA AD 

FOX INTERACTIVE 
tiro 

E» Jogadores 



Por Merceo. sã E 
Sta Kamikaze 
“Em Azure Dreams, 

você vive em uma vila no. 
cume da Monster Tower, 
um perigoso labirinto nas 
alturas. O habitantes da 
vila pagam muito bem | 

F pelos ovos gigantes DICA: volte as VES 
à encontrados lásquanio os seus familiares para a sacoli ABlume DICA: 

você completa 415ano s jo E pes Rar ash Jos contra : Pegue este vao no andar ; da tom torre À 
“ deve partir para uma -  eleve-o para O homem perto dos moinhos 

aventura dentro da 
PO da vila. Ele vai Eua mais tarde 

Monster Tower eajudara — 
sua vila. Você deve pegar | f Css Fo Hr S jogo tem alguns 

ovos, pontos e tesouros ha PERSA RO RNRAAÇ * destaques 

“para melhorar seustatuse q” E E PT o W, interessantes. Para 

“suas habilidades, mas tem. === - DE ” conseguir mais 

de tomar muito cuidado com pois a tradução do japonês é bem dinheiro, você pode 

as diversas armadilhas que podem fraca. Mas, com paciência, dá para construir um cassino ou uma pista 

encurtar sua jornada. Se você não entender o que eles querem dizer. O para corrida de cavalos para apostar. 

entende muito bem o inglês vai ter | Azure Dreams oferece muitos dos 

um certo problema com as legendas, e, elementos de RPG já conhecidos, 

oe Ss (4 +) misturados com boas novidades. 
E à Uma boa opção para quem curtiu 

os games Vandal Hearts e |, 
Suikoden. dm 

= a 
ea 

aa uu Er 

É ESTA! FON q 

KONAMI 

DICA: o palhaço 
Vaí usar a magia LoDown contra Ali 

ICA: você. Tente manter um familiar LIST 

você com iii vai entre você e ele para não GRÁFICO 

se engraçar com a Nico. Parta pra perder energia 
cima dela e se garanta! 

DICA: dê um rolê perto dos levado no DICA; as weapon baliss são os itens mais DICA: o diamond shield é ineficaz contra 

final de cada andar para eliminar os os da Monster Tower. Elas possuem magias Rust. Por isso, quando achá-lo, 

monstros e conseguir extra experience. munição limitada, mas são muito eficazes. guarde-o e use todas as Blue Sands para 

É melhor enfrentá-los estando no alto Por isso, guarde-as! fortificá-lo 
30 
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Soy tro | Ma Vo 

“Quake foi O primeiro a 
mostrar a tecnologia 3D real. Depois 
vieram Hexen 2 e Quake II, 
mostrando melhoras fantásticas. 
Agora chega Unreal, com uma 
tecnologia própria que mostra mais 
poderes ainda. Unreal tem 
processamento mais rápido do que o 
de Quake II e conta com a 
tecnologia MMX para ampliar O 
número de cores dos gráficos. A 
água é o mais incrível: parece real e 

DICA: uma 
= | boa tática 
|| é fazer Os 
E inimigos 

PB Drigarem 
E entre si. 

É SENSE | Deixe eles 
se » acabarem, depois delune o mais fraco 

1 Jogador 

32 

que nunca foram 

no modo multi 
proteja sempre as melhores armas é 

aproveite as sombras para se esconder 

possui movimentos 

vistos em jogos 3D. O cenário E 
game mescla elementos futuristas, 
que aparecem em bases, e góticos, 
predominantes nas cavernas. O som 
prende o jogador à ação do game. 
Unreal possui músicas muito bem 
feitas, seguindo o padrão de Doom 
e Duke Nukem 3D. Todas as músicas 
estão em formato midi, com mais 
canais de som, que 

E DICA: use 
E ataques de 
E longa 
E distância. 
O Assim, 
E erá 

EE USE muito 
“dificil de o inimigo acertá- 

lo. Utilize uma arma de calibre grosso 

CONFIGURAÇÃO 
MÍNIMA 

Win 95 ou NT 4, 
e Toi Pi EA 

32 de RAM, CD-ROM 4X, 
Placa de vídeo 2 mb, 

Monitor SVGA e 
400 MB de HD 

EO ro 
É E dead ê 

REF rcsses:: 
Ri 

DICA: a tecnologia 
avançada de Unreal faz com que 
você veja até nevoeiro. Cuidado, os 
inimigos enxergam você, mas você 
dificilmente os vê 

RE DICA: evite o 
BRR ataque entre dois 

E inimigos, 
E principalmente se 
E elas forem 

espertos. Se isso 
É acontecer, elimine 

o mais fraco 

O jogo tem iluminação e outros detalhes 
muito realistas. Perceba como os holofotes 
chegam a dificultar a visão 

resultam em excelente qualidade e 
muita força. Os efeitos sonoros são 
infinitamente superiores aos de 
Quake Il ou qualquer outro 3D. Por 
exemplo: você está em sua casa e 
ouve um barulho no quintal. O 
barulho não chega aos seus ouvidos 
como se tivesse sido gerado ao seu 
lado. O barulho vem modificado 
pelo vento, pelos objetos, e por 
outros sons. Em Unreal isso 
acontece. Surreal. 

ENDEREÇOS: 
www.epicgames.com 
www.unreal.com 

os inimigos são parada dura 
no combate corpo-a-corpo. Evite dar essa 
chance a eles 



sa Por Bill Games 
Se você acha que os jogos de 

estratégia são meio parados, que os 
personagens são muito pequenos e 
os gráficos não são muito 
caprichados, experimente jogar 
Myth The Fallen Lords. Myth é 
um jogo de estratégia inovador, com 
combates em tempo real, 
personagens e cenários renderizados 

Do sagas Ad dao Roo bob iu Des Do Nara o O [a LT A TER TS E EE TU 
Modo de Ataque EE Re aperte ã 

tecla T para colocar a sacola explosiva: Logo 
em seguida segure o control e clique sobre 
a sacola para explodi-la. Essa técnica é 
excelente para proteger áreas 

EE pode curar 
os seus 

E guerreiros. 
Para isso, 

com O 
mouse, aperte T e clique sobre o 

guerreiro que precisa ser curado 

DICA: com os arqueiros, procure 

selecione-o 

:D DICA: contra os inimigos 

e ângulos | 
de câmera . 
variados. O 
jogo 
lembra o 
filme 
Coração 
Valente, 
com batalhas em estilo medieval e 
muitos combatentes. A opção do 
jogo via rede ou modem torna o 
game irresistível. Você pode montar 
sua equipe e selecionar seus 
guerreiros, mudar a cor, dar um 
nome e até escolher um emblema 
para ela. O jogo já vem com diversos 
tipos de missões, entre elas a 
tradicional captura de bandeiras, em 
que umtime tem de pegara 
bandeira do outro. Dê uma de /., 
Mel Gibsonemande bala. 74 

contra 
inimigos 

com armas 
e cu 

explosivos e com mago de deongo 
alcantã” o arqueiros 

DICA: uma explosão pode 
— ficar em linha, Para isso, acabar com vários soldados de  Einiiiaa 
| Selecionea formação em linha uma vez se estiverem ALLA 

apertando 1, 2 ou 3, em seguida aglomerados. Para dispersá-los EFE 
clique sobre o alvo ou local de em caso de explosão, selecione- 
deslocamento desejado os com ee Eus é pera B 

Jogadores 

(via rede) 

nunca 
mande 

soldados e 
arqueiros 
atacarem 
o mesmo 
grupo de 

inimigos, os arqueiros fatalmente vão 
aca Os soldados de seu time 

E caso do 
E anão, 
E nunca o 

a is mande 

atacar junto com arqueiros ou soldados, 
pois sua bomba pode acertar seus soldados 
ou os arqueiros podem feri-lo. Mande 
atacar sempre em grupos isolados 

Para enfrentar | 
uma galera, vá 

Upa 

psy 

DICA A: preencha 2 
fica e não esqueça 

E do UserNameedo | 
À Password, que serão 

em perguntados 
sempre que você 

jogar numa dessas três 
grandes redes multiplayer 

t 

reenleaf.co 
EUR 

asa 



Se a gente fosse public 
o jornaleiro ia precisar 

NetEstado. O melhor site de inform 
O NetEstado é disparado o melhor Notícias Suplementos 

site de informação do país. Porque 
só ele tem à qualidade é a eredibi- Aqui, você tem acesso às notícias do dia-a-dia, No NetEstado você encontra todos os suple- 

inclusive as de última hora, além das edições mentos do Estadão: Viagem, Informática, 

lidade do Estadão. ; do Estadão desde 1996. As informações são Franquias, Empresas, Negócios, Autos, 
Ele complementa as informações bem divididas para você não perder tempo: Imóveis, Agrícola, Feminino, Telejornal, 
do jornal que você encontra todos Caderno 2 (lazer e cultura), Esportes, Estadinho, Seu Bairro e o ZAP! 

Economia, Política, Cidades, Geral (educação, 
trabalho, ciência, tecnologia), Internacional 
(com matérias do The Wall Street Journal, 
Fortune, CBS Sports Line e o English Section, ce 
um resumo em inglês dos principais acon- ps SR 

tecimentos da semana). e. 

os dias na banca, 
São cinco grandes áreas: 
Notícias, Suplementos, Especiais, 
Classificados e Serviços. 



ar tudo isso no jornal, 
de uma banca maior 
ação com a qualidade do Estadão. 

Especiais Classificados Serviços 

No NetEstado você também vai encontrar Os melhores classificados do país também e Manual de Redação e Estilo. 
reportagens especiais sobre arte, cultura e estão aqui: ] 
esportes, numa abordagem histórica. e Listas Amarelas, com telefone e endereço 
Só para citar alguns exemplos: Fórmula 1, e Netlmóveis. Você localiza o imóvel por bairro, de fabricantes e prestadores de serviços. 
campeonatos de futebol (europeus e número de dormitórios ou por faixa de preço. 
brasileiros), cinema, bienal, museus, ciência e Tabelas e guias: IPVA, IPTU, etc. 
e temas brasileiros e internacionais. e NetJob, os classificados de emprego. 

e Astrologia. 
e Autos. Você procura por faixa de preço e 
modelo. e Guia de TV. 

TALENT 

e Colunistas. 

e Previsão do tempo. 

2 Poadino ; ; ; Mouse Reading e Assinatura e serviços aos assinantes. 

Uma exclusividade e E muito mais. 
NetEstado 

onde você fica sabendo 

o conteúdo sem precisar 

abrir a página. 

www.estado.com.br 

wwwl.estado.com.br 
legs 
& 

TAS sy 
GEMA a 

Ea RN a jd 

na E de pa 
RS a 



 MADNESS 2 
f MICROSOFT 

! Corrida - 8 jogadores 
| win 95 

PC 

Monster Truck Madness 
está de volta com uma 

sequência bem melhorada e com 
novos detalhes. Além dos 11 carros já 
presentes, há mais 9 caminhonetes 
bem loucas, inclusive 4 famosas. A 
narração de Army Archerd segura 
bem a onda. Mas a melhor inovação 

WARGAMES 
MGM INTERACTIVE 

Estratégia - 2 jogadores - win 95 

PE 

' Em WarGames, um supercomputador 
WOPR de um hacker 

REBUS 
ATLUS 

“ RPG- 1/2 jogadores 

P.STATION 

Nesse RPG da Atlus, 
cada batalha é uma 
novela. O jogo 
oferece tantas opções 
na hora da luta que 
é impossível não se 
atrapalhar. Não é à 

“toa que há um 
modo de jogo 
especial para treinar 

SO 

MONSTER TRUCK 

Es DRA UE o 

é, sem dúvida, a qualidade visual. A 
movimentação e as texturas estão 
bem suaves e as caminhonetes bem 
detalhadas. Quem gostou do: | 
primeiro Munster Truck não pode 
pElge esta etica, 

está produzindo um exército robótico. 
para controlar toda a capacidade 
nuclear do mundo. A tarefa da forças |. A 
humanas NORAD é liquidar com esta 
ameaça. Seguência do filme de 

6 Bias; Ea 

re . ” 

o] 

GAME ARTS 

RPG-1 jogador 
Memory Card 

P.STATION 

mesmo nome, O jogo requer. bastante : a Enio 

estratégia, mas deixa a desejar na. 
| “jogabilidade. 

Em termos de 
gráficos e 

4 sons, O jogo: 
se aguenta. 
As vozes e as 
explosões 
são bem 
feitas. 

para as batalhas. Os 
gráficos também não 
ajudam muito: parece 
que o game foi feito 
para 16 bits. Você 
escolhe entre duas 
histórias. Cada uma. 

" temseu 
personagem, um 

RO dee) homem ou uma 
o 

| Fantasy Vlle 
Breath of Fire mo 

muita chance. 

| verdade que os gráficos são dignos 

| mulher, Perto de . 
“Alundra, Final 

| você pode escapar das batalhas 
Rebus não terá 

Lunar começou sua carreira no Sega er 
CD. Depois de ler isso, você já deve 
ter desistido do game. Mas não se 
“apresse: Lunar. não é tão ruim. É . 

do Mega | ou do SNes, com qe É, o 4 
personagens minúsculos. Mas se a 

“você curte computação gráfica, a 
Lunar é obrigatório. Tem sempre 
uma animação feita com computação. 
gráfica rolando. Como em Alundra, 

apenas desviando dos i inimigos. Ess 
-€a única semelhança. 



BPS 

“Tetris - 1/2 jogadores 
"Memory Car 

SATURN 

Tetris é sempre Tetris. Mas algumas 
softhouses insistem em lançar novas 
versões do quebra-cabeças com 
cenários ou gráficos diferentes. O 
Tetris da BPS não é diferente. O - 
cenário é uma cidade ou uma 
paisagem, e nem sempre é bonito. 
Para completar, a jogabilidade é 
pavorosa. É difícil deslocar e virar as 
peças, os controles não respondem 
bem e às vezes as peças descem tão 
rápido que nem dá para pensar em 
encaixá-las. Se quiser jogar Tetris, 
escolha outra versão. 

Parece que a principal meta que a 
MicroProse quis atingir com 

de fato, conseguiu ir bem longe. 

— — + é E ma 8 == 

Não jogue Kitchen Panic antes do 
almoço. O herói do jogo é um ovo, 

m que se aventura por uma 
É porção de cozinhas. Os 

BO inimigos são latas de molho, 
E de sardinha e até 

à fantasmas. Se você pensou 
"| em usar alguns utensílios 

domésticos, como as facas, 
para atacar Os inimigos, esqueça. A 

DES ss Unica maneira de se livrar dos 
Ds So! inimigos é fugir. Além de fugir, você 

ass] tem de coletar verduras e legumes, 
entre eles cebolas, rabanetes e salsas. 
Os gráficos são bons, mas a ação é 
bem fraquinha. 

E Rs Ee 
E mo ao 

PANTHER SOFTWARE | 
Ação - | jogador TE 
Memory Card 

> O ET RE 

ad A x 
e pe 

; ) 
» ho TA ; 

PPP re FR O JN 

DIA SCAPE Pinball prá lá de esquisito. Você joga 
dentro da mesa na pele dos flippers e 

MATHILDA deve andar e desviar dos o 
Pinball - 1 jogador | A idéia é até interessante, mas o 
Memory Car game ficou confuso. É difícil saber se 
P.STATION -* o objetivo é chegar ao final da mesa 

- ou fazer pontos. 
iojeis Lj é 

z % Ed 

- symptom 
30.43 

o profundidade nas cores, AP é um 
PRE & E destaque no gênero. São apenas duas 

Pers mesas, mas cheias de rampas € 
MicroProse buracos. Também conta com uma 
Pinball - 1 jogador - Win 95 trilha sonora bem apropriada. 

Addiction Pinball foi o realismo e, 

Sempre indispensáveis, os multi- 
balls e outros lances estão 
presentes, mas não são o principal 
destaque. Com quatro visões de 
alta resolução e bastante 



como arma. Para 
pegá-los, ande até 

eles e aperte A. Para 
acertar o oponente com 

ele, aperte S. Para soltá-lo, 
aperte A de novo. 

SUPERVÔO 
Durante as lutas 
Steel Cage, aperte E 

quando estiver perto 

WWF War Zone chega para 
ocupar as arenas de Nintendo 
64 e PStation. Nas próximas 
páginas, você tem os golpes dos 
nove melhores lutadores do 
game. Os movimentos são bem 
variados e, com certeza, vão fazer a 

cinindo cabeça de quem da grade para escalá- 

e. gosta de la . Quando chegar ao 

z | E topo, aperte S ou € 

Ao de luta para pular em cima do 

ME ra oponente. 

Ci DETONAR A CABEÇA 
DO OPONENTE 
Para acertar a cabeça do 
adversário na grade, ande 

até perto dela e aperte 2,5 
ou €e,s. 

PUXAR O OPONENTE 
DA GRADE 

HABILIDADES BÁSICAS Se seu oponente tentar escalar 
a grade, você pode puxá-lo de 

CADEIRAS, MESAS E volta para baixo apertando A. 

GONGO 
CHICOTE IRLANDÊS 

No modo Weapons, há uma Para jogar seu oponente nas 

variedade de objetos cordas, aperte 2, ?, BL ou 

espalhados pela arena e €,BLou ?,?,BLou 

RE A esperando para serem usados, V, BL. 

é OS COMANDOS DE CADA CONSOLE =: 

PlayStation () = execute os comandos entre Nintendo 64 
: erra parêntesis ao mesmo tempo dad vg 

desvio 

BL — bloqueio 
E — escalar (Climb) 
S - soco 
C - chute 
A - agarrar (Tie Up) 



FINALIZAÇÕES 
Para usar uma finalização, O 
medidor de energia do seu 
oponente precisa estar no 
vermelho. 

PROVOCAR O 
OPONENTE 
Para provocar o oponente, 
aperte S + BL. 

POSE 
Para fazer uma pose, aperte € 
+A, 

| yo 

TE Tira POL 
UU 

dra | rod Lai TIA a PR Ibi Al BA) 

ATAQUES ESPECIAIS 
Obs: execute os seguintes 
golpes perto do seu oponente 
Arm Wrench: 2,3, Sou €, 
eus 

Cobra:2, 1, Aou€, TA 
Front Backbreaker: >, 4, A 
ou € 4, A 
Gut-WWrench Power Bomb: 
mes qu, Ds 

“Stone Cold” Stunner: 
quando o medidor de energia 
do oponente estiver vermelho, 
aperte 2,2, *,A+BLou €, 
CMA-+BL 

Samoan Drop: 2, ?,S ou €, 
pas 
Overhead Belly-to-Belly 
Suplex:>, € Aou€,3,A 
DDT: >, y,Cou €, V,C 

Body Slam: >, 4, Sou €, 4,5 
Clothesline: ?, ?,Sou 4, y,S 
Side Belly-to-Belly Suplex: 

1 Couy VC 
Single-Arm DDT: >, ?, Cou 
€,f,C 
Spine Buster: ?, y, Cou v, 
TC 
Vertical Suplex: ?, y, A ou 
s?,A 
Hammerlock: >, >, A ou €, 
eA 
Short-Arm Clothesline: 3, 
2 Count E 

ATAQUES POR TRÁS 
Pump-Handle Slam: C 
Cobra: S 

Reverse DDT: À 

Side Slam: ?, A ou v, A 

ATAQUES NO 
CHÃO 
Obs: faça estes 
golpes com o 
oponente no chão 
Diving Elbow- 

E Smash: V,5 
» FistDrop:s5 

Leg Drop: V, € 
Stomp: € 

Front Elbow: 
correndo, S 
Running 
Elbow-Drop: 

correndo, aperte € 
Running Leg-Drop: correndo, 
aperte A 

AGARRAR NO CHÃO 
Obs: execute estes golpes com 
o oponente atordoado ou no 
chão 
Half-Crab: perto dos pés do 
oponente, 2, € Cou€, 3 € 

Step Over Toehold: perto dos 
pés do oponente, 2, ?, Cou 
esc 
SFT: perto dos pés do 
oponente, 2, 4, Cou € VC 
Texas Cloverleaf: perto dos 
pés do oponente, *, y, Cou 
vi TC 
Arm Wrench: perto da cabeça 
do oponente, 2, € Sou €, 9, 
S 
Painkiller: perto da cabeça do 
oponente, 2, ,Sou€, 1,5 
Rear Chin-Lock: perto da 
cabeça do oponente, 2, 4,5 
ou€ ys 
Reverse Chin-Lock: perto da 

cabeça do oponente, ?, 4,5 
ou vw, ?,S 
Standing Arm-Bar: ao lado 
da cabeça do oponente, >, 2, 
Sou Es 

GOLPES DE CIMA DA 
CORDA 
Obs: execute os seguintes 
golpes sobre as cordas ou de 
cima do ringue com o 
oponente fora 
Double Foot-Stomp: com o 
oponente no chão, € 
Driving Elbow: com o 
oponente no chão, S 
Fist Drop: com o oponente no 
chão, BL 
Splash: com o oponente no 
chão, À 
Bionic Elbow: com o 
oponente de pé, € 
Clothesline: com o oponente 
de pé, S 
Forearm Smash: com o 
oponente de pé, BL 
Shoulder Tackle: com o 
oponente de pé, A 

GOLPES DE CANTO 
Obs: faça os golpes abaixo 
cum o oponente atordoado ou 
no canto 

Climb Turnbuckle and 
Pummel: S 
Repeated Elbows: A 
Repeated Kicks: C 
Belly-to-Belly Suplex: 

1; Cou 
v, y,C 

» 4 

Top-Rope Superplex: 
1,1%,Aouv, V,A 
Head Ram: atrás do 
oponente, 5 

Pump-Handle Slam: € 
ou À 
Charging 
Clothesline: 
correndo, S, Cou A 

GOLPES DE AGARRAR 
Obs: faça os seguintes golpes 
quando for agarrado pelo 
oponente 
Brain Buster: 2, €, Sou 
€ 3 

Power Bomb: >, ?,A ou 
CTA 
Hammelock: C 
Backbreaker: S 
Overhead Belly-to-Belly 
Suplex: >, A ou €, A 
Vertical Suplex: >, *,Cou 
CMC 
Irish Whip: BL 
DDT: 2,5 ou €,5 
Fisherman's Suplex: A 
Inverted Atomic-Drop: >, C 
ou €,C 

“Stone Cold” Stunner: com 
o medidor de energia do 
oponente no vermelho, >, 2, 
Aqu€,€,A 

ATAQUES CORRENDO 
Obs: faça os seguintes golpes 
correndo para cima do 
oponente 

Clothesline: C ou A 
Thez Press: S 

ATAQUES CONTRA 
OPONENTE CORRENDO 
Obs: faça os seguintes 
golpes com o oponente 

correndo 
Back Body- 

à Drop: C 
* Clothesline: S 

Power 
Slam: A 
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E ' a a 

Quem o 
=== Ne 0 o qua a e E eçÃ 

am x a 

ATAQUES ESPECIAIS 
Obs: faça os golpes abaixo 
perto do oponente 
Front-Face DDT: 2, €,S ou 
€ 3,5 
Short-Arm Clothesline: 7, 
t Aouv, 4, A 
Hurricanranna: 2, €, ?, Cou 
e31C 

Maivia Hurricane: >, €, ?,5 
ou €,9,P,S 
Arm Drag: ?, ?,5 
Drop Toehold: v, v, € 
Headlock Takedown: 2, 2, A 

que, €,À 

Overhead Belly-to-Belly 
Suplex: >, ?,Aou €, P,A 
Rock Bottom: com o medidor 
do oponente no vermelho, 2, 
>1,5+Aou€,€, P,S+A 
Japanese Arm-Drag: Y, v,5 
Samoan Drop: 2, ?,S ou €, 
Ns 
Shoulder Breaker: >, Y,S ou 
e vs 
Spine Buster: ?, Y,S ou 
E 
Side Belly-to-Belly Suplex: 
1,14,Couvy, 4,C 

ATAQUES POR TRÁS 
Pump-Handle Slam: 5 
Cross-Fase Chicken Wing: € 
Belly-to-Back Suplex: 2, 5 

ou €,5 = 
Reverse DDT: À 

Vistory Roll: 
t Aouy, À 

oponente 

SFT: perto dos pés do . 
oponente, ?, Y,Cou y, P,C 
Reverse Chin-Lock: perto da 
cabeça do oponente, 2, €,5 
QUE Ss 
Short-Arm Scissors: perto da 

ATAQUES CORRENDO 
Obs: faça os golpes abaixo 
correndo pra cima do 

Crucifix: A 
Drop Kick: € 
Flying Clothesline: S cabeça do oponente, 2, ?,5 
Hurricanranna: C + BL que Ts 

Standing Arm-Bar: perto da 

ATAQUES CONTRA cabeça do oponente, 2, W,S 

OPONENTE CORRENDO ou € W,Sou?,vV,Sou y, 
Back Body-Drop: S ns 
Drop Kick: € 
Hurricanranna: >, Cou€,C ATAQUE DE CIMA DAS 
Power Slam: A CORDAS 

Obs: faça os seguintes golpes 

ATAQUES NO CHÃO de cima das cordas ou no 
Leg Drop: y, € ringue com o oponente fora 

Splash: S Elbow Drop: com o oponente 

Stomp: € no chão, S 

Standing Moonsault: BL Fist Drop: com o oponente no 

Running Knee-Drop: chão, BL 
correndo, aperte € Splash: com o oponente no 

Leg Drop: correndo, aperteS chão, À 
Diving Splash: correndo, A Knee Drop: com o oponente 

no chão, € 

AGARRAR NO CHÃO Body Press: com o oponente 
Obs: faça os seguintes golpes | de pé, A 
com o oponente atordoado ou Clothesline: com o oponente 

no chão de pé, S 
Elbow Drop: perto dos pés do Drop Kick: com o oponente 

oponente, 2, €,Cou  depé,C 
oC Shoulder Tackle: com o 

" Inverted STF: perto oponente de pe, BL 
E dospésdo 

PP oponente, 2, ?,C GOLPES DE CANTO 
= qu€,?,C 

* Spinning Toehold: 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente atordoado ou 

perto dos pés do no canto 
es oponente, >, Climb Turnbuckle and 
a 4 Cou€, Ae Pummel: S 

v, € as Choke 
4 EP With Boot: € 
ao Flying-Head 

Scissors: A 

Stinger Splash: 2, 2, 
Sou e es 

Swinging DDT: 2, 2, 

ou €, ESC 

Belly-to-Belly Suplex: ?, ?, 
Sou vb, 4,5 
Hurricanranna: ?, ?, Cou w, 
b,C 
Superplex: ?, ?,A ou 
vv A 
Head Pound: atrás do 

- oponente, $ 
Pump-Handle Slam: atrás do 
oponente, € ou À 
Avalanche: correndo, 5, € 
ou À 

GOLPES AGARRADO 
Obs: execute os golpes abaixo 
quando os 2 lutadores 
estiverem agarrados 
Double Underhook Suplex: 
> 4 Cou€, 4,C 
Piledriver: ?, Y, Aou W, ?,A 
Arm Drag: C 
Shoulder Breaker: S 
DDT: A 
Side Belly-to-Belly Suplex: 
DOU E 

Inverted Atomic-Drop: 2,5 
ou €,5 
Brain Buster: >,€,Sou€,29,5 

Irish Whip: BL 
Sidewalk Slam: 2, A ou €, A 

UNA 
IgA a 
MUJARUI 

Obs: estes golpes servem para 
os três lutadores 

ATAQUES ESPECIAIS 
Obs: so 
façaos | 
seguintes E 
golpes | 
perto do 
oponente 



Cobra: ?, ? Aouvy, VA 
Hip Toss: ?, 4, Cou 4, ?,C 
Knee Breaker: >, y, A ou €, 
VA 
Leg Drag: ?, ?,Cou 4, 4,C 
DDT: 3, y, Cou €, V,C 
Double-Arm DDT: 3, ?,1,A 
Que DP TA 
Gut Wrench: >, €,Sou€, 3,5 
Neck Breaker: >, y, S ou €, 
y,s 

rs 
Side Belly-to-Belly Suplex: 
tv Aouvy,?,A 
Single-Arm DDT: >, ?,Cou 
CNAE 

Body Slam: >, ?,Aou€ ?,A 
Mandible Claw: com o medidor 
do oponente no vermelho, >, €, 
PAU E3 RA 
Clothesline: ?, ?,Sou Y, W,5 
Front Backbreaker: >, € A 
CU CSA 

ATAQUES POR TRÁS 
Cross-Face Chicken Wing: >, 
Sou €,sS 

Head Slam: S 
Nerve Hold: € 
Reverse DDT: A 

Side Slam: ?*, A ou 4, A 

ATAQUES CORRENDO 
Obs: faça os seguintes golpes 
correndo para cima do oponente 
Spinning Neck-Breaker: C 
Tackle Wint Punches: A 
Clothesline: S 

ATAQUES CONTRA 
OPONENTE CORRENDO 
Back Body-Drop: S 
Flying Back-Elbow: C 
Power Slam: A 

ATAQUES NO CHÃO 
Elbow Drop: S 
Knee Drop: y, 
Leg Drop: 4,5 
Stomp: ( 
Body Drop: correndo, A 
Falling Headbutt: correndo, C 
Fist Drop: correndo, S 

AGARRAR NO CHÃO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente atordoado e 
no chão 

Samoan Drop: 2, ?,Sou€, cum 

Elbow Drop: perto dos pés do 
oponente 2, € Cou€ 39 E 
Below-Belt Headbutt: perto 
dos pés do oponente, 3, ?,C 
ou Te 
Leg Grapevine: perto dos pés 
do oponente, >, y, Cou € V,C 
Reverse Indian Deathlock: 

perto dos pés do oponente, 1, 
v,CouwW, ?,C 
Knee to Back: perto da cabeça 
do oponente 2, €,S0u€,3,5 
Arm Wrench: ?, 4,Sou |, 
PS 
Painkiller: >, V,Sou €, VY,5 
Mandible Claw: com o 
medidor do oponente no 
vermelho, 2, 4, €, Sou € vy, 
Eras 

GOLPES DE CIMA DAS 
CORDAS 
Obs: faça os seguintes golpes 
sobre as cordas ou no ringue 
com o oponente fora 
Sommersault Senton Splash: 
com o oponente no chão, À 
Driving Elbow: com o 
oponente no chão, € 
Elbow Drop: com o oponente 
no chão, S 
Splash: com o oponente no 
chão, BL 

Axe-Handle Smash: com o 
oponente de pé, € 

Bionic Elbow: com o 
oponente de pé, A 

Clothesline: com o oponente 
de pé, S 
Forearm Smash: com o 
oponente de pé, BL 
Body Press: com o oponente 
de pé, S+ A 

GOLPES DE CANTO 
Ohs: faça os seguintes golpes 
com o oponente atordoado e 

5 Charging Shoulder-Tackle: A 
Forearm Smash: S 
Repeated Kicks: € 

Ç “Swinging DDT: ?, ?,S ou 
FEV NS 

Superplex: *, ?,A ou y, VA 
Tree of Woe: ?, ?,Cou Y, 

y,C 
Re 

ger 2 

Head Ram: atrás do 
oponente, $ 
Pump-Handle Slam: atrás do 
oponente, Cou A 
Charging Clothesline: 
correndo, S, Cou À 

GOLPES AGARRADO 
Obs: execute os golpes abaixo 
quando os 2 lutadores 
estiverem agarrados 
DDT: S 
Side Belly-to-Belly Suplex: A 
Inverted Atomic-Drop: >, S 
ques 

Hip Toss: € 
Samoan Drop: 2, Cou €,C 
Power Bomb: 2, 4, Sou €, 
y,S 
Vertical Suplex: 2, A ou €, A 
Brain Buster: 2, €, Cou €, 
2 C 
Piledriver: 2, 1, A ou €, ?,A 
Irish Whip: BL 
Mandible Claw: com o 
medidor do oponente 
vermelho, 2, € Aou€, 3. A 

ATAQUES ESPECIAIS 
Obs: faça os seguintes golpes 
perto do oponente 
Knee to Face: ?, ?,Cou 
v, 4, C 
Arm Wrench: 3,5, Sou €, 
fo 
Clothesline: >, y,S ou €, 4,5 
Japanese Arm-Drag: 
v 4, 
Knee Breaker: 
> 1,Cou€ 1,C 

natal 

Sleeper:2,2, Aqu€,€, A 
Fisherman's Suplex: 2, ?, A 
ou€, PA 
Overhead Belly-to-Belly 
Suplex: 2, €, Aqu€,3,A 
DDT:3, 4, Cou€, 4, C 
Drop Toehold: Y, 4, C 
Pedigree: com o medidor do 
oponente no vermelho, 2, y, 
€S+AQUE VI S+A 
Hammerlock: *, 4, Sou v, 
AS 
Neck Breaker: >, ?, Cou €, 
nc 
Vertical Suplex: >, Y, A ou 
€VvA 

ATAQUES POR TRÁS 
Atomic Drop: € 
Cobra: A 
Pump-Handle Slam: ?, A ou 
y, A 
Head-Grab Slam: 5 
Neck Breaker: 2, Sou €,5 

ATAQUES CORRENDO 
Obs: faça os seguintes golpes 
correndo para cima do 
oponente 

Cross Body-Block: A 
Clothesline: S 
Drop Kick: C 

ATAQUES CONTRA 
OPONENTE CORRENDO 
Back Body-Drop: 5 
Flying Back Elbow: € 
Power Slam: A 



ATAQUES NO CHÃO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente no chão 
Fist Drop:S 
Leg Drop: 4, € | 
Standing Moonsault: BL 
Running Fist-Drop: correndo, 
aperte S ou À | 

Knee Drop: correndo, € 

AGARRAR NO CHÃO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente no chão e 
atordoado 
Figure-Four Leglock: perto 
dos pés do oponente, 2, ?,€ 
ou NC 
Half-Crab: perto dos pés do 
oponente, 2, V, Cou €, v,€ 
Step Over Toehold: perto dos 
pés do oponente, ?', v, Cou 
4, ?,C 
Texas Cloverleaf: perto dos 
pés do oponente, ?, €, Cou 
a 

Blatant Choke: perto da 
cabeça do oponente: >, 9,5 
ques 
Knee to Back: perto dos pés do 
oponente, 2, y,S ou €, W,5$ 
Arm Wrench: perto dos pés do 
oponente, 2, €,S ou €,7,5 

Rear Chin-Lock: perto dos pés 
do oponente, ?, W,Sou 4, 9,5 

GOLPES DE CIMA DAS 
- CORDAS 

“> Obs: faça os 
— seguintes 

2 PSY golpes sobre 
E E acorda ou no 

í ringue com o 
oponente fora 

Somersault Sento Splash: 
“ com o oponente no chão, A 
Double foot-Stomp: com o 
“oponente no chão, € 
Driving Elbow: com o 
oponente no chão, 5 
Knee Drop: com o oponente 
no chão, BL 
Axe-Handle Smash: com o 
oponente de pé, BL 
Body Press: com o oponente 
no chão, A 
Clothesline: com o oponente 
no chão, $ 
Shoulder Tackle: com o 
oponente no chão, € 

GOLPES DE CANTO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente no canto e 

atordoado 
Charging Shoulder-Tackle: A 
Chest Chop: S 
Choke With Boot: € 
Belly-to-Belly Suplex: ?, 7, 
Cou y, ,€ 
Superplex: t,9,Souwy, y,C 
Top-Rope Superplex: ?, 7, A 
ou W, 4, À 
Head Smash: atrás do 
oponente, 5 

Pump-Handle Slam: atrás do 
oponente, € ou À 
Avalanche: correndo para 
cima do oponente, S ou C ou À 

GOLPES AGARRADO 
Obs: execute os golpes abaixo 
quando os 2 lutadores 
estiverem agarrados 
Gut-Wrench Power Bomb: 
> Sou€,5S 
Neck Breaker: 5 
Northern Lights Suplex: 7, 
Aou€,A 

Double Underhold Suplex: 
1, 4 SouwW, P,S 
Hammerlock: C 
Shoulder Breaker: A 
Fisherman's Suplex: 2, Cou 
ec 
Overhead Belly-to-Belly 
Suplex: 2, ?,Cou €, Y,C 
Power Bomb: >, ?, A ou €, 
f,A 
Irish Whip: BL 

Ig PFT E 
QUI Lê 
[a P|| Ld. TINTA) || | Ta 

Didi ol 

Obs: estes golpes servem para 

ambos os lutadores 

ATAQUES ESPECIAIS 
Obs: faça os seguintes golpes 
perto do oponente 
Choke Slam: 4, 4,5 
Throat Toss: 4, ?,A 
Vertical Suplex: 2, €, Cou 
de 

Gut-Wrench Power Bomb: 
> € SoU€ 9, 

Short-Arm Clothesline: 2, 
" Aque ?,A 
Front-Face DDT: 2,2, A ou 
eca 

Overhead Belly- 
to-Belly 
Suplex: >, Y, 
Aque VA 
DDT: >, 4, Cou €, 
y,C 
Neck Breaker: 2, 4,5 
ou €, WS 
Side Belly-to-Belly Suplex: 
> € Aq €,2,A 

Single-Arm DDT: 2, ?,5 ou 
e rs 
Snap Mare: >, ?,S ou €, 9,5 
Tombstone Piledriver: com o 
medidor do oponente no 
vermelho, +, 4, 4, S+ A 

ATAQUES POR TRÁS 
Side Slam: ?, A ou Y, À 
Head-Grab Slam: S 
Neck Breaker: € 
Reverse DDT: A 

ATAQUES CORRENDO 
Obs: faça os seguintes golpes 
correndo para cima do 
oponente 
Flying Clothesline: S ou € 
Spinning Neck-Breaker: A 

ATAQUES CONTRA 
OPONENTES CORRENDO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente correndo em 

sua direção 
' Boot to Face: € 

Clothesline: S 
; Power Slam: A 
Spine Buster: 2, À ou €, À 

ATAQUES NO CHÃO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente no chão 
Elbow Drop: 5 
Knee Drop: Y, € 
Leg Drop: 4,5 
Stomp: € 
Falling Headbutt: correndo, A 
Fist Drop: correndo, S 
Leg Drop: correndo, € 

AGARRAR NO CHÃO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente atordoado e 
no chão 
Elbow Drop: perto dos pés do 
oponente, 2, €, Cou €, 7, Ç 

Half-Crab: perto dos pés do 
oponente, 2, ?,Cou €, ?,€ 
Leg Grapevine: perto dos pés 
do oponente, 2, Y, Cou €, v,€ 
Leg Lock: perto dos pés do 
oponente, ?, Y, Cou 4, ?,C 
Surfboard: perto dos pés do 
oponente, 2,2, Cou €,€,€ 
Arm Wrench: perto da cabeça 
do oponente, ?, V, Sou w, ?, 
Sou, € Sou €,9,5 

Painkiller: perto da cabeça do 
oponente, 2, ?,S ou €, P,S 
Squeeze Head: perto da 
cabeça do oponente, ?, W,5S 
ou €, W,S 

GOLPES DE CIMA DAS 
CORDAS 
Obs: faça os seguintes golpes 
sobre as cordas ou no ringue 



com o oponente fora 
Double Foot-Stomp: com o 
oponente no chão, € 
Fist Drop: com o oponente no 
chão, S 
Splash: com o oponente no 
chão, A 

Driving Elbow: com o 
oponente no chão, BL 
Axe-Handle Smash: com o 
oponente em pé, A 
Clothesline: com o oponente 
em pé,5 
Drop Kick: com o oponente 
em pé, € 
Forearm Smash: com o 
oponente em pé, BL 

GOLPES DE CANTO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente no canto e 
atordoado 
Climb Turnbuckle and 
Pummel: S 
Choke With Boot: C 
Overhead Press: A 
Belly-to-Belly Suplex: ?, ?, 
CouW, y,C 
Top-Rope Double Underhook: 
1,19,Souv, W,S 
Top-Rope Superplex: ?, ?,A 
ou 4, 4, A 
Head Smash: atrás do 
oponente, S 
Pump-Handle Slam: atrás do 
oponente, C ou A 
Charging Clothesline: 
correndo, S ou C ou A 

GOLPES AGARRADO 
Obs: execute os golpes abaixo 
quando os 2 lutadores 
estiverem agarrados 
Overhead Belly-to-Belly 
Suplex: 2, *,S ou €, 1,5 
Sidewalk Slam: A 
Suplex: >, Cou €,€ 
Atomic Drop: 5 
DDT: >,S ou €,5S 
Gut-Wrench Power Bomb: 3, 
A ou €, A 

Vertical Suplex: >, y, Cou 
e y,C 
Piledriver: ?, 4, A 
Irish Whip: BL 
Backbreaker: C 
Tombstone Piledriver: com o 
medidor do oponente no 
vermelho, ?, y, A ou y, ?,A 

“ATAQUES ESPECIAIS 

DD 
14 o! | |) ! 

Obs: faça os seguintes golpes 
perto do oponente 
Bear Hug: 2, 4 Sou €, 4,5 
Short-Arm Clothesline: ?, y, 
Sou y, 9,5 
Press Slam: Y, 4,2, A ou y, 
ve A 

Shoulder Breaker: >, €, Sou 
€ 35 
Sidewalk Slam: >, €, Cou €, 
2 C 

Spine Buster: ?, 4, Cou Y, 
Ipe | 
Vertical Suplex: >, ?,A ou 
ea 
Hip Toss: ?, ?,C 
Japonese Arm-Drag: y, 4,5 
Side Belly-to-Belly Suplex: 

mr, Coe fc 
Spinning Neck-Breaker: >, 
e Aoqu€,3,A 

Choke Slam: 5,3, ?,S ou €, 
eos 
Knee to Face: >, y, Cou €, 
y,C 
Dominator: com o medidor 
do oponente no vermelho, 1, 
NT A+BL 

GOLPES POR TRÁS 
Atomic Drop: € 
Full Nelson: A 
Belly-to-Belly Suplex: >, 5 
qu €,s 

Head-Grab Slam: S 

ATAQUES CORRENDO 
Obs: faça os seguintes golpes 
correndo para cima do 
oponente 

Clothesline: S 
Flying Shoulder-Tackle: C ou A 

GOLPES CONTRA 
OPONENTES CORRENDO 
Boot to Face: ( 
Clothesline: S 
Power Slam: A 

Sidewalk Slam: >, A ou €, A 

ATAQUES NO CHÃO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente no chão 
Axe-Handle Smash: 4, S 
Elbow Drop: S 

Falling Headbutt: y, C 
Stomp: | | 
Diving Headbutt: correndo, A 
Fist Drop: correndo, S 
Running Knee-Drop: 
correndo, € 

AGARRAR NO CHÃO | 
Obs: faça os seguintes golpes 
quando o oponente estiver no 
chão e atordoado 
Boston Grab: perto dos pés do 
oponente, 2, € Cou €,3,€C 
Low Blow: perto dos pés do 
oponente, 2, *,Cou€ f,C 
Inverted STF: perto dos pés do 
oponente, 3, Y,Cou € 4, C 
Knee to Leg: perto dos pés do 
oponente, ?, y, Cou 4, ?,C 
Blatant Choke: perto da 
cabeça do oponente, ?, 4,5 
ouW,?,5 
Camel Clutch: perto da cabeça 
do oponente, 3, €, Sou €,3,5 
Knee to Back: perto da cabeça 
do oponente, 2, *,S ou €, 1,5 
Arm Wrench: perto da cabeça 
do oponente, 2, Y,S ou €, 4,5 

GOLPES DE CIMA DAS 
CORDAS 
Ohs: faça os seguintes golpes 
sobre as cordas ou no ringue 
com o oponente fora 
Driving Elbow: com o 
oponente no chão, A 
Double Foot-Stomp: com o 
oponente no chão, BL 
Fist Drop: com o oponente 
no chão, S 
Knee Drop: com o 
oponente no chão, € 
Axe-Handle Smash: 
com o oponente 
em pé, A 
Clothesline: 
com o 
oponente 

em pé,5 
Forearm ) 
Smash: com 
o oponente 

em pé, BL 
Shoulder 
Tackle: com 
o oponente 
em pé, € 

GOLPES DE CANTO 
Obs: faça os seguintes golpes 
com o oponente no canto e 
atordoado 
Charging Shoulder-Tackle: S 
Choke With Boot; € | 
Overhead Press: A | 
Superplex: ?, ?,Sou y, 4,5 

' Top-Rope Superplex: ?, ?, A 
ou w, 4, A 
Head Smash: atrás do 
oponente, S 
Pump-Handle Slam: atrás do 
oponente, Cou A 
Charging Clothesline: 
correndo, S ou C ou À 

GOLPES AGARRADO 
Obs: execute os golpes abaixo 
quando os 2 lutadores 
estiverem agarrados 
Northern Lights Suplex: >, A 
que A 
Chest Breaker: 5 
Side Slam: A 
Gut-Wrench: >, Cou €, € 
Brain Buster: 2, €, Sou €,9, 
S 
Power Bomb: ?,2,A ou Y, 
€ A 
Hip Toss: C 
Side Belly-to-Belly Suplex: 
>,Sou€,S 

Sidewalk Slam: ?, y, Cou y, 
na 
Irish Whip: BL, € 



EE Encare a Copa e e 
veja se você é melhor | 
do que o Zagallo 

uem teve a 
oportunidade de jogar 

Winning Eleven 3, não vai. notar 
muitas diferenças neste WE 3- World 
Cup France '98. O game que fazia a 
alegria da galera do P.Station com os 
“mes da J-League, vai continuar 
botando um sorrisb nos caras, só que 
agora com 40 seleções nacionais. São 
5 estádios e 6 modos de jogo: 
Exhibition, League, Cup, All Star, 
pênaltis, Training). Como em todos os 
jogos desta safra, o Brasil é o time 
mais forte. Uma coisa bem legal é 
escolher o Brasil no modo Cup e 
jogar sa q oa 

queira pegar a defesa dversália 
no contra-pé, use o botão À no 

meio-de-campo 

DICA; cruzamentos na área com 
“o botão com o O ainda são uma: 
boa opção. Finalize com o 
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corrida, use o direcional para 

— CUP MODA Z q 

Persa ESSA x Sa ETLNAÃA SGA 

Da ad 3, 3» E 

direto ae gol, passe para o seu 
companheiro ao lado chutar para o gol 

à DICA: 
quando a 
bola 

A Exma | estiver no | WINNING ELEVEN 3 

eee CX) alto, | P.STATION 
aperte 0 botão E O para entrar de peixinho | KONAMI 

: futebol 

os mesmos adversários que o Brasil EEUETç 
enfrentou na Copa. Vamos ver se 
você consegue orientar o time | 
melhor do que o Zagallo. 

DICA: 
de fora Db grande área, encha RE 

um.pouco mais do quea DICA: nos iraaios para a 

driblar os adversários metade da barra de força com área, espere seu jogador 
o UU para chutara gol dominar a bola no peito para 

depois chutar a gol 

DICA: P nai gare com os 
mesmos grupos da Copa, 

"aperte R2 e L2 juntos e depois 



HE Bonecos menores afetam 
a jogabilidade da melhor 
série de futebol virtual 

Copa do Mundo também chegou 
F”Bao melhor game de futebol da 
praça. World Cup France '98 (nome 
japonês - nos EUA, International 
SuperStar Soccer '98) é 
radicalmente parecido com a 
versão anterior, o International 
SSS 64. Nos detalhes, a coisa 
melhorou. Alguns movimentos 
estão mais realistas e tornam o 
jogo mais emocionante. São 42 
seleções e os mesmos estádios 
da a da ane Para | egat é a 

Copa, é preciso 
vencer as 

& controlar a f eliminatórias. As 
|| agora você comanda telas de acesso 

| ganharam um sando as duas É 
setas se unem, à visual mais limpo. 

bola valrasteira Na hora de a bola 
rolar, o game ficou 

mais rápido, pois os bonecos 

WORLD CUP 
FRANCE 98 

KONAMI 

futebol 

É cabai E 

linha de fundo de um leve toque no Ce. 
para a marca do pênalti e cabeceie com o B 

à EE 
e ai ê 

Eus | 

DICA: pe Pague a ese somas de pe 
curta usando o €?'. Depois é só tirar do 
goleiro, correndo na diagonal bem na hora 
em que elo for pular na bola 

Estaca DAR rara o 
rebote para pegar a sobra e marcar 

e agora am tem duas chancesde | 
acertar a sua força no chute, basta 

pressionar de novo 
o botão de chute 

diminuíram. Nesse 
quesito, porém, os fãs da 
série da Konami talvez 

tenham perdido. O que se ganhou 
em velocidade, perdeu-se em 
jogabilidade. Mas, no geral, este 
continua sendo o melhor game de 
futebol disponível na praça. Se a 
coisa apertar, use umas lentes. 

e or | 
companheiro, vá com o seu jogador na 

diagonal para sair do alcance do 
adversário. seno sie iimardaa bola 

* apdliadia bas el 
E em a 

DICA: pa rs o tiro-de-meta, deixe o 
botão de passe ou chute pressionado para 
o seu jogador ganhar a bola no alto 
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SATURN .. 

| Modos com os grupos 
da Copa e as eliminatórias 
fazem a diferença 

ais uma versão de World Wide. 
Soccer a melhor sériede 

futebol do Saturn. Desta vez, porém, 
o game não saiu à altura de seu 
antecessor. O problema todo está na 
jogabilidade. A coisa 
piorou muito, à DICA: para 
lentidão atrapalha a Ra, 
diversão dos fãs do 
futebol. Os gráficos 
mantém o mesmo 

padrão de Word Wide "cs. 
Soccer '98, que saiu add 
no começo deste ano. 

E, SR QUE TAS ie 

A diferença é que agora ERR Esse ed 
há dois novos modos; O 
World Cup '98 e o Road 
To France, ou seja, à 

nocao Copa do Mundo, com os 
Custos cao o grupos, datas e estádios 
elhores reais, e as eliminatórias 

para o torneio. Além 
disso, você tem mais dois É tara que curou aperteo botão de É 

modos, o Friendly'Matche o chute para seu atacante subir para cabecear if. 
Player Edit, em que você aaa 

» SS SA pode criar o seu jogador. Se 
acteira o COnSeguir, crie um cara mais 

da do - rápido do que os disponíveis. 

Es isa 
104 

CONTROLE 

TIM IO 

2 Jogadores 

mi Boterio 



* P.STATION 

EH Boa jogabilidade BE] DICA: chute da 
né | linha da trave. “compensa a icos meio à O point 

o ultrapassa os de mami É solte a bola, 
: | | "| cabeceie no | Ee contra-pé do É Og de jogo não é o E cara, é fatal 

SP coisas, mas a pelada tem bom S 
nível técnico. E mais ou menos isso o 
que rola em Dynamite Soccer '98, essa falha. Em relação à versão para 
game que já tinha andado pelo Nintendo 64, o game mudou de CS e 

“Nintendo 64. Os gráficos estão mais Ê visão, passando. do ângulo de trás * Diçitnos E 
para SNes, mas a jogabilidade e 5 dogolparao  esanteioso 

Cipa DY NAMITE lateral. Os eta sau 
EEE SOCCER '98 times da J- marta do 

League foram pênalti para os 
substituídos atacantes » 
por 16 cabecearem HsinatEo 

seleções SNIERUS 
dai DICA: use 3 hi aa 
Esse atacantes para | ku mê afinal é ano deixar um É 

ore de copa. A Jogador na [ii 
DICA: À imúndo A oferta de grande área Po 

estiver com a posse de bola, procure pe ad id A para | sempre protegê-la com o corpo para es ádios pior ou. Agora são só três. aproveitar os | dificultar o trabalho dos adversários = Masa diversão é garantida. cruzamentos [54454881 

EE Human joga a tradição 
no lixo e faz futebol 
devagar quase parando 

ue saudades! É, parece que a 
Quan perdeu mesmo a mão 
para jogos de futebol. Depois de 

«fazer história com Super Formation 
”* Soccer 94, não pintou nenhuma 

outra versão que ao menos chegasse 
perto em termos de jogabilidade. 
Mas agora o pessoal exagerou. Este 
Formation Soccer '98 para PStation 
é, sem dúvida, o pior jogo da série. 

»" Os bonecos estão grandes, mas a 
É Er é muito lenta. 

para tirarê tia Não À 
-. tente driblar, pois À 
* você Rião Será feliz À 

“Quando você está correndo, 
parece que está andando. Mais 
ou menos como o Valderrama, 
aquele cabeludo da Colômbia. FORMATION 

SOCCER "98 
ESTATION + DICA: Cegueira Ad HUMAN poder de chute BEIRA: att 3! DICA: como | futebol PETS! aee EE “para definir e-sestma RP | todas as versões — rvemmapaga 

quem vai bater ES -: É de Formation, | den | DEAN 
DIVERSAO - faltas, EA RR venha na marca le 

escanteios e [E SERA E BR do pênaitie at pênaltis no PRESA aa 2 chute na diagonal 
seu timé 1 para marcar 
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PStation larga na frente e vence a . 
corrida de ponta a ponta. Os líderes do 

- BN] team da Sony este mês são Need for Speed III, 

DITO MDK e Thunder Force V. Mas o N64 também 

* comparece, fazendo cesta com NBA Courtside. O 

Saturn vem com The House of the Dead e o arcade com NFL Blitz 

P.STATION 
HOT SHOTS GOLF 

Jogadores canhotos ou destros 
Na tela Character Select, leve o cursor até qualquer 
jogador, aperte e segure L1 e aperte X. 

fi SELECT E RE RA | 

TEE ho E uai “4 

EASv. 

Ciasicia laio, Club 

Trajetos invertidos 
Na tela Course Select, leve o cursor até qualquer um dos 
trajetos, aperte e segure simultaneamente L1 e L2 e 
aperte X. 

P.STATION 
THEME HOSPITAL 

Level Passwords Ee MM 
Level 2:X02U 4 Ce 

e mp — 
Level3: 0040 

| E 

XAO A 

 Level4: 0400 
XXA O 

Level 5: 0440 
XAOD 

Level6:U ADO 

XEXxO 

Level 7:124A0 
XDAO 
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P.STATION 
GEX: ENTER THE GECKO 

Debug Menu 
Pause ojogoeapertee | 
segure R2 ou L2 e E 
aperte €,0, 1, 4,9, 
2€,1419,Y4.5Se fez 
certo, você vai ouvir 

um som confirmando [8 

adica Despauseo MERO 
jogo e aperte Select 
para abrir o Debug Menu. 

ARCADE 

NFL BLITZ 

Jogadores Escondidos 
Digite os seguintes nomes e PINs: 
Jogador Nome PIN 
Jogador sem cabeça Carltn 1111 
Raiden de MK4 Raiden 3691 
Shinnok de MK Mythologies  Shinnok 



P.STATION 
NEED FOR SPEED Ill: HOT PURSUIT 

Polícia estrangeira 
“Comece uma corrida no 
modo Hot Pursuit e, logo 
depois de selecionar seu 
carro e a pista, aperte os 
botões abaixo: 
Policiais com sotaque do 
sul: aperte e segure 
simultaneamente ?, R1 e L2 até a corrida começar. 
Policiais que falam francês: aperte e segure 
simultaneamente >, R2 e L1 até a corrida começar. 
Policiais que falam alemão: aperte e segure 
simultaneamente ?', R2 e L1 até a corrida começar 
Policiais que falam italiano: aperte e segure 
simultaneamente €, R2 e L1 até a corrida começar. 
Policiais que falam espanhol: aperte e segure 
simultaneamente V, R2 e L1 até a corrida começar. 

Carro mais pesado 
Comece uma corrida e logo depois de selecionar seu 
carro e a pista, aperte e segure Select, U e X até a corrida 
começar. Se fez certo, você pode tirar os carros da pista 
batendo neles. 

Super buzina 
Comece a corrida e logo depois de selecionar seu carro e 
a pista, aperte e segure simultaneamente Start, Select, 
R1 e L2 até a corrida começar. Se fez certo, você pode 
explodir os outros carros apertando a buzina. 

Corrida em câmera lenta 
Comece a corrida e logo depois de escolher s seu carro e a 
pista, aperte e segure simultaneamente 1, X e À até a 
corrida começar. 

NINTENDO 64 

ALL-STAR BASEBALL 

Jogadores Engraçados 
No menu Main Setup, digite qualquer u um dos 
passwords abaixo: 
Jogadores de papel: PRPPAPLYR 
Jogadores caheçiEoa é com mãos e tacos dido 
GOTHELIUM so 

“Invencibilidade: º, 4, 4,0 

Seleção de fase 
Na tela título, aperte e 
segure simultaneamente 
L1, L2, R1e R2 e aperte 
A 9,4,0 3,0 menu 
de seleção de fase vai 
aparecer na tela e, 

assim que isso 
acontecer, solte os botões. 

+ Diversos truques 
9, Antes de acionar as 

| seguintes dicas, pause 
| O jogo e aperte w, Ri, 
| ? e. Despause e 
| pause de novo para 

apertar os botões 
indicados abaixo: 

Bones Airstrike: ia sLrOy Tt yRI 
Cow Drop: ?, 4, 4,R1,> 
Dummy Decoy: X, R1, . 4X 7,0 

0 Te RIO 

Mortar: €, R1,4,7,3,0,€,€ | 
Nuke: 4, 1244005 
Sniper Granade: ,U R1,€,0 40 
Super Chain Gun: €R1,4,2,2,1,4 

“Super velocidade: 2, 0, 2,0 X 
“Obs: durante o jogo, aperte e segure R2 para usar à 
supervelocidade 
Thumper: 4, 1,€6,€,8513,) 
Tornado: 4,R1,2,5,3,1,X 
World's Most Interesting Bomb: y, 2,0,0,€, 
€, 2? EE A 



CS Cipa 

invertidas 
Primeiro termine o 

modo Tournament 
(no nível de 
dificuldade 
normal) e grave o 
save no memory card. 
Carregue os dados e escolha uma das pistas do 
modo Down Hill. Assim você poderá competir nas pistas | 
invertidas (mirrow). 

EF Personagens 
EA secretos 

=» | Tournament 

esse (NO hard) e ganhe 
gess se | dois personagens: 

à Tonosama (que quer 
dizer imperador em 

mm, japonês) e Eight. Esses 
4 dois esquiadores têm 
=! pontuação máxima, 
É assim como seus 

| esquis. Você poderá 
| usá-los em qualquer 

ge e | modo, exceto no 
E | Scenario. 

DA 4 |] e 

GT24 

Várias dicas 
Na tela título, pressione os botões em sequência: A, C, A, 
C, A, B. Se ouvir um barulho de motor a dica entrou. 
Depois entre no option e poderá escolher novos níveis 
de dificuldade: o Sunday e o Monster. Também poderá 
optar por Real no item Race Time. E ainda: quando for 
escolher o modo de corrida, aperte Start para ter acesso 
aos três carros secretos. 
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SATURN 

VAMPIRE SAVIOR 

Truque com fases 
No modo versus, na hora de escolher o cenário, faça-o 
com o botão L pressionado. Com isso a fase vai mudar 
de cor. Se pressionar o botão R, a escolha será aleatória. 

NINTENDO 64 

WILD CHOPPERS 

Debug mode 
Na tela título, faça a seguinte sequência pressionando o 
botão Z: 2, €, ?, V,A, Be Start. Assim você entrará no 
modo Debug. 

EaD 
SAVAKI 

Lutadores secretos 
Termine o jogo no nível 
normal ou mais difícil e 
ganhe um personagem 
secreto. É um secreto 
para cada lutador que 
terminar. 

GUILTY GEAR 

Personagens 
secretos 
Ligue o console 
com o jogo e deixe 
pressionados os 
botões W, L1, R2 
e O. Assim você 
verá que na tela 
de seleção estão BR 
inclusos os lutadores Ta À 
Testament, Justice e Baiken. Mas só duto ser 
usados nos modos VS e de treino. 



THUNDER FORCE V PR 
PERFECT SYSTEM | 
Naves secretas 
Se estiver no modo Re 

normal, faça a dica na hora de selecionar a 

aperte O no controle 1, com o botão 4 ou à ou O do 
controle 2 pressionado. Isso dará, respectivamente, as | 

, 

cada uma delas: 

Nave Ataque Velocidade Claw Velocidade de 
recuperação 
do Claw 

RVRO1E 
(verde) 37.50% 100% 3 normal 
RVRO1HIS 
(vermelho) 112.5%  218.75% 3 15% 
RVRO1Ex 

(preto) 175% 37.5% 2 150% 

Obs: os valores são em relação à nave normal. 
Obs 2: no modo normal, você só pode usar a nave 
secreta até a fase 4. Depois, prosseguirá com a nave 
normal. 

Nível de dificuldade master 
No nível de dificuldade hard, termine o jogo com o final 
bom. Para isso, vença o último chefe e consiga bônus em 
todas as transformações do chefe. Assim, essa Enção 
estará disponível no option. 

Mais continues 
No começo do jogo são 3 continues no máximo. A cada om 
três horas de jogo, esse número máximo irá aumentar. O | | 
limite é 99. Se terminar o jogo no nível normal o E 
final bom, você terá continues imitado RE 

Mais telas no viewer mode 
Terminando o jogo você ganha | mais telas no modo 
viewer. No modo kids você ganha as Páginas 3e4:no 
normal, as páginas 3 e 5; no hard, 3 e 6; e no master, 3 e 
7. Mesmo não terminando o jogo, a cada duas partidas 
ganha- -se um desenho novo. O que quer dizer « que se. 
jogar 96 vezes ficará com o Viewer fompleto mesmo não 
tendo terminado 0 ese, 

ordem das fases. No modo time attack, faça-a na hora de 
escolher a nave. Durante as telas descritas anteriormente 

naves verde, vermelha ou preta. Veja as especificações de 

P.STATION 
MORTAL 

KOMBAT 4 

Lutadores secretos 
Goro: termine o jogo com 
Shinnok. Na tela de seleção de. 
lutadores, escolha hidden e 
coloque o cursor (agora 
invisível) em Shinnok. 
Pressione o botão de corrida e É 
de bloqueio para escolher o El 
principe Shokan. | 
Noob Saibot: termine o 

jogo para dois jogadores e voe para. a ela dá deco 
Escolha a opção hidden, coloque o cursor (invisível) em 
Reiko e aperte blogueio e corrida ao mesmo tempo.. 
Pronto. Noob Saibot está sob seu comando. 
Obs: para fazer esta dica mais fácil, coloque o cursor em. 
hidden e deixe pressionado. o botão de corrida. Sem 
soltá-lo, leve o cursor para O local o ada e 
aperte o ou Bordo. ou ue o de e 

Ds s difíceis de acha a Nº. 21: procure-o na fase de Magic 
E Man. Use um Search Rush e o 

à CD é seu. 

E NO, 75: está atrás da cachoeira de 
MR areia na fase de Grand Man. Dê um 
HE, escorregão de Rockman a partir do 
Bo =8 ponto da foto e 
E | pegue-o. 

Nº, 96; esse CD só pode ser pego 
com Forte. Use o salto duplo mais o 
Gospel Booster para alcançar o local. 

Search Rush no local da foto (marcado fl 
com uma estrela) e ache o CD. ei gue 



P.STATION 

FELONY 11-79 

Acesso a todos os carros 
e pistas 
No menu com as opções Start, 

Timetrial, Settings, Option e Records, aperte 
rapidamente os seguintes botões no controle 2: 
simultaneamente R1, R2 e L2, depois R2, L2 e 

simultaneamente R1 e 4, Se fez certo, você vai ouvir um 
barulho. Quando começar o jogo, você poderá escolher 
os carros e as pistas escondidas. 

Easy o 
E Sm Pitas 

OIL 

RASCAL 

Seleção de Fase 
Digite o password HOUSE e comece uma partida. 
Durante o jogo, aperte R1 para selecionar a fase e 
aperte R2 para selecionar a área da fase. Aperte e 
segure R1 para pular para esta fase. 

P.STATION 
LUISA abiidai 

de cosa
 

38 PT 
ad 

VIGI
LA 

: 

Todos os Carro
s e 

Pilotos e Rodas 

= Grandes 
Vá para o menu de 
Options, leve o cursor até 
Game Status e aperte X 
e depois O. Agora digite 
os seguintes passwords 
para acionar as dicas (os 
“representam um 

espaço) 
fados: os à Ditdios e carros: WMNNWLHTSCUCLH 

Rodas grandes: MONSTER WHEELS 
52 

CHOOSE PLAYER 

Sea EST PR 
DR 

optam 

E mio qo 

e Ç 

EI 

THE HOUSE OF THE DEAD 
Menu de 
truques 
Na tela Game- 
Select, aperte L, R, 
R, L, L, R, aperte e 

segure 
simultaneamente 
Le Re aperte 
Start. Se fez 
certo, um menu secreto vai 
aparecer no menu de Stage Select. Você vai poder 
escolher algumas opções como vidas infinitas e mudar a 
cor do sangue. 

E 

PRE Ra, 
EC Eco 

Pontos na tela 
Pause O jogo aperte e segure simultaneamente Le R e 

“aperte X,X, X 

Personagens 
“Secretos 
Comece o jogo no 
modo Saturn e na 

cr tela Character 
AR Select, aperte e 

segure 
simultaneamente 
LeReaperte ?, 

Ro Vs 
Dois novos personagens vão estar disponíveis: 

Sophie e Researcher 

RT od e js 
Ts dá 

ER pls 
BUTTON 

ESET T UA 
pRESS FIRE Aja 
TS 

Munição ilimitada 
Pause o jogo e aperte e segure simultaneamente Le R e 
aperte Y, Y, Y. Despause o jogo e você não vai mais 
precisar recarregar. 

P.STATION 
TRIPLE PLAY '99 

Estádios Escondidos 
Na tela Stadium Select, aperte L2, L1, R1, R2, L1, R1, R1. 
Se fez certo, você vai ouvir um som confirmando a dica. 
Circule pelos estádios e você val ver os três novos: 
Ancient Rome, Neo-Vancouver e Anytown, USA 



o sl pp mw Wo 
E” o E “Ga mw 1 Bm| a ] e 

A E B : O FP .'] 
= me 7 / Pa Vi W hi 

RAE à ' ICE AL 

E SR RE IR asa RENE HH à E ER Ra EE ER SR 7 RE, ips! 7 :s RN do - : E NE UA Be Ls o” A HW EA À o NR NON LS a RI RR SE : ; à ES ; vw NE aa E 241 A | IB Esta “o , 5 é = BRR Sae ) 
TVA o Te mm Wi) vd BN) pls 4 7 4 ol sa E mo E Am E. “DR 3 açid 

y 
' j : | a ) | ! ps tis o Vinci) Fhceo (1 Dbi no azaE SAR E » : 

GY. E ma ASRTRIRR) E a ms e. RA JJ Mm s o” E E” sms RE toa À q a minis, co pe j 

Ta . E Er 
e a E =, Por. - ——— 

dE cs EPE PE OU SAO o RS . ; R Ê e 
a 

diets pr ' Ec 
% Sé ; q DP 

x 

' ME | R A EA 
E BERE CG ns) asco 

no menu ontigd 
aperte e segure L e 
aperte A. Na tela Pre- 
Season Matchup, você | 
val encontrar três times | 
novos: o time da 
Nintendo, Left Field 

Productions e N64. 

' 

' Seleção de Fase 
o Na tela o aperte R2,R1,2, 04, 
A V,0,0,R2, R2. Se fez certo, você 

2 vai ouvir um som confirmando a 
“do dica. Agora leve o cursor até 

“Mission Start e aperte X, e € ou > 
para começar a missão. Leve o cursor até 

C(>), €(3), Z. “Options, aperte X e você vai ver a opção 
Despause o jogo e a Movie Replay, que permite que você assista a 
quadra vai virar uma pista de danceteria. | ' todos os filminhos do jogo. 

Pause o jogo e 
aperte A, C(?), v, 
ç C(W), R, R, B, 

TENHA O MELHOR !!! 
certo atá e nr ç 

CE Rea - ta Se is 

aPlayStation. k 

AStAT: so EIS 

y ) pe 
ado À 

EUA aU RR Um La 
R SA EAR 

+ 

+ 
o! 
3 

E, 
ai 

X 

RE 

e 

o A ER es , 

Ed q , 

CARE STERING WHEEL AND FOQTPEDAIS : 
ua: agr É 

A E > É 
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Eua 25 o março, 1026 - São | Paulo - SP 
| Tel.: (011) 228-0822 Fax: (011) 228-3365 



é) Por Marcelo 
E»! Kamikaze 

estão 
à, detonado que eu 

» havia prometido EA 
* na edição Na saída da casa, você terá de 
à passada. Se você cortar 20 lenhas no tempo 

já começou a determinado. Espere o 4 
Ro k seu parceiro tirara, é 
jogar, notou que mão da lenha 3 
ter à trabalho. para apertar % 

Terminar Breath o triângulo 
of Fire Ill é 
tarefa para 
cerca de 40 horas de jogo e muitas 

| páginas de revista. Então prepare-se e 
"fique atento às dicas. Lembre-se de usar a opção Camp 
“Sempre que estiver a caminho de uma nova cidade. Assim 
você recupera a energia do grupo e ainda pode salvar o 
jogo. Quando encontrar mestres, escolha com cuidado 

um aprendiz e saiba usar as 
magias que ganhará. Nas 
“Cidades, tente equipar 
melhor o grupo comprando 
armas e itens. Não 
economize conversa 
e boa sorte! 

Após ar as lenhas, Dunval 
sugere ao gupo seguir pa Mt. 
eo 

Desça 
| | | à ladeira para pegar os 
Em Yraall, fale com o rapaz itens nas pedras 
atrás dessa árvore. Depois 
a Puno, surge na em 

Na sua casa, em Cedar Woods, 
salve o jogo e vasculhe os 
armários. Depois siga para 
no Town 

Depois jê ir ed casa, na 
saida você enfrenta este leão. 
Na estátua ao lado da casa você 
salva o jogo 

Ão sair de Mcneil siga pelo 
caminho da direita para achar a 
casa de Bunyan 

E Logo no começo você comanda 
“Um dragão, saia da mina e 
. fenha pao esse E porto, 

“Em Micneil você encontra Rei e 
ae E Teepo e conversa com eles. ate Po Ê a 

o Durante à viagem. do trem, use Depois siga para Yraall Road, Dentro da casa, desça ao porão Depois de matar o leão, siga ao 
6 direcional para balançar à Use a saída da direita da cidade pela escada dos fundos e pegue topo da montanha até encontrar 
aula é e Fugir O para chegará o item do armário a entrada desta caverna 
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Vasculhe esse ponto para achar 
uma nova espada 

Chegando aqui, aceite as 
opções que surgirem na tela 
para seu grupo cair na água 

No final da caverna você 
enfrenta de novo o leão. Use 
ataque normal com Rei e Kamik 
e a magia Simoon com Teepo 

Eee ESSE e Ea 

Depois de falar com Bunyan e 
tomar o controle do grupo, deixe 
sua casa e siga para cá para 
encontrar o primeiro mestre 

Siga para Mcneil e fale com 
esse cara. Vá para a cabana em 
frente à plantação de milho e 
fale com ele outra vez 

RR PERES RR AoA Rec 
do IS SR tra VOU NON T E a ' e 

E REI ESB o Eid S ã E! à 
a nas 1 soar ps 

Ão sair da band pegue o 
caminho ao norte. Você vai Matou a aa E Então e as. 
encontrar outra cabana, fale escadas à esquerda para dar 
com o homem de novo seguência à 

cena 

Você não entra no castelo pela 
porta principal. Use Reina 
parede à esquerda para entrar 

Dentro do castelo, pegue a 
primeira porta à direita para 
salvar o jogo 

Para passar pelo guarda você 
terá de dar para ele 50z. No 
lugar da foto você consegue 50z 
na moleza 

ETR To TO 
TES SE Eca E | 

Fale com os fantasmas na sala 
principal, suba as escadas e siga 
pelas salas à esquerda até 
chegar nesse ponto 

Cuidado com as 5 ao Eos 
guardas. Fale com esse cara 

2 PORTE TRES 
vs the elevator? 

Depois de descer as escadas 
a ER ES para chegar na cozinha, fale 

Defois maiar o cachorro, com o pessoal e siga até o 
venha até este ponto e fale elevador 
com todos os camponeses 

TEçE Ss es ide 
bt RA 

Saindo do elevador suba as 
Fale com este homem e aii escadas, salve o jogo e suba as 
no galinheiro, Lá dentro, você escadas de novo até chegar ao 
enfrenta a galinha mestra telhado 

* Casocaiado telhado, suba só 
"pela parte verde. Caindo do 
lugar certo você pega a corda 

Depois que Rei usar a corda, 
você passa para o outro lado 
utilizando-a também 

E REAR es er 

Desça as escadas e venha até 
este vão escutar uma mulher 
gritando. Entre na sala e 
enfrente o mestre 

DA Per REST RE 
o aa ARA sea A 

Voltando a sua casa, siga para a 
cabana em frente à plantação 
de milho o 

Falou com Binyan? Então, fito 
para sua casa. A casa estará em 
chamas, saia da casa e você 
E antará Sunder e ailo 

E DI SA oco Sel 
Lo ide : 

Ao acordar você Rio na casa 
de Bunyan, fale com ele e siga 
para Mt Mymed 2, ZiseaS 
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Suba a montanha até o topo E 
fale com Sunder. Não esqueça 
de pegar os baús pelo caminho 

SI Rs CA RE 
> di isa tó break the dodr 

o “logo após ser preso, tente duas 
“Vezes abrir a porta. Aí, desça a 
o Rsrada, É Antes aa: 0 jogo 

LBA ZOf io FA qo 
E Ed agi] dA 

Balaio. 

 Atonê o túmulo maior Seguindo 
"pela plataforma. As respostas 

e “Certas são as e cor verde 

Depois és sair do bonde, siga a 
montanha até o topo. Você sairá 
do outro lado. Entre na área 
com a interrogação para pegar 
o Reverse Gene 

* Ao entrar no castelo de Wyndia, 
'* Vá para a fonte. Lá você terá de 
procurar por 4 crianças. Depois 
siga para este local 

Entre na Torre e fale com o povo 
para comprar armas e itens 

Com Nina no comando, acione 
este switch e suba as escadas 
para ativar os 4 switchs do lado 
de fora. Seja rápido 

Entre em Eygnock e siga até a 
primeira casa à esquerda para 
encontrar com Sunder e Balio 

Depois se sair ja Ara, io 
: pala a montanha Boumore 

no Você será derrotado por Fone Ê | 
“eBalio denovo. Desça a escada PP 
“com Nina até chegar a aos túmulos | 

“Para abrir ã nor você 
terá de deixar 

My todas as pedras 
Seputinzas. Siga 

fale com a galera. Depois de 
acordar, use o lift para 

“Conseguir acionar o bonde 

da sala, suba as escadas 
e entre nesta sala, Acione o 
segundo e o quarto cristais 

Aqui, ative o switch vermelho 
para achar a Moon Tears no baú. 
Com o switch azul você pega 
mais 2 bois 

Com Nina, ative o cristal 3 31 vezes 
para usar a plataforma no afto. 
Lá você pega a Been fre 

Com Nina outra vez, use o 
triângulo à distância para 
Rsapar dos lasers 

Use Momo nesta mesa para 
achar uma passagem secreta e 
ativar é a nave 

Após sair da nave, pegue a 
Thorn Gene na saída ao norte 



Hui: 

TRAP QU ICT 
Ru SOME - dada 

Suba até 0 topo é g fale com o 
pessoal. Aqui você encontra o 
seu terceiro mestre 

Depois de falar cc com o mestre 
siga para Plant. Com Momo no 
comando use o switch azul para 
mudar a direção da esteira 

Fale com todos os cientistas de 
Plant, saia e vá para a 
montanha Dump 

Ative os switchs quantas vezes 
forem necessárias para mudar 
as caixas de posição e pegar os 
baús no alto da tela 

Ative o ich vermelho para 
pegar a Artemis Cap 

O Entrando na porta em Nifroiite à 
lava, você enfrenta essa planta. 

" Mate-a e ative o switch 
vermelho O 

Depois de matar a planta, volte 
para Plant e , com a galera 

Em Arena, deixe Pecoros fora 
das batalhas. Compre armas e 
itens antes das batalhas 

Dentro da Arena entre na porta 
à esquerda. Depois entre na 
porta ao lado das 4 estátuas 
para enfrentar a primera batalha 

TRA 
“Theyre setting ready 
to start. Mr. Emitai 

Falando com Emitai, entre nesta 
poria para a segunda batalha. 
Acerte só o Emitai 

Vá por esta porta e entre na 
primeira porta à esquerda para 

enfrentar a última batalha. Você 
“Será derrotado 

das 3 ado antro nesta 
porta para falar com Gar, 
Sunder e Balio | 

Depois de falar com os caras, 
siga para Maekyss. Ande até a 
ponte pa Fen os Bullys 

E A SP SENDER RES 

Garr se juntará ao seu grupo 
pa enfrentar Stallion 

c5»+ 

Mb Eos SDS Hond E: és E 
aco 

Depois siga com ERoros para a 
interrogação. Neste lugar, 
acerte a árvore com o triângulo 
para pegar a Flower Jewel 

“Depois de pegar a Flower, vá 

Falou c com a rainha? eo para a 

“para Wyndia com Nina no 
* Comando e fale com este guarda 

do entar 1 no à castelo, suba as 
* escadas para falar com a rainha 

A e the conks see 
ps pitido AGE Bus 

3 Gia Ee 

cozinha na sala dos galões de 
vinho. Fale com este rato 

Siga até o topo do castelo para 
encontrar com Honey. Depois 
siga para a casa de Bunyan 

Et 

Siga para Checkpoint Com Garr 
no comando você passa pelos 
guardas 

Depois de passar pela ponte, 
entre na interrogação na praia. 
Fale com 
o pescador Coniisciea"* 
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- Siga para esta interrogação com ira as cuba ço ds cara é 
“ Pecoros no comando ejoguea depois acerte o Boss. Depois siga 
pedra na água. Vá à pela caverna e ache uma arma 
interrogação da Eastern Wyndia, escondida no corredor 
a fada pedirá a Flower jewel 

md se] ELI APoRe HR 
anna Es E 

qo Deiré Beyd Diter ã vontade, 
* depois ataque-o. Faça isso até 
ele ficar bem forte 

Aqui use a Tiara queafada deu | a fe 
a você, Entre na casa e converse com Garr no coin siga 
com as fadas. Na praia você pela entrada à direita e fale 
enfrenta o golfinho com o pessoal que está 

rezando. Suba as escadas e use 
Garr para empurrar a pedra 

Entre nesta ma Es nois 
- escadas do fundo e pegue a 
un Gene 

Após treinar Beyd, siga para a 
Lighthouse. Acione os switchs 
azuis que aparecerem na tela e AMAS [SAE k 

= Depok de falar com as fadas, 
volte para o porto de Rhapala e 
Fale com Beyd e Sinkar. Depois 
siga para Mt. Zublo a siga para ado E fale c com Re E a | 

Ee E é “este homem. Siga até o po 7 E E E dr fi Ro ; aa a ais o | ADE sair do cmo, siga para 
sa fale com o de sa a se | Ange! Tower com Garr no 

Fo comando : Coloque 0 Chrysm o da 
* máquina e ative o switch azul 
para gado a pero Repita 

O: Ne O 
à Renta UI OE: E 

Passeno vãoentreas 
suba E montanha escadas e fale com a mulher 

pelo caminho da direita até descendo. Depois suba a escada 
chegar na entrada da caverna | “Sentral ss 

E das pegar a Eldritch ar 
e Depois a acione 0 switch azul 

“Entre no porto e falecomBeyd. ERES Ea 
Você terá de Trelnáio eclelho Dentro da caverna espere os Use a Bazooka de Momo para 

“dará 10007. Vá até o Armor e WE ias mm 1 gases baixarem para prosseguir destruir a parede e achar uma 
. em uma à arma a ele Volte a Rhapala e fale com Sinkar Aqui você pega o Miracle Gene passagem 

' 



Com Gar empurre a pedra 
para esta posição. Depois volte 
e suba as escadas 

El You foumd: - 
ExiBice na i(GE 

Na parte de cima você acha um 
baú com um capacete 

Use Garr para apurrara as ç3 
pedras para subir no alto da tela 

No alto da tela, siga com Garr 
até a plaqueta com seu nome. 
Depois aparecerão várias visões 
na tela 

BLA LL das 
Rd s 

Lute contra o Garr. Transforme- 
“Se em dragão para matá-lo com 
- mais facilidade 

o 
EE E Dt 

| Após matar Garr você estará na 
mina, à Sala de lá 

“duas opções: B1 (mercado) e B2 
(saída da ol Vá para B Bi e 

* depois gr B2 | 

Chegando a este elevador, há 

You soft 200 zenny 

Entrando nesta casa, vasculhe a 
estante. Lá você encontra 200z 

Neste ponto, se você estiver 
com Momo no grupo, use a sua 
bazooka para achar uma 
passagem secreta 

Agui, mude os switchs para 
pegar o baú primeiro e depois 
destruir a pedra na frente da 
caverna. Empurre O vagão com 
Garr. Depois você enfrentará um 
inossauro 

Antes de ir para Ogre Road, vá 
para Sin City comprar itens. 
Aqui você acha um baú na 
moleza 

“Após CRENE 
“falar com a Dara em seg 

Ao derrotar 
oOtigresigapara | Es 

“O sul, onde você Você t terá de passar ida 
| Val dar o fora montanha Levett de novo para 
» por qutr. an a Sim a F 
ao É o 

irc 
"Something's not... 
a Potts 

Com Nina fale com todo o 
* pessoal ferido após o confronto 
em Sin City 

Depois dia passar por mg Road 
siga porta a montanha Mt. Levett 

e] 

Ao entrar nesta sala não 
4 ai O Ee | esqueça de pegar a Old Painting 

Passa por este eis ly vocêirá nocantodasala 
cair num buraco. Nele, pegue e 
um baú 

Depois de sair da montanha, | | : 
siga para RE Road. À estrada Depois o sair e Sin City v vá 
estará fechada, Fale com os para o checkpoint (do lado de 
guardas e depois siga para 

Meneil 1 Town 
V ETR 

um grande muro), lá você 
encontrará esse Boss 

É [IR Ee o S 
b ane poe 

siga para o norte da plantação A Seu grupo começará 
de milho. Depois siga para sin — uma discussão. No final, siga 
: City com Nina a para Plant Contra 
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| Chegando neste ponto, você 
terá de procurar a senha para 

"|. ussar no computador e com isso 

Entre nesta  irfeiiaçdo & fale 
com a árvore para ver Pecoros. Ele 
se juntará ao seu grupo de novo 

a Esgando à em 1 Plant com Momo 
—  ePecorosemseugrupo, . 
— Converse com o homem que 

está fumando um cachimbo da 
paz. Depois use as esteiras para | 
“chegar ao temo 

e Chegando ao 0 topo, use Pecoros : 
“com o triângulo para empurrar 
as duas pedras contra o o e 
tiberar os me | 

Ainda em Plant, use a bazooka 
de Momo nesta lareira para 
“achar uma entrada secreta 
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- abrir as portas 

Entre nas portas com o número 
1. Na sala de gases, você acha a 
primeira senha. Volte ao 
terminal e use-a no computador 

— gave the sample 
E ERES ES a TRA 

ira do 

“Depois de acionar as ias Ro 

* Você encontra aqui outra senha 

You found the 
a gene! 

Seguindo pelos canos, você 
-* pegaa Force Gene 

Para acabar com este chefe com 
facilidade, use a opção Acession 
de Kamik. Você vai se 
transformar em um monstro 

Aqui você terá de ajustar as 
caixas de pressão, Ative-as na 
segiência 1-3-2-5-4 

“No terminal coloque primeiro a 
opção Other. Depois use a opção 
1-3-2-5-4 

Ative a porta 4 e siga pelo 
o atrás da sala de save 

Skhroom 
çá 

Garr AP 15 - 
: Hp seita edi 

| Ao: enfrentar o o 
transforme-se em monstro de 
novo. Escolha a opção Large 
um 

Cut the sitch. 
Leave ilias is 

Depois de matar o cérebro, vão 
surgir essas opções na tela. 
Escolha a de cima 

Depois de acionar e aparecer no 

Camp, saia de Plant e siga para 
Wyndia. Aí vá para a fonte e 
converse com os garotos. Eles 
irão se esconder. Caso você ache 
algum deles, ele se tornará seu 
mestre 

Com Nina n no comando, siga 
para a porta principal do castelo 

Dentro do castelo suba e fale 
com a rainha. Depois vá para a 
cozinha seguindo Honey e fale 
com a galera 

ES LAT ie ET 
oia Ee f Eesti ias Re topo 
ever since that E 

Após falar com este guarda, 
suba as escadas para conseguir 
o passaporte 

(e PRE e pq: 
passport 

Você consegue q passaporte 
com esse cara na sala de jantar 

What the heck is 
ALEC L RA 

Depois de pegar o passaporte, 
vá para esta entrada seguindo 
Honey 



Marat 

| Fale com Mn Odo mundê e oba a ao 
topo per caminho de pedras 

Você s será fovado par uma sala 
de Teleport. Deixe a sala e você 
estará no ; Ne, 
mapa e será a o 
mandado A A 
para o Camp. Aí, 
siga para o porto É 
de Rhapala para fe. Fale com este cara, saia falar com Shadis,  dacasãe fale com 
Depois vá para 

Garr. Volte de novo à casa 
7 eocarase transformará 
| +» num monstro. Durante 

Urkan Tapa com 
Garr no 

comando e fale | a batalha, destrua o 
com Sudama. Siga “fogo antes para depois 
para Angel Towel, es! acertar o mestre. Após matá- 
vá pela entrada WE lo, siga para Angel Tower 
principal ç 

com Garr no comando, Vá 
pelo vão à esquerda e 
desça as escadas para 

achar a mulher. Aí, siga para 
Mt. Zublo, entre na caverna e 
verifique a placa 

Junk Town Em Tidal Caves, use as 
plataformas para chegar a 
outras cavernas 

Em Junk Town, fale com Beyd e 
com os marinheiros. Continue 
falando com a galera e 
depois ge para Dock 

Saia de Tidal e siga para o 
Vilarejo de Cliff com Garr no 
comando Com Momo no comando, fale 

- Com as pessoas perto do navioe | 
depois siga para Junk Town. Em À 

— Junk Towm fale com o homem 
- dentro da casa à esquerda para 
* ganhar a permissão para entrar 
em Steel Beach 

Após ganhar na corda, você irá 
enfrentar este Boss. Se tiver AP 

use o monstro para matá-lo 

“Volte a Docke dêa Momo: 2 | 

Use o barco — a 2a 

â Parch, ole , 
estará 
sob seu 
comando 

Em Steel Bench fale com este 
cara, Garr terá de ganhar na 
marra do oponente. A distância 
máxima é de 2m. Não seja muito 
rápido, pois a corda se 
arrebenta e, quando o tampinha 
abaixar a bandeira, você deve 
parar de apertar o botão 

Chegando em Parch, fale com o 
legendário marinheiro 

aaa 

Sadi para Maes com Posrás 
no comando 

Procure 
pelas peças do 
barco pela praia e 

À dentro da sala 
Fale com a mulher 
dentro da casa, ela pedirá 
alguns ingredientes para você 

Na á árvore ie dai casa em 
E Maekyss você acha a Shaly 

- partes A, 3 partes C 2 partes D, Seeds, Use Pecoros para 
TparteFe2partesH balançar a árvore 
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isto qua Mr o 

No o Fehiho 5 Spot, em frandê à 
Maekyss, você pesca o peixe 
Mackerel 

coro Soo, clio dest 
— Poço, você consegue o vinegar 

a Gait Riot ate E Ss 
; RR E 

| Em Ogre Road, usando Kamilk 
para destruir : as ra você 
e â Horseradish | 

ERR EA 
PENIS 
“RE enc d lu 

* Após conseguiros4 
o “ingredientes vá para Parch e 

- para a casa do major. Você terá 
" demontarosishu. A 
- combinação certa é 1 Mackerel, 
"8 Shaly Seeds, 2 Vinegar e 4 
" Horseradish. Depois aperte a 
“opção KND para montar o Sishu 

E ds falar com o rapaz dentro | 

e 

Depois de dar o sishu para o 
| major, siga para a interrogação 

no meio das ilhas 

Antes de entrar nesta cabana, 
procure pelo mar onde você irá 
achar 3 baús 

ú ELhe. Midge | essas OA CE RE ade iai 

da cabana, acerte o Titanic com 
o o seu e 

do Titanic, coloque o progama 2 
no computador para usar a 

plataforma 

PRITENRE qR E 
die IR o, 
DanE Ri Sa 

Neste switch você pega o LD. 
“card, que será útil mais para 
rente 

Nesta sala você usa o crânio. 
Procure usá-lo com instruções 
para ter mais facilidade. 
Coloque as 3 caixas neste ponto 

Neste robô escondido, escolha 
a opção número 3 para ele virar 
um Armor Shop 

derimital use a Doca de 
Momo na parede para achar 

uma passagem secreta 

Depois de usar Momo, ainda 
com ele no comando, siga para 
Colony 

You toumd: 
O E 

Na sala de teleport você acha 
uma chave 

RR SIR IE 

Vasculhe a área para achar a 
Failure Gene 

Neste local, com Kamik no 
comando, desça por esta 
ladeirinha para cair na sala dos 
refletores É 

Na sala dos refletores, mude a 
posição das placas para o laser | 
li até o centro 

és E RE Pati ta 
=| operational non, 

Chegando neste ponto, você 
terá de colocar a antena no 
lugar onde não há ruídos. Esta 
é a posição certa 



av) 

No « deserto, siga ã estrela o. 
norte até a Evening Star ficar 

* alinhada com as Três Marias. 

Neste vilarejo, fale com todaa Quando as 4 estrelas estiverem 
galera e entre no buraco em linha, olhando para a 
E Evening Star, dê 8 toques para o 

lado e siga até as 4 estrelas 
sumirem. Quando isto acontecer 
siga de novo para a estrela do 
norte até o mestre aparecer 

Antes de enfrentar este No 
todos os componentes do 
grupo devem falar com ele 

Ão aparecer na tenda, Nina vai 
estar doente. Saia da tenda e 
mate o camelo com a espada. 
Volte à tenda 

Neste ponto, para acionar 
switchs você deverá usar esta 
máquina para mover o robô 

Chegando aqui, você estará na 
entrada de Myria. Siga pela 
plataforma 

Aqui, use a bazooka de Momo 
no terminal para abrir a porta 

o No min | odio a opção 
Maimtanant pec 

Antes de cair no deserto, pegue | e apso 
Seguindo a “trilha ami você - água no galão do lado da 

tenda. Não esqueça de ler as as chega neste ponto é ano om 
instruções e e | 

à porta e pega os 3 bal 

: om o cartão é em mãos, U uso 
=. me nesta en | 

Sopilnda a 
ainda a trilha mar n você 
entrará na sala onde recuperará cai j e no e 

na E Ro baú, Fique parado aqui por 15 
terceira à Segundos para ne uma outra | 

o luz Pee 

gui Por para ser 
“tansportado. Você encontrará 
Garr e Honey 

ando À em n Eden, você 
enfrentará dois mestres na 
seglência, Use o monstro para 
não ter problemas | 

Após óiio ne pegue o 
cartão que ele irá deixar e entre 
na plataforma 

Dadas E o e peace o 

Di RG Sado 
RA Ee cia 

“Ao encontrar com Myria, não 
coloque a opção de cima, ela 

“mostrará o final ruim 

do; você abro “BA 

Myria p possuí 20000 do HP Seja 
paciente nos ataques e procure 

" Fecuperar cada membro ao 
ser acertado, Parabéns! 

4 Ra s paso 
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e você teve um Nintendinho 8 
bits, aposto que lembra muito 
bem de Battletoads. Afinal, o 

jogo era tão difícil que poucos 
conseguiram terminá-lo sem se 
descabelar. Mesmo difícil, o game 
fez um sucesso danado e, por Isso, 
ganhou uma versão para Mega 
Drive e também para SNes. A 

DICA: fuja dos 

tiros, pegue a 
pedra, espere a 
mira descer um pouco e 
jogue a pedra no 
inimigo 

64 

confusão é a seguinte: uma fi 
senhorita conhecida como | 
Dark Queen capturou 
Pimple e Angélica. E daí”, 
você pergunta. Muito 
simples, respondo, Pimple 
é seu amigo do peito e 
Angélica é sua namorada. | 
Não querendo ficar a ver f 
navios, você parte em 
busca dos dois. Tem mais um 
detalhe: você é um sapo. Mas sabe 
como é: quem sabe você chega lá, 
salva Angélica, ela lhe dá uma 
beijoca e você vira príncipe? 
Na dúvida, vá correndo. 

ENO Fe tos: Re ATOS STR 

há outro warp zone. Desça da primeira 
cobra rápido e pegue o warp zone aqui 
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Kombat 4, All Star Baseball 

tl] "99 (Nintendo 64), Pocket 
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(Nintendo 64), Azel Panzer 
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(Saturn), Resident Evil 2, 
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Noon (32 bits), Marvel vs. 
Capcom (arcade), Blazing 
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Fighters Destiny, (Nintendo 
64), D.J. Wars, Real Bout 
Special, Side Pocket 3 

| (Saturn), Klonoa, Resident 
Evil 2, Crash Bandicoot 2, 
Gran Turismo, Chocobo's 
Mystery (P.Station), Marvel 
Vs. Capcom, The Last Blade 
(arcade), Space Invaders 
(Snes), Strider (Mega), 
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Story, Fifa Soccer '98 
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Na Sports Arcade quem comanda o futebol é você. A. 
- E tem mais: os melhores simuladofes; jogos de luta, 
W corrida, tiro e pinballs prontos para serem detonados. 
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