






FLASHBACK
A história da série

R-Type, que está
fazendo 10 anos

ESPORTE
TOTAL

Ridge Race Type 4
emparelha com Gran Turismo

DETONADO
Doze páginas para
você ajudar Link a
salvar a princesa Zelda

BICHARADA A MIL POR HORA

Sonic e cia. estão supervelozes no
Dreamcast (página 18)

CONVERSÃO DE

PRIMEIRA

Street Fighter Zero 3 está
arrasador no P'Station. Confira os

combos na página 26

PRÉ
ESTRÉIA

Boas surpresas para
quem tem Nintendo 64

PAINEL
Mais jogos para
Nintendo 64,
P.Station e PC

GOLPE
FINAL

Mil e uma maneiras
de bater em Street Zero 3

OS FANDANGOS

DE LUCAS

Já era tempo de a Lucas Arts dar as

caras de novo no PC com um jogo

do nível de Grim Fandango (pág. 32)

FINALMENTE CAPCOM

Magical Tetris Challenge é O primeiro

jogo da Capcom para o Nintendo 64

(página 22)

CIRCUITO
ABERTO

Emuladores são a

nova mania dos fãs de jogos
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ARCADE

R-Type

R·Type 2

DREAMCAST

Incoming

5henmue

50nic Adventure

NINTENDO 64

Battle Tank

Fighting Force

Hybrid Heaven

Hype: The Time Quest

Jet Force Gemini

Magical Tetris Challenge

Mario Goll 64

Miero Machines

Milo's

Monaco Grand Prix 2

NBA Jam '99

5nowboard Kids 2

50uth Park

The legend 01 Zelda

Triple Play 2000

Vigilante 8

PC

Black Dahlia

Grand Prix legends

Grim Fandango
Hall Lile

JOGOS DESTA EDiÇÃO
P.STATlON

Asteroids

Domino

Final Fantasy VI

Formula 1 '98

Guardian's Crusade

Jeopardy!
Kensei

legend 01 legaia

looney Tunes: lost in Time

Poitter's Point 2

Ridge Racer Type 4

RolICage

R·Type Delta

5ports Car GT

5treet Fighter Zero 3

The last Blade

Tiger Woods 99

Tiny Tank

Triple Play 2000
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Comer barriga, creio que vocês saibam, não éficar mordendo nenhum tecido adiposo por aí.
A expressão quer dizer marcar toca, vacilar. Foi

isso o que andaram fazendo ao responder o
e·mail do leitor Humberto Falcão na edição
passada. Ele perguntou se dá para ter acesso
ao seu parceiro de luta em X·Men
VS. Street EX do P.Station.

Dá. A dica é a seguinte:
na tela do logo, aperte
Start uma vez e entre na
seleção de modos. Digite
rápido o código u,

=, ~, X, L1 na tela Díde Game Start. Uma \uUD

nova opção, a EX, <) f\~vai aparecer. Selecione : úUOriginal e comece a jogar.
A dica só funciona no modo Versus.

Os dois têm de pegar as mesmas
duplas, porém, em posições inversas.

Por exemplo, se você pegou Ryue
Wolverine, seu adversário deve pegar

Wolverine e Ryu, nesta ordem.
Aí a coisa rola.



Os pernambucanos, que andavam meio sumidos, voltam à cena carregando
no traço do Chefinho. Artista da cidade de São Lourenço da Mata, o Gilmar

dos Santos fatura uma camiseta e um boné da SGP pra desfilar por aí!

Link come o pão que o
diabo amassou para livrar

a princesa Zelda de mais
uma enrascada. O

desenho é do Daniel

Dal'Sasso, Santo André, SP

Todo mundo jogando confete no
Chefe! Até a Erika Pontes, de
Avaré, SP

Gilmar dos Santos, de São

Lourenço da Mata, PE,
conseguiu colocar na cara
do Chefe tudo o que se
passa dentro daquela
cabeça espinhuda. Mesmo
sob protestos, leva o

", prêmio

Neste mês, a mulherada
detonou no Arte no

Envelope. A guerreira
ao lado nasceu do traço
da Daniella Cardoso, de

Itapetininga, SP

O

Emerson de Carvalho,
de São Paulo, SP,arrumou uma namorada

para o Sonic. Cuidado com o abraço, gatinha!

Só dá o Ryu e o
Chefe nesta edição
da Arte no Envelope.
O Marco Aurélio

Passos,de Belo
Horizonte, MG,

prefere a versão má
do herói



Essaé boa! O Laurenilson da

Costa, de Rondon do Pará,
PA, autor da obra, tem

imaginação para dar e
vender. O Chefe não dá

surra nem em mosquito!

~o r. " .~!~,,?~~~
f' ~c~.,' ,'~ ~

_(;70 6\=1~
\ \ \~~.1 JJ -:L~~-,~~~ ~'" ".r .; \'

./P~:{/:~{7 (.'~ (--
, -i. ç., .~ ::.<~~I;;iL., Opa! Verão na

;\ ~'--__/ _;~ ~.::// ,~ páginas da SGP!

,/ J. ~ "--1" ,;.: Melhor que ver as

ti ,,_:::"~~~l:gatinhas na praia, sóJ > ...., '-..;,f-' passar bronzeador

,~,- " ,\ ''ll''''''\J 1 nelas. O Thiago
I (" , , " ~~~ Alves, de .;''.'" . t\ Carapicuiba, SP,é

""-.. amigo das gatinhas

Depois de
toda a
confusão,
Línk e a

princesa
Zelda
descansam.
Desenho do

" Wender
/ Líberato, de

Governador

Valadares, MG

.Fi
~ ..
y

~'7
Não

é mole, não! Em Piripiri,
PI, é Breath of Chefão! Mostrando

que é espada de verdade, o Chefe
fez a cabeça do Esaul de
Arimatéia Furtado Araújo

Ronaldo Mandu, de Barroso, MG,

colocou a namorada para
trabalhar. O resultado está ai

Depois de
desenhar o
Haohmaru,

Glebson Rocha

Cajé, de Mauá,
SP,está no

ponto para
desenhar o
cabelo do

Chefe

Mostre para a sua irmãzinha
mais nova antes do almoço. O

Israel Jacentin, de Tubarão,
Santa Catarina, já deve ter feito
isso...

Vai um copo de sangue ai? O
Luciano Gomes, de São Paulo, SP,
promete desenhar um suco de
glóbulos vermelhos bem apetitoso
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Os jogos antigos para Game Boy

rodarão coloridos no Game Boy Color?

Richard de Lacerda

São Paulo, SP

BG: os jogos antigos rodam no
Game Boy Color com cerca de sete .
cores. O mesmo visual do Super
Game Boy.

MK: Você precisa da chave que está
na mesinha das abelhas. Na sala

dos tubarões há duas portas no
fundo. Entre pela da esquerda e
pegue a outra chave na prateleira.

Jogo Gênero

1
WCW/NWO Revenge Nintendo 64luta

2
Top Gear Overdrive Nintendo 64corrida

3
Twisted Metal 11I P.Stationcorrida

4

ISSS '98 Nintendo 64esporte

5
ISSS Pro '98 P.Stationesporte

6

Rush 2 Nintendo 64corrida

7
Nightmare Creatures Nintendo 64ação

8
Street F. Collection 2 P.Stationluta

9

Fifa '99 P.Stationesporte

10

The Legend of Zelda RPG

Não consigo abrir a porta que leva à

alavanca que faz a sala dos tubarões
esvaziar em Resident Evil. Preciso de

alguma chave? Onde ela está?

Bruno Viana

São Paulo, SP

porta. Fica no duto de ar 2?

Fábio Henrique Pinheiro
Fortaleza, CE

MK: sim, Érico, existem dois finais.
Para ver o outro você deve se
submeter à tortura de Revolver

Ocelot. Enquanto estiver sofrendo,
aperte Select. Quando a tortura
acabar, você fugirá com o Dr.
Emmerich e ganhará o item Stealth,
aquela roupa estilo "Predador".
Agora, Fábio, como o resto da

. legenda do detonado dizia, você
deve ir para um lugar sem
interferência e contactar Meryl com
o rádio, usando a freqüência
140.15. Vá para o andar térreo (o
pátio de tanques) e para o norte,
onde há sensores infravermelho.

Graças a vocês detonei Metal Gear

Solid, mas, no final do jogo, quem fugiu

comigo não foi a Meryl, mas o Dr.
Emmerich. Existem dois finais?

Érico de Souza

São Paulo, SP

No detonado do Metal Gear Solid,

depois de matar o chefe Revolver

Ocelot, a porta do Cânion deveria abrir.

Mas eu não consigo encontrar essa
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Vendo bazuca do SNes.

R$ 50,00. Tratar com Felipe,

(012) 232-2650, Taubaté, SP.

Vendo um Nintendo 64.

R$ 300,00. Ou troco por um
P.Station. Tratar com Anderson,

(011) 713-3549, Diadema, SP.

Vendo um Saturn com dois

controles, nove COs, cabo RF
e cartucho de 8 MB de RAM.

R$ 270,00. Ou troco por P.Station
destravado com dois controles e

quatro COsoTratar com Rafael,

(011) 7082-7759, Osasco, SP.

Vendo cartuchos para Nintendo 64.

Tratar com Diogo, (021) 247-0861,
Rio de Janeiro, RJ.

para Saturn. Tratar com Leonardo,

(011) 832-0512, São Paulo, SP.

Vendo o cartucho Super Mario

64 original. R$ 70,00. Ou troco

por cartuchos de
meu interesse.

Tratar com

Cristiano, (011)

6488-8328,

Guarulhos, SP.

Vendo os jogos
Formula Kart

Special Edition,
Road Rash, Doom,

Fifa 98 e Rockman X4

Vendo um Game Boy Pocket.

R$ 90,00. Tratar com Witamar

ou Willian, (011) 271-6362,

São Paulo, SP.

Vendo um Mega Drive com
seis cartuchos e um controle.

R$ 250,00. Ou troco por um
Nintendo 64 com um controle e

um cartucho. Tratar com Flávio,

(011) 7633-3848, Mauá, SP.

Vendo um SNes com sete

cartuchos e dois controles.

R$ 150,00. Ou troco por um
P.Station. Tratar com Alexandre,

(048) 438-0472, Criciúma, Se.

Vendo um Nintendo 64

com dois controles,

dois cartuchos e

Rumble Pak. R$ 299,00.

Tratar com Rodrigo, (011)
7201-2383, Osasco, SP.

CLASSIFICADOS
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CIRCUITO ARIRTO

N

FEBRE DE EMULACAO,
Em 98, o Pong, primeiro arcade dahistória, fez 25 anos. O jogo era

apenas uma tela preta, dividida por

um traço branco, em que dois

pontos, também brancos,

disputavam uma partida de pingue

pongue. Hoje há poucas máquinas

do jogo disponíveis. Conseguir uma

delas significa desenbolsar uma boa

grana. O mesmo vale para grande

parte dos arcades lançados nas
décadas de 70 e 80. Essefoi o

período em que apareceram os

jogos mais criativos do

videogame. Por conta da

deterioração

das máquinas,
muitos dos

games ficaram só na memória. Em

97, um grupo de amigos começou a

trabalhar para saciar o desejo dos

jogadores. No mesmo ano, foi

lançado o MAME (Multiple Arcade

Machine Emulator), um programa

que finge ser uma placa de arcade e,

assim, pode rodar seus jogos. Foi o

MAME, criado para preservar a
memória das velhas

máquinas, que

popularizou os

emuladores,

aparelhos que permitem jogar

videogame no computador sem
botar a mão no bolso. Justamente,

por isso, os emuladores são a última

mania entre a moçada mais

descolada do videogame. A onda, no

entanto, nem sempre respeita as leis

de direitos sobre a propriedade

dos jogos. Bastou o

MAME pintar na

Internet para
os emuladores se

popularizarem. Em pouco tempo a

rede ficou coalhada de programas

para rodar games não só de arcade,

mas de quase todos os consoles,

incluindo os de última geração, como

o P.Station (que ainda não funciona

muito bem). É claro que os



EMPRESAS FAZEM CRUZADA
PARA TIRAR JOGOS DO AR

emuladores não servem para nada se

você não tem o jogo. É aí que a coisa

complica. De acordo com a IDSA

associação internacional que

representa as empresas de games,

não há problema algum em criar um

programa para rodar jogos de

videogame no computador - desde

que o programador não use o

sistema criado pela empresa que

detém o direito. O problema é copiar

os jogos sem pagar por isso. No caso
do MAME, você só estaria autorizado

a jogar Pac Man no computador se

tivesse um arcade com a placa

na garagem da sua casa.
Como isso é

Para as empresas que fabricam osconsoles e produzem os jogos, os

emuladores são tão nocivos quanto

os copiadores piratas. Na prática, o

que pega é a mesma coisa: a cópia

ilegal de jogos. Na luta contra a

cópia não licenciada dos games, a

Nintendo é, com certeza, a empresa

mais empenhada. Na Internet ela é

temida. Com razão: já obrigou vários

sites a tirar as cópias dos jogos,

chamadas de ROMs, de suas páginas.

bastante improvável, os webmasters
dos sites de emuladores resolveram

facilitar as coisas: passaram a copiar

os jogos e deixá-Ias disponíveis na

rede para quem quiser baixá-Ias e

jogar em seus emuladores. Os

jogadores ficaram felizes, claro. Mas

as empresas não gostaram nem um

pouco (veja texto nesta página). Pior:

os jogos parecem melhorar a cada

nova versão que aparece na Internet.

Por isso, encontrar jogos para os

emuladores de SNes, Nes, Game Boy

e até para as placas de arcade da

Nintendo é tarefa para ninja. A ação

da empresa contra emulação só rola
forte nos Estados Unidos. No Brasil

não há um esquema preparado para

combater esse tipo de pirataria. A

Tec Toy, por exemplo, não tem nem

uma posição definida em relação aos

emuladores e ROMs de games da

empresa disponíveis na Internet.















DICA:
corra em volta de Chaos O ,

até ter um ângulo bom
para pular na cabeça dele

DICA:

quando ele tomar a forma
de poça d'água não tente acertá-Io,

pois você será atingido

18

DICA:

você começa o jogo na
piscina do hotel. Converse com todos
por lá e siga por aqui para entrar na
primeira fase

DICA:
você terá de entlar várias
vezes na mesma fase· COffl()nas a enturas

anteriores C/é $OOí" você terá uma
missão a cada fez que entrar na fase

K.nudkl.es, Arj(J)j, Big e E-102Y. Para

jogar COI111 eles você deverá primeiro

encontrá-Ios durante o jogo. O

game muda conforme o

personagem que você escolhe,
assumindo um estilo mais

parecido com a personalidade

do cara, ou da gatinha, no

caso de Amy. Jogando com
Sonic, você vai reviver os

velhos tempos do mascote
coletando moedas,
libertando bichos e

terminando as fases em tempo.

Vai reviver ainda a pininba

com Dr. Robotnic. h
DICA: siga para
a estação de
trem que fica na
cidade. Ao

chegarem
Mystic Ruim,
encontre e siga
por essa escada



DICA: pere Egg Hornet soltar seus mísseís.
ara qualquer lado para despistá-/os

DICA: preste atenção nas fases. Vocêpode
passar direto por foguetes como esse. Ele o
levará para outras ilhas flutuantes

DICA: com esse tênis você conseguirá passar
as fases no tempo estipulado e avançar no
jogo

DICA: acione o interruptor da direita e
depois o da esquerda. Use o botão Y
pressionado para atravessar a sala e
entrar rápido pela porta

DICA: esses interruptores fazem aparecer
algumas argolas. Segure o botão Y até Sonic
dIzer "Ready" e solte-o para seguir por elas

DICA: na sala, pegue o item Ring. Para sair,
acione o interruptor que está logo à frente
de Sonic

1 Jogodor

Visual Memory

DREAMCASJ'
SEGATEAM

a~ão/corrida

DICA: volte à

cidade e siga
pelas ruas à

esquerda da
estação de

trem. Entre
nesse

bueiro para
pegar o

supertênis
de Sonic

DICA: quando a vento jogá-I p <J alti},
não mexa o controle. Vocêpoderá cal( fora
da plataforma

DICA: agora
espere Egg
Hornet

preparar seu
outro ataque.
Quando vier

pra cima de
você, corra

para
qualquer
lado.
Acerte-o

enquanto
ele estiver
no chão

DICA: pegue a pedra em frente à pequena
escada na entrada da casa. Co/oque-a
nesse altar para entrar na próxima fase
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DICA:

quando estiver no comando
desse avião, use os botões L ou R duas

vezes para dar um Looping para o lado
que for melhor e desviar dos tiros inimigos

DICA: ao comandar o helicóptero, use os
botões L e Rpara subir ou descer com a

nave. Mantenha uma altura média para
desviar das montanhas

"
DICA: na fase no gelo, procure destruir
todos os inimigos do pedaço sempre que
ocupar um novo espaço. Assim você evita
tiros pelas costas

DICA: ao chegar neste ponto, destrua esse
terminal e o do lado direito para liberar a
cápsula que protege a base

DICA: na fase em que você comanda a
metralhadora de dentro-da base, use os

misseis teleguiados nos inimigos que se
distanciarem

novas naves e armas, você deve

cumprir à risca o que se pede na

missão. Esteja pronto para pilotar o

que derem na sua mão:

helicópteros, tanques,
aviões e mesmo

metralhadoras. Não confie

no radar. Ele não ajuda nem

um pouco quando é preciso

encontrar alguma coisa em

pouco tempo. A cada 10

missões que você completar,
o cenário irá mudar. O

ponto alto são os gráficos,

impressionantes. h

DICA: após
resgatar
este avião,
leve-o à

base para
consertá-Ia.

Mais para o
meio da
fase você

poderá
usá-Io

DICA: ao pegar
essa caixa, mate

todos os inimigos
que tentarem

destruir o
esquadrão. Leve

a caixa até o

esquadrão para
consertara

avião

DICA: na terceira missão,

você tem de proteger a
base. Fique girando com
o tanque parado neste
local para acertar todos
os aviões

, 17. logadores

Visual Memory

~ Por Lord Mo/híos

Incoming é um jogo

para quem está a fim de

enfrentar qualquer

parada. Isso não quer dizer que o

game é difícil, ao contrário, algumas

tarefas são muito simples e nada

gloriosas. Por exemplo: levar gasolina

para uma das naves do seu

esquadrão. Como sempre, você

começa com uma nave rebinha,

equipada apenas com tiros simples e

mísseis teleguiados. Para ganhar
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DICA: o esquema legal para o jogo é
ficar como está na foto, deixando

uma fileira para colocar a peça
barra tetris

DICA: no
modo

Endless,

faça o
maior

número ·1
de

linhas possivel bem rápido. A cada volta
do relógio a dificuldade aumenta, ficando

mais dificil completar uma linha

DICA: durantes os 3

modos, preocupe-se em f,
deixar a tela sem nenhu

ganhar bônus ao final de

DICA:jogando no
versus mode,

procure completar
duas linhas de uma
vez. Se você

completar apenas
uma, nenhuma peça
vai aparecer do lado
do oponente

DICA:

caso você esteja craque no jogo e não
precise de ajuda nenhuma da sombra,
aperte qualquer botão C para sumir com ela

DICA:

ao completar uma linha, a
sua barra de energia aumenta.

Quando a barra enche, surge na tela
uma mãozinha que vai ajudá-Io a

livrar-se de algumas peças

Sei que oNintendo §,4já
.foipalco de. versões mais
que dÚvidõsas de Tetris.

Lembram de Tetrisphere,

não é? Mas a Marjô

garante que Magical

Tetris Challenge tem algo
mais, tem a mão da

(apcom. A

empresa faz a tão

esperada estréia
no console, mas
vai deixar os

gamemaníacos

decepcionados. Não pela

qualidade do jogo
muito divertido -, mas

porque todos esperavam

uma estréia triunfante e, com ~Resident Evil, por exemplo. \::J
O jogo ganhou alguns

elementos novos. As peças agora

têm sombra, o que facilita seu

encaixe. Ainda para melhorar a

visualização, foram criadas
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DICA:

o principal objetivo das fases é
destruir os tanques antes que
eles escapem e botem a cidade
pelos ares

"-~ ~;:',!J;~ f)~:J
DICA: as bolas que você atira sao ótimas
para ambientes fechados. Elas são rápidas
e ficam rebatendo, o que faz com que você
elimine mais inimigos

DICA: as

vacas
olham e

partem
para cima.
Assim que

elas vierem, recue atirando sem parar

DICA:
as bolas de neve são infinitas e

não o deixam lento. Segurando
o botão de tiro, elas saem com
bastante rapidez

4 Jogadores

~...
0/-'
,}.J.J.

DICA: a melhor arma no jogo multiplayer é
a Alien Dancing Gizmo. Use-a para
imobílízar os inimigos e, em seguida,
acerte-os com qualquer
outra arma

armas malucas. São três tipos de

inimigos e muitas vezes você terá de

voltar para encontrar algum que

ficou perdido. O jogo tem um humor

típico do seriado. A jogabilidade é
desafiadora, mas repetitiva. No

modo para quatro jogadores, cada

um pode controlar um carinha lJmdiferente ao mesmo tempo. V·~

, DICA: cuidado
ao usar a
boneca
Terrence &

Phílíp, pois a
fumaça de
pum que fica

noar pode causar danos em você também

Da GamePro

DICA: depois
de jogar os
limpadores
de privada,
pegue-os
de volta

pois eles
são reaproveitáveis

As

animações durante o jogo parecem
trechos do seriado!

Todo mundo

já está ligado nessa

galera. Os quatro moleques
de South Park, seriado

que rola na MTV, chegaram

ao N64. No jogo, um

cometa ameaça colidir com

U South Park, o que faz com

,que coisas estranhas

aconteçam, como danes

mutantes soltos e perdidos

Ltfiott pelas ruas da cidade. Você

controla Stan, Kyle,

Cartman e Kenny, todos de uma vez,

com lançadores de vacas e outras
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CHUN LI:

voadora com SF,
SM e finalize

rapidamente
com "J, ~~ + SF > J •j

BLANKA: voadora com SF,
com o botão direcional

carregado para ~ desde t;..~
a voadora; aperte SM, .

após a primeira
cabeçada e finalize .

com ~ +SF

determina o tipo de golpe que

você terá de usar para derrotar

seu oponente. Daí não adianta

inventar: o negócio é usar o

golpe escolhido pela (PU, o

único que vai tirar energia do

lutador inimigo. A seguir, você
tem os combos mais

eficientes dos 16

principais lutadores.

SR . soco rápido
SM . soco médio
SF . soco forte

CR . chute rápido
CM ..chute médio
CF . chute forte

OS COMANDOS

1/2 Jogadores

Memory Card
Pockel Slalion

5
5
5
5

P.STAnON
CAPCOM

luta

srREEr "GHrER
ZERO 3

CONfROU

DIVERSÃO

GRAflCO

SOM

\J~. Por Baby Betinho

Street Fighter Zero 3
é o melhor Street

Fighter que já pintou
no P.5tation. Além de

ser uma versão fiel ao

jogo original para

arcade, Street Zero 3
tem novas opções,
exclusivas do console, e
ainda mais lutadores.

Os modos são Trainning, World Tour,

Entry Mode e os secretos Team
Battle, Survival Mode e Dramatic

Battle. Entre todos, o melhor é o

Dramatic Mode. Nele, você enfrenta

até quatro jogadores ou pode

organizar um grupo para bater num

único lutador. Essaúltima opção,

uma covardia, só vale para a

mulherada. Outro modo que vale

alguns socos e pontapés é o Survival.

Nesse modo, o computador

-~.l:~.=
RYU: voadora com CF, segure "J, I CR,SR,
"J, f( ~ + CF, ao tocar o chão aperte rápido
..H ~~+ SFpara finalizar
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KARIN: voadora com SF,SR,CRe finalize

bem rápido com + 'lII~+ SF

:li

JUL/: voadora com CF, SF e finalize rápido
com~+'lII~ + CF

FEl =.~_
LONG: voadora com CF,SF
e finalize com '" 'lII~+ SF,", )j~~lt- SF,
"''lII~ + SF

SAKURA:
voadora com
CF,SR,CRe
finalize

rápido com
~"''lII~+SF

- ROLENTO:
voadora com

SF, + + CM,
finalize com

"''lII~+SM,
. +'lII~ + SM,

+'lII~ +SM

GUY:

'"' voadora
K

com CF,SR,
SM, SFe
finalize
com CF.

Atenção,
treine um pouco para pegar o tempo em
que se deve apertar os botões

"(
CODY:voadora com SF; + + SM; + '" +- +

SF;com o oponente ainda em queda faça
SF e finalize com· '" '" +- + SF

AKUMA:
voadora com

SF;segure +,
SR,CR, +"'+
+ CF; finalize

rápido com
~+'lII~ + SF

~
CHARL/E:

voadora com CF;segure "',
faça SR,CRe finalize com l' + CF.Às

vezes este último golpe só pega o
oponente uma vez

VEGA: voadora com SF,segure
rapidamente para"', faça CM e
finalize com ~ + SF

CAMMY:

voadora

com SF,SR,

SR, finalize rapidamente com ~ +'lII~+ CF
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DICA: não atire
nos cachos de
insetos. Procure

jogar a Force
Device para que
os insetos não o

ataquem

DICA: batendo os recordes de
cada fase você abre um fundo de
tela diferente

DICA:
coma

nave R-13,
ao atirar

a Force

Device, ,.

procure
fazer um emaranhado com a corrente de

energia que a prende à nave

diferente, que vai forçá-Io a
fazer bom uso da

movimentação horjzontal e

vertical. Enquanto você dá

duro para detonar o game, o

som vai rolar solto. E pode

ligar a TV no último volume

porque a música e os sons.Ar"são da melhor qualidade. 1: ~
DICA: o chefe da

terceira fase rastreia

e depois atira o raio.
Se você desviar do

rastreador ele não vai

atirar. Mas caso seja
descoberto, ele vai

atirar no sentido do
rastreamento '

DICA: na terceiré: fase,
atire a Force Device na

junção entre os dois
chefes quando eles "

estiverem acoplados

DICA: quanto mais usar o Delta
Force, mais pontos você irá
acumular

1 Jogodor

Memory Cord

P.STATION
IREM

tiro

I-TYPE DELTA

SOM .5

contudo, são o que há de melhor no

jogo. Só não vá ficar olhando os

gráficos e esquecer de jogar. A
dificuldade ainda se mantém como o

ponto mais marcante de R·Type
Delta. Cada fase tem um desafio

DICA: encoste em

objetos, como
carros e placas
para encher mais
facilmente o
Delta Force

DICA:

contra o chefe da primeira fase, atire
a Force Device entre as turbinas. Depois, quando ele virar, recolha
a Force Device e atire-a de novo no ponto vermelho

DICA:
é muito

importante
registrar
um piloto
para poder
contar o
número de

horas que você jogou e sua pontuação. Isso
abrirá algumas opções novas

\i Por torci Mothios

Com dez anos nas costas, a série

R-Type, famosa pelo alto nível de

dificuldade e pela jogabilidade única,

gera mais um filhote. R·Type
Delta tem o mesmo estilo de

jogo de seus antecessores,

mas visual completamente

diferente. Os gráficos são

poligonais e sua base ainda é
20. Mas há uma série de

elementos 3D, que dão o

toque de modernidade ao

game. Os efeitos de luz,
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OH foo\E\IOE\lS, SO\lTH PAR~
ESTÁ Efoo\PERIGO~
PER\lS REVOL.TAOOS EST~O
p. SOL.TA, VACAS ATACAfoo\
H\lfoo\AIVOS, foo\AL.VAOOS
CL.OIVES GIGAIVTES
VAG\lEAfoo\ PEL.A CIOAOE,
T\lOO POR CA\lSA OA
CHEGAOA OE \lfoo\SIIVISTRO

2x R$ 49,50 COfoo\ETA Q\lE Só APARECE
A CAOA 666 AlVOS.

E O PIOR: OS EIVCARREGAOOS OE SAL.VAR A GÉL.IOA
CIOAOE S~O ~ YL.E, CARTfoo\AIV, STAIV E ~EIVIVY~
SEG\lIIVOO O foo\ESfoo\OGÊIVERO OE AÇ~O Efoo\,2 PESSOA
Q\lE COIVSAGRO\l T\lRO~, SO\lTH PAR~ TRA%
TOOOS OS PERSOIVAGEIVS 00 OESEIVHO AIVIfoo\AOO
AO SE\I IVIIVTEIVOO 6", OESOE O CHEF E 5IG GA Y AL.
ATÉ O SIfoo\PÁTICO foo\RHAIV~ Y. HO"OY HO~

• L.EGEIVOAS TOTAL.foo\EIVTEEfoo\PORT\lG\lÊS~
• VO%ES OE TOOOS OS PERSOIVAGEIVS~
• COfoo\PATíVEL.COfoo\CART\lCHO OE E)(PAIVS~O~
• OE%EIVAS OE ARfoo\AS E 5\1GIGAIVGAS~
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COMPRE PELA INTERNET

www.dshop.com

CARTUCHO DE

MEMÓRIA

R$: 35,00

CONTROLLER N64
NAS CORES AMARELO,

AZUL, CINZA, PRETO,
VERDE E VERMELHO,,=. RUMBLE PAK

•. R$: 35,00

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO E PAGAMENTOS EM CHEQUE.

(Nintendot
by ®gradiente

, MARIO KART 64



DICA: encha os balões, caaa 11m

(om uma mangueira diferente

'\
DICA: no 

terraço, ---:
coloque o .-

pão e o
balão

meíono

pf(J 'O

comemora o dia dos mortos.

Impossível mesmo é ficar sem

dar uma boa gargalhada. As

saídas para os enigmas são sempre

engraçadas e absurdas, estilo lucas

Artds.O melhor é que você não 1,.",po e morrer, pois está morto. r ~

DICA: atenção para não passar batido por
uma sala que fica nesse local

DICA: na
sala de

Domino dê
três socos

no saco de

pancadas

I CO

I Jogador

PC
LUCAS ARTS

adventure

p
pão

barraca
lado c'~

palhaço e
pegue dOIS balões com ele, um cheio e

ais aZÍ()s(minhoca morta)

DICA: ~gue as cartas em seu escritório, vá
e ador de papel de Eva e I)se a carta

nele

Por Bill Gomes

'j();S de

alterar o computêldol, Eva e
entregue a ordem de e'Vico

Vou confessar: estava

até com saudade dos adventures

da Lucas Arts. Quem viveu a

época de ouro da softhouse, com

Day of the Tentacle e Fate of
Atlantis, deve estar até com

água nos olhos. Bem, vamos ao

jogo. Em Grim Fandango você

vive o papel do agente de

viagens Manny Calavera. Seu

objetivo na vida é vender

pacotes para a Terra

Prometida. Enquanto isso,
você se.dedica a uma tarefa

perigosa: descobrir o que

está por trás da corporação para a

qual trabalha. O jogo é, na verdade,
um saladão: mistura de filme noir

com o Fandango, festa que

. DICA: dê a
volta no

prédio e suba
pelas
gravatas até
a sala de

Don CopaI
para alterar
o
c
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mais de dois 5uper Combos e

o Zero Counter gasta um 
nível de barra. Barra de

defesa menor que -o estilo X.

Estilo V
Refere-se ao Variable Combo,
o Custom Combo de Street

Fighter Zero 2. Aciona-se
usando soco + chute da

mesma força. Fazendo isso, o

lutador ganha sombras e elas
fazem o mesmo movimento

do corpo real. Assim você

"monta" seu Super Combo. O
intervalo das sombras varia

conforme a intensidade dos

botões a serem utilizados.

Com o fraco, o objetivo é
fazer combos. Se usar o médio

ou o forte, o negócio é rodear

o inimigo com voadoras. O
Variable Combo é desfeito ao

se tomar um golpe ou quando

acabar a barra. Não há 5uper

Combos, a barra de defesa é a

menor de todos os estilos e o

Zero Counter consome 50%

da barra.

Sair do arremesso: no

momento em que for

agarrado, aperte ~ + soco

ou chute (exceto fraco).
Zero Counter: durante a

defesa, aperte ~ + soco +

chute da mesma força (gasta

barra de 5uper Combo).

Recuperação (no chão): CC

quando for golpeado.

Recuperação (no ar): 55

quando for golpeado.

Provocação: 5tart.

Os modos de jogo
Em Street Fighter Zero 3

cada personagem tem três

modos de jogo: X-ism, Z-ism
e V-ism.

Estilo Z
Tem como base a série Zero

(Alpha nos 5tates). O

medidor de 5uper Combo

tem três níveis e você pode
definir o nível a ser usado.

Com os botões fracos, usa-se

o 5uper Combo nível 1; com

o médio, sairá o nível 2 e

com o forte, óbvio, o 5uper

3. Os lutadores podem ter

Estilo X

Baseado na jogabilidade de

Super Street Fighter 11X, o
Super Turbo nos EUA. Neste

modo, o medidor de defesa
é bem maior e a barra de

5uper Combo tem apenas 1

nível. Há apenas um 5uper

Combo por personagem, mas

o estrago que ele faz,

geralmente, é superior ao
nível 3 do estilo Z. Não

existem elementos como

defesa aérea, Zero çounter

ou recuperação no chão.

Movimentos básicos
Defesa: +- ou +. Vale no ar

também, mas não defende

5uper Combos e golpes

terrestres que não sejam

projéteis. Quando você

defende, perde energia de

defesa, uma barra localizada
embaixo do medidor de

energia. Quando a energia

de defesa acabar, seu

lutador ficará de guarda

aberta por alguns instantes,

o suficiente para tomar um
belo combo.

Arremesso: +- ou ~ + 55 ou

Cc. Alguns não têm

arremesso com chute, mas

todos agarram no ar.

LEGENDAS

SR . soco rápido
5M . soco médio
5F . soco forte

CR . chute rápido
CM· chute·médiôi:
CF . chute forte
55 . dois botões de soco
simultaneamente· ..
CC . dois botões de chute
simultaneamente
555 . três botões de soco

simul~aneamente ..
CCC . três botões de chute
simultaneamente

+ • pressionar '-
simultaneamente .

, . pressionar em seqüência
I • opção de comando
(c) . carregar .
Obs.: os golpes em
vermelho são os 5uper
Combos.. .. .

Recuperando três
personagens do
velho Super Street
Fighter 11- Dee Jay,
Thunder Hawk e
Fei Long -, Street
Zero 3 ganha uma

conversão de primeira linha
para o P.Station. Estude o esquema de
jogo, veja os golpes e saia

mandando bala! BAB~ BEt\tU'O
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ROLENTO
Ixlzlvl Patriot Circle: '" ~~

+ soco (até 3 vezes)

Ixlzlvl Stinger: ~'" ~ +

chute (+ botão para
continuar)

Ixlzlvl Mekong Delta
Attack: 555 (+ soco no

pouso)

Ixlzlvl Mekong Delta Air
Raid: '" f( ~ + soco (+ soco

para continuar)

Ixlzlvl Mekong Delta

Escape: '" f( ~ + chute (+

botão para continuar)

D!OO Trick Landing: pule e

CCC quando tocar o chão

D!OO High Jump: '" l'
00llJ Take no Prisoner:
'" ~~'" ~~ + soco

[00] Mine Sweeper:
'" f(~'" f(~ + soco

[00] Steel Rain: '" ~~'"
~~ + chute

+ 5tart

0=00 Saikyo Style
Defense: ~ + 555 (uma

espécie de Advanced Guard)
[00] Mith of
Provocation: '" f( ~ '" f( ~ +

5tart (nível 3)
00llJ Hisshou Buraiken:
'" f(~'" f(~ + chute

[00] Shinkuu Gadouken: para/i esY'oLo v ~a-Deus:

'" ~~'" ~~ + soco jXlzlV1 ~yakurenkou: soco

[00] Kouryuu Rekka: (repe\tidp -'" ~~'" ~ + chute 1~lzlvl 6ekirou: ~'" ~ +
- chute (+ chute para continuar)

00llJ Zan'ei: '" ~-:+'"~~ +
soco

[00] Shitenshuu: '" f( ~ '"
f(~ + soco

Os golpes a seguir servem

para o estilo Garça:

Ixlzlvl Jassen: (c) ~~ + soco

D!OO Ouga: (c) '" l' +
chute

[00] Jakou'ha: '" ~~'" ~ +
chute

[00] Kouga: no ar, "'f(~
"'f(~ + chute

Obs: no X-ism, há uma
mistura dos estilos Louva-a

Deus e Garça.

DHALSIM
Jxlzlvl Voga Fire: '" ~~ +
soco

00llJ Voga Flame:
~~ '" f(~ + soco

liIIJ Voga Flame:
~f( '" ~~ + soco

00llJ Voga Blast: ~ ~ '" f( ~
+ chute

[00] Voga Blast: ~f( '" ~~
+ chute

lxlzlvl Voga Teleport:
~"'~/~"'f( +S5S/CCC

(vale no ar)

Ixlzlvl Voga Float: no ar,
5tart

x z v Voga Escape: em

~ \ersal, ~f( '" + chute

~ Vqga Tempest:
/.j; ~ f("'~~ + socoj

z v a Inferno:

"'AI 4 ~~~+ soco

D!OO vod~ Strike:
'" ~~'" ~ + chute

D!OO Voga\Stream:
'" f( ~ '" f( ~ 'li soco

IA ,GIEF
Jxlzlvl Double Lariat: 555

(corpo invencível)
Jxlzlvl Quick Double Lariat:

CCC (pés invencíveis)

liIIJ Banishing Flat:
~~'" + soco

D!OO Banishing Flat:
~"'~ + soco

Jxlzlvl Screw Pile Driver:
360' + soco

Jxlzlvl Atomic Suplex: 360'
+ chute

OO!IJ Final Atomic

DAN
Ixlzlvl Gadouken: '" ~~ T

soco

Ixlzlvl Kouryuuken:

~'" ~ + soco (probabilidade

de 1/8 de sair um golpe
invencível, que brilha)

Ixlzlvl Dankuukyaku: '" f(~

+ chute (vale no ar, exceto

para o estilo X)
Ixlzlvl Provocações

especiais: '" ~~ + 5tartl
'" f(~ + Start 1 '" ~~'" ~~

BIRDIE

ADON
Ixlzlvl Jaguar Tooth:
~~ '" f(~ + chute

Ixlzlvl Rising Jaguar: ~'" ~
+ chute

D!OO Jaguar Kick: ~ '" f( +
chute

00llJ Jaguar Varied
Assault: '" ~~'" ~ + soco (+

soco ou chute repetido para
continuar)

D!OO Jaguar Revolver:
'" ~~'" ~~ + chute

(c) ~~ + soco

liIIJ Spinning Bird Kick:
(c) ~~ + chute (vale no ar)

00llJ Senretsukyaku: (c)
~~~~ + chute

[00] Hazan Tenshoukyaku:
(c) f( ~ f( il + chute
[00] Kikoushou:
'" ~~'" ~~ + soco

Ixlzlvl Buli Head: (c) ~~ +
soco

Ixlzlvl Buli Horn: (c) 55 ou

CC (quanto mais carregar

mais forte será o golpe

Ixlzlvl Murderer Cf1àin: 360'

+ soco • 6/t,
Ixlzlvl Bandit Chain;_5t>

chute :
liDJ Bad HammetYSFae

perto, l' + soco '---j.J
00llJ The Birdie: (é

~~~~ + soco :/

[00] Buli Rev.]lÍgef.
"'~~"'~ + bOi 'ló

KEN
Ixlzlvl Hadouken: '" ~~ +
soco

Ixlzlvl Shouryuuken:
~"'~ + soco

Ixlzlvl Tatsumaki

Sempuukyaku: '" f( ~ +
chute (vale no ar)

D!OO Zempou Tenshin:
'" f(~ + soco

D!OO Zentou: '" ~~ + 5tart

00llJ Shouryuu Reppa:
"'~~"'~ + soco

[00] Shinryuuken:
'" ~~'" ~ + chute

[00] Shippu Jinraikyaku:
"'f(~"'f(~ + chute (nível 3)

"'f(~"'f(~ + chute

[00] Metsu Shouryuuken:
'" ~~'" ~ + chute (nível 3)

SAGAT
Ixlzlvl Tiger Shot: '" ~~ +
soco ou chute

D!OO Tiger Blow: ~ '" ~ +
soco

liIIJ Tiger Uppercut:
~"'~ + soco

D!OO Tiger Crush: ~ '" ~ +
chute

liIIJ Tiger Crush: '" ~~ il
+ chute

[00] Tiger Angry:

'" ~~ + 5tart (o Tiger Blow

conseguinte ficará mais forte)
00llJ Tiger Genocide:
'" ~~'" ~ + chute

[00] Tiger Cannon:
'" ~~'" ~~ + soco

[00] Tiger Raid:
"'f(~"'f(~ + chute

CHUN-LI
Ixlzlvl Hyakuretsukyaku:

chute repetido

D!OO Tenshoukyaku: (c)
'" l' + chute

liIIJ Tenshoukyaku: em
reversal, (c) '" l' + chute

D!OO Kikouken:
~f( '" ~~ + soco

D!OO Sen'enshuu:
~~ '" f(~ + chute

liIIJ Souhakkei:
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CAMMV
Ixlzlvl Spiral Arrow: + ~~ +
chute

Ixlzlvl Cannon Spike: ~+~
+ chute

00ill Accel Spin Knuckle:
~ ~ + I(+- + soco

Ixlzlvl Hooligan
Combination: + ~~~ + soco

(+ CM ou CF para atacar - o

golpe varia conforme a

distância)

CI:NJ Cannon Strike:

pulando para frente, + I(+- +
chute

D:!Nl Cannon Revenge:
+ I(+- + chute (movimento de

contra-ataque efetivo para

golpes médios)

00ill Spin Drive Smasher:
+~~+~+ chute

[]![] Reverse Shaft
Breaker: + 1(+-+ I(+- + chute

[]![] Killer Bee Assault: (c)

I( ~ I( ~ + chute (nível 3)

CODV
Ixlzlvl Criminal Upper:
+ I(+- + soco

Ixlzlvl Raffian Kick: + ~~ +

chute (fraco - rasteira; médio 

chute lateral; forte - chute

alto)
Ixlzlvl Bad Stone: + ~~ +

AKUMA
Ixlzlvl Gouhadouken: + ~~

+ soco (vale no ar)

Ixlzlvl Goushouryuuken:
~+~ + soco

Ixlzlvl Tatsumaki

Sempuukyaku: + I( +- +

chute (vale no ar)

D:!Nl Hyakkishuu: + ~~~
+ soco (+ botão para atacar 

dependendo da distância, há

variação de golpes)

Ixlzlvl Hell Hadouken:
~~ + I(+- + soco

Ixlzlvl Ashura Semku:
~ + )1/+-+I( + SSS/CCC

D:!Nl Rolar: + I( +- + soco

00ill Shungokusatsu: SR,

SR, ~, CR, SF

[]![] Messatsu

Goushouryuu: + ~~+~
+ soco

[]![] Tenma Gouzankuu:
no ar, +~~+~+ soco

[]![] Messatsu
Gouhadou:
~ ~ + I(+-~ ~ + I(+- + soco

M. BISON BLANKA
D:!Nl Psycho Shot: (c) +-~ Ixlzlvl Electric Thunder:

+ soco ~ repetido
OOJJ Psycho CrusherJ,{E=, Ixlzl~1 Rolling Attack: (c)
+-~ + soco ~...~[+ soco

Ixlzlvl Double Knee'ress: IxTiívl Vertical Rolling: (c)

(c) +-~ + chute - ~+lhute
Ixlzlvl Head Press: (c) + !fi + x z v Backstep Rolling: (c)

chute (+ soco para um \'+ Mute
Somersault Skull Diver) x z l\~rÓ nd Shave

D:!Nl Somersault Skull g~c~ +-~+-~+ soco

Diver: (c) + !fi + 50(0 (+..sd o 'an enN soco pressionado
para atacar) ar atras r o golpe)

OOJJ Devil Reverse: (c) +!fI []![] Tropical Hazard: (c)

+ soco (+ soco para atacar) I( ~ I( ~ + chute

D:!Nl Bison Warp: ~ + ~ /
+-+ I( + 555/ CCC

00ill Knee Press

Nightmare: (c) +-~+-~ +
chute

[]![] Psycho Crusher: (c)
+-~+-~ + soco

Ixlzlvl Yagura Reverse:
+-+ I( + chute

Ixlzlvl Butsumetsu Buster:
360· + soco

Ixlzlvl Daikyo Burning: 360·
+ chute

Ixlzlvl Tengu Walking: em

reversal, +-1( + + chute

Ixlzlvl Kouten Okiagari: em

reversal, ~ ~ + + soco

Ixlzlvl Yagura Reverse:
+ I(+- + chute

Ixlzlvl Tengu Walking:

quando derrubado, + I(+- +
chute

00ill Meido no Miyage:
+~~+~~+ soco

[]![] Tentchusatsu:
720· + soco

SAKURA
Ixlzlvl Shououken: ~+~ +

soco

Ixlzlvl Hadouken: + ~~ +

soco (carregável)

Ixlzlvl Shumpuukyaku:
+ I(+- + chute

D:!Nl Sakura Otoshi: ~+~
+ chute (+ soco para atacar)

00ill Midare Zakura:
+~~+~ + chute

[]![] Shinkuu Hadouken:
+~~+~~+ soco

DTIJ Haru Itiban: + I( +- +
I(+- + chute

GUV
Ixlzlvl Bushin

Sempuukyaku: + I( +- + chute
Ixlzlvl Bushin Izuna Otoshi: CHARLI E
+ ~~ + soco (+ soco para Ixlzlvl Sonic Boom: (c) +---+

agarrar ou soltar uma + soco

cotovelada) Ixlzlvl Somersault Shell: (c)

Ixlzlvl Hayagake: + ~~ + + !fi + chute

chute (fraco para correr e parar, D:!Nl Knee Bazooka: corra

médio para uma rasteira e forte e dê chute (no X-ism faça +-

para uma voadora - pressione ou ~ + CR)

chute novamente para 00ill Somersault Justice:
adicionar esses movimentos) (c) I( ~ I( ~ + chute

Ixlzlvl Houzantou: + I(+- + []![] Sonic Break: (c)

soco +-~+-~ + soco (+ soco para

Ixlzlvl Bushin Seoi Nage: soltar os projéteis)

agarre com CC e ~ ~!fI" +- []![] Crossfire Blitz: (c)
+ 55 - +-~ + chute

Ixlzlvl Bushil),Jiok~aken: ROSESR, SM, SF,CF ~"

00ill Bushin' itê!1ka~) x z v Soul Spark:
~~+I(+-~~ii '~;i<'SOc-o +-I(~~~ + soco

(nível 3) 7 ~ ) - x Z v Soul Throw: ~+~+

[]![] Bushin 5:1. '::;s.oco

+~~+~ + soco __ ...J Ixlzlvl Soul Reflect: + I(+- +[]![] Bushin Gour i~k~co
+~~+~ + chute ~ oul Spiral: + ~~ +

chute

x z ra S~ul Throw:
+~~+~ + soco

[]![] Aura Soul Spark:
+ 1(+-+ I(+- + soco

[]![] Sou I lIIusion: + ~ ~
+ ~ + chute

SODOM
Ixlzlvl Jigoku S rape'
+ soco

Ixlzlvl Shiraha Catch: ~+~
+ chute (movimento de

contra-ataque)
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THUNDER
HAWK

Ixlzlvl Mexiean Typhoon:
360' + soco

Ixlzlvl Tomahawk Buster:
-++ 'lll+ soco

Ixlzlvl Condor Dive: na
ascendente do salto, 555

CJ!N] Condor Spire:
f-+ ft' + soco

IXI!D Raising Typhoon:
720' + soco

D!IJ Canyon Splitter:
+ 'lll-++ 'lll-++ soco

Ixlzlvl CannonStrike:
pule para frente e+ ':11-+
+ chute

Ixlzlvl Mach Slide: +'lll-+ +
chute

IxIzIvI Earth Direct: 360" f,
soco .

IXI!D Psyeho Streak: (C)"I

f--+f--+ + soco

D!IJ Spin Drive Smasher:
(c) ft' 'lllft'.Il + chute

JULI
Ixlzlvl Cannon Spike: -++ 'lll
+ chute

Ixlzlvl Sniping Arrow: + 'lll-+
+ chute

Ixlzlvl Aeeel Spin Knuekle:
-+ 'lll+ ft'f- + soco

IXI!D Reverse Shaft

Breaker: + ft'f-+ ft' + chute

D!IJ Spin Drive Smasher:
+ 'lll-++ 'lll+ chute

JUNI
Ixlzlvl Cannon Spike: (c)
+ l' + chute

Ixlzlvl Spiral Arrow: (c) f--+
+ chute

Ixlzlvl Hooligan
Combination: + 'lll-++ soco

(-+ + chute quando chegar

perto do inimigo)

F'EI LONG
Ixlzlvl Rekkaken: +'lll-+ +

soco (até 3 vezes)

MIKE BISON Ixlzlvl:Shienkyal<u:r+ft' +

(BALROG) chut/ 2·'~-
Ixlzlvl Dash Straight: (c) oo:m Ré~k,uk9aku: + 'lll-+.Il

f--+ + soco +,GJ!~~e/ iJ \"

CJ!N] Dash Ground x z' R~hinken:
Straight: (c) f-'lll + soco ~:t~J'i~-+~ SOCOi

Ixlzlvl Dash Upper: (c) f-~,~+, ~ .. S,hienr~nrJf.,.."aku:
chute i ( + f-3~Jf~ + c~hteCJ!N] Dash Ground Upperl; '. ,.,'-" / lÁ j(c) f-'lll + chute ,~~_ 1., E Ifl4Y
Ixlzlvl Turn Puneh: (c) 55~oti-x z v Ai~ Slas er: (c) f--+ +
CCC soco

CJ!N] Buffalo Head: em Ixlzlvl Double Rolling
reversal, (c) + l' + soco Sobutt: (c) f--+ + c.hute

IXIIJ Crazy Buffalo: (c) Ixlzlvl Maehine Gun

f--+f--+ + soco Upper: (c) + l' + soco

D!IJ Gigaton Blow: (c) repetido
f--+f--+ + chute (nível 3) oo:::NJ Jaek Knife

Maximum: (c) + l' + chute

IXI!D Sobutt Carnival: (c)
f--+f--+ + chute

D!IJ Theme of Sunrise: (c)
ft''lllft'.Il + chute

D!IJ Climax Beat: (c)
ft' 'lllft'.Il + soco

Ixlzlvl YashaGaeshi: + ft'f

+ soco f chute (golpe de
contra-ataque; o soco pega

golpes altos e o chute evita
golpes baixos)

Ixlzlvl Ressen'ha: + 'lll-+.Il+
chute

Ixlzlvl Tetsuhiji: f-+ft' +
soco, soco

IXI!D Shimpi Kaikyaku:
+ 'lll-++ 'lll-++ soco

D!IJ Kououken: +'lll-++
'lll-++ chute

Ixlzlvl KiII Bear: 360" + soco

(c)ft' 'llllt'/l + chute(+

direcional + soco perto do

inimigo para agarrar)

D!IJRed lrt1pact: (c)

f--+f--++ soco (pível 3)

D!IJ ScarletMirage: (c)
f--+f--+ + chute

soco Goga a faca se
estiver com ela 

mantenha pressionado o

botão para atrasar o

golpe)

Ixlzlvl Pegar faca: + + 55 em
cima dela

CJ!N] Bad Spray: quando

arremessado, f-ft' + + soco
IXI!D Final Destruction:

+ ~-+ * 'lll-++ soco

D!IJ Dead End Irony:
+ 'lll-++ 'lll-++ chute

Obs: no estilo V, Cody esquiva

durante o bloqueio.
Obs 2: no estilo X, usando o

Final Destruction, Cody

pode fazer combos à Ia

Final Fight apertando os

botões repetidamente.

Com soco + chute faça uma

giratória.

RAIN,BOW
MIKA

IxIzIvIFlyingPeach: + ft'f- +
botão

Ixlzlvl Daydream Headlock:

360" + chute repetido
IxlzlvlParadise Hold: 360" +
soco

Ixlzlvl Wingless Airplane:
no ar, -+'lll+ ft'f- + chute'
IXI!D Thirteenis Peach

Special: + 'lll-++ 'lll+ chute
(aciona uma corrida - use soco

para um 'Dageki e um chute

para um Tobikoshi). Após

E. HONDA acertar um Dageki e perto do

Ixlzlvl Hyakuretsu Harite: poste faça os seguintes golpes:

soco repetido • Moonsault Press: soco

Ixlzlvl Super Zutsuki: (c) • Missile Kick: chute -

f--+ + soco • Wingless Airplane: -+ + soco

Ixlzlvl Super Hyakkan • Paradise Hold: -+ + chute

Otoshi: (c) + l' + chute Após um Tobikoshi, aperte

Ixlzlvl Ooitchonage: 360' + soco ou chute para pegar as

soco costas do oponente e realizar

IXI!D Onimussou: (c) f--+ os golpes:
f--+ + soco • Enzui L,ariat: soco

D!IJ Fuji Oroshi: (c) +--+ ."E~z i dr,op Kick: chute
f--+ + chute ,Iv ~ • b9~ Suplex: -+ + soco

1+IsZ~c~Tchozetsunage: 7~(?c r:ea~ Headlock: -+ +

A C i Rai"'Spw Hip Rush:VEG / ~.~-++ 'lll-+~soco

Ixlzlvl Flying Barcelo~'_ 'p!D Heav"ly Dynamite:

Attack: (c) + l' + Chie.' (+. '7?O' + soco re etidamentesoco para atacar) .,' '"

Ixlzlvllzuna Drop: (c),*,1' + > RIN
chute (+ + + soco perto;ã, x z v Gurenken: + 'lll-++

inimigo para agarrar) soco, soco, soco (após o

Ixlzlvl Rolling Crystal Flash: segundo hit pode-se ligar com
(c) f--+ + soco -+ / + / l' + chute ou chute

Ixlzlvl Skyhigh Claw: (c) + l' sem usar o direcional - depois

+ soco do segundo ou terceiro hit

IXIIJ Searlet Terror: (c) ft'-+ pode-se ligar com f- / -+ +
+ chute soco ou + + 55)

Ixlzlvl Baek Slash: 555 Ixlzlvl Mujinkyaku: -++ 'lll+
Ixlzlvl Short Baek Slash: CCC chute

IXIIJ Rolling Izuna Drop: Ixlzlvl Houshou: -++ 'lll+ soco
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DICA: na segunda pista, nas curvas em 5,
fique no centro da pista e passe pelo meio
na moleza

DICA: fique esperto com esta curva, se você
não entrar no tempo certo para tangenciá
Ia, seguramente vai sair da pista

DICA: procure
alinhar o carro
durante as

curvas para
voltara
acelerar. Caso
acelere sem o
carro estar

alinhado, ele

irá derrapar

RIDGE RACIR TYPE 4

DICA: para mudar as músicas da corrida, use
o direcional para o lado nesta tela

primeiras voltas no game, escolha

Grip. Essetipo de carro dá uma
mãozinha na hora de fazer curvas.

Os carros Drift são para profissionais.

Só são bons para quem tem a manha

da pista e consegue segurar o carro
nas curvas velozes de R4.
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P.S'IA'I'ON _

• Num show de velocidade,
o novo Ridge Racer consegue
fazer frente a Gran Turismo

Velocidade é tudo na nova versãoRidge Racer Type 4, de Ridge

Racer. Os gráficos lembram Gran

Turismo, mas as máquinas de R4

deixam qualquer carro do clássico da

Sony comendo poeira. Você escolhe
entre quatro marcas de carro. O

modelo que você vai usar depende

apenas da sua performance nas

pistas: se tiver boa colocação, ganha

um possante; se for mal, já sabe, não

é? Alguns carros podem alcançar até

400 km/h! Existem dois tipos de carro:

Drift e Grip. Se estiver dando suas

DICA: na escolha dos carros, dê preferência
aos carros tipo Dríft. Essescarros derrapam
nas curvas. A 'm, vocéiConsegue
tangenciar melhor a curva



DICA:
caso

esteja com
carros na

sua cola,
use o

retrovisor para visualizá-Io e fechá·los a
tempo de evitar a ultrapassagem

DICA: a
melhor
visão do

jogo é a
de dentro

do carro,

de você têm uma noção ampla das
íJrvas. Para mudar as visões aperte o

DICA:

na largada de qualquer
pista, procure ficar com o acelerador no 6
ou 7para evi ar a derrapada na saida

DICA: tente sempre usar o vácuo dos carros
que estão a sua frente para ultrapassá-Ios;
sua missão será bem fácil e rápida

DICA: preste
atenção às

placas antes
das curvas,

elas indicam

o grau de cada uma delas. Dependendo da
curva, você não precisa nem reduzir

CARROS SECRETOS
MELHOR

CARRO

Primeiro Carro Posições na duas
primeiras pistas

Carros para a
segunda etapa

Ranking da terceira
e quarta pistas

Carros secretos da

quinta à sétima pista

Carros secretos da

última pista

~

~~~~~

TROOP
DIRIGEANT

~
PIOR CARRO

41

RANKINGA "O
RANKING B "O
RANKINGC t>G
RANKING D t>0

RANKING At>0

RANKING B

t>G

RANKING C

t>G

RANKING D

"O

RANKING A

"G

RANKING B

"G

RANKING C

t>0

RANKING D

t>O

RANKING A

"0
RANKING B

"O
RANKING C

t>O

RANKING D

t>0

Tempoe (ol~ões para

a terceira e quarta pistaSl'/ S1'RANKING A
I"51'/1'

1'/51'
RANKING B

I"1'/1'

2'/51'
51'/2'RANKING C

I"1'/2'

2'/1'
RANKING D

I" I 2'/2'

WILDBOAR

MEGERE

WISDOM

RUMOR

BATAILLE

Nasegunda etapa. a posição de
chegada não é o únicofator
para conseguiros carros,Para
conseguira qualificaçãoA é
necessárioter pelo menos um
l'lugar (om um tempo bom,
Natabela aparece (amo 51',

RANKINGS

MARCAS

As cores indicam o fabricante de

cada carro conforme a tabela

abaixo. Quer dizer, o modelo que
estiver sobre o item amarelo é da

marca Age/Solo,

UZARD

TERRA21

AGE/SOLO

BONRRE

AMBITIOUS

PROPHETlE

Esta tabela mostra os

carros que você pode

ganhar ao longo do

campeonato. O carro

inicial é sempre o

mesmo, próprio de
cada montadora.

Quase tudo depende

das colocações nas

provas, Se seus

resultados forem ruins,

o seu carro atual vai

ser apenas melhorado.
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DICA: antes de começar a jogar
preench a ficha de seu piloto

circuitos também aparecem

em seu traçado original. O
som se resume ao ronco dos 

motores. Um bom joystick faz

a diferença. A Sierra rendeu-se

à tecnologia 3DFX e não deve

ter se arrependido disso.

No inicio de cada

pista você vê os
cartazes originais de
cada GP,desde os
grande p'egas dos
anos-60

'"..",,,,,,...~...

••.••.••.•·'_15••

w

C
U~
U
U

DICA: a única
maneira de

prever as
curvas é
decorara

mapa com o
trajeto do
circuito

_______ ESPORTE
LO~L7a=la

~- -

- -
-~._-

-- .- -g

DICA: todo

cuidado é pouco nas Cl:rrvas,os carros
são extremamente fáceis de'capQtar

PC

• A Fórmula 1 do tempo
dos grandes pilotos mostra
se você é bom de braço

G ran Prix Legends, como diz onome, põe na pista do seu PC
mitos da Fórmula 1 como Jack

Brabham, Jackie Stewart e Jim

Clark. O jogo é muito realista e vai

agradar a quem gosta de

automobilismo. A regulagem dos
carros é fundamental. Você vai ter

uma idéia do que os antigos

pilotos enfrentavam ao guiar as

máquinas de seu tempo. Elas foram
reconstituídas em detalhes e estão

acompanhadas de ficha técnica. Os

DICA:

procure
re ufar
bem o seu
carro, é

fundamental para uma boa coYo~ção
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mapa da pista na tela para dar

aquela noção básica. A parte visual e

a movimentação é que ficam

devendo para os concorrentes.

Mesmo assim, F1 '98 é ótimo para

os fãs de jogos de corrida realista e
técnica.

DIV!;
pare de brecar assim que
começar a fazer a curva e aperte o acelerador
gradualmente quando chegar na metade dela

16 pistas

2 Jogadores
DualShock

p.SJ'AnON
PSYGNOSIS

corrida

DICA. no modo Arcade, parta para cima
dos oponentes sem medo e corte pela
grama para ganhar posições

RSJ'AnON

• Fórmula 1 ganha espaço
também no P.Station e

concorre com campeões

om uma nova empresa por trás,

a Visual Sciences, a série F1 ficou
bem melhor. Concorrendo contra

jogos como Nascar '99 e Gran

Turismo, F1 '98 traz todas as pistas,

pilotos e equipes do circuito

mundial, com exceção do piloto

francês Jacques Villeneuve. O modo

para dois jogadores com divisão de

tela é chocante. O jogo tem um

DICA: memorize

as marcações
que indicam
onde você deve
brecar antes das
curvas. Por

exemplo, na
curva 1do GP

da Austrália, comece a brecar quando você passar
pela última arquibancada da esquerda

RSJ'ATION - - --- -.- - - - -

~-~

DICA: ==sb~
nas tacadas de perto, use os
quadrados da grama para
ajudar na mira dO'buraco

~ - e~'I!t!:!~~
DICA: se a tacada sair muito forte, aperte
.J, para parar a bola assim que ela
aterrissar

p.SJ'AnON
EA SPORTS

golfe

DICA: quando você
perceber que mandou a

bola muito errado,

aperte t- ou ~
para corrigir a

direção
enquanto ela
estiver no ar

são um ponto forte. Com o

analógico, o jogo deixou de ser só

cálculo e precisão e ganhou muito

em swing. Rolam alguns problemas

de movimentação, mas as animações
estão bem diversificadas, assim como

os ângulos de visão.

DICA:

quando

ganhar o
Tiger Charge
com três
buracos

____ir_ "subpar",
aproveite

usando·o~s tgcadas mais arriscadas

Game de golfe luta
para ser conhecido

Embora pouco popular noBrasil, o golfe vem ganhando

espaço nos games. Tiger Woods

'99 traz o melhor do esporte, com
controles renovados e uma

jogabilidade divertida. Os controles
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há times profissionais. O combate
rola entre times com até cinco

jogadores e nele vale tudo: não há

regras e ninguém está lá para apitar
as faltas. .

DICA:

jogando no modo Jam,
você pode derrubar o jogador que está
com a bola apertando Z e 8

DICA: o Alley
oop é fácil de usar e eficiente.

Apenas aperte C duas vezes quando seu O Skil/s Contest, uma espécie de
jogador estiver caindo competição para ver quem tem mais

e a bola vai entrar na moleza habilidade, é um lugar perfeito para treinar
tiros livres

pontos certos,

previstos pelo jogo.

Mas, às vezes, os jogadores ficam

atrapalhados, como se não

soubessem onde estão. No jogo não

NIN'lENDO 64~~~ _

• Os gráficos são bons,
mas NBA Jam '99 pisa na
bola na jogabilidade

~ LtS

DICA: se você tem um cestinha de primeira
no seu time como Reggie Mil/er, arme suas
jogadas para deixá-Ia livre para o
arremesso, preferencialmente de 3pontos

NBA Jam '99 é a tentativa daAcclaim Sports de trazer para o

Nintendo 64 um jogo de basquete

classe A. O jogo quase consegue

marcar pontos em todos os quesitos,

mas, no fim, a única nota máxima

vai para os gráficos: exuberantes. O

maior problema são os controles,

que, sempre que você precisa de

uma ação mais rápida, não

respondem aos comandos. Tudo vai

bem quando os jogadores estão nos
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Este é o mês dos poucos jogos de muitasdicas. A festa começa com Rush 2, para

Nintendo 64, e continua com Metal Gear Solid,

Twisted Metal 111e Future Cop, todos para o
bom e velho P.Station. Mas também rolam umas

dicas menores, como a primeira para o Dreamcast (Virtua 3 tb)

RUSH 2 EXTREME RACING U.S.A.

Menu de truques
No menu Start Game, leve o cursor até Setup e aperte A.

Já no menu de Setup, aperte simultaneamente L, R, Z,

ct, C"",, C+-, C~. Se fez certo, uma nova opção, a

"Cheats", vai aparecer na parte inferior da tela. Leve o

cursor até ela e aperte X para entrar no menu de truques.

Obs: você precisa acessar o menu de truques para
acionar as dicas abaixo.

Colisões:selecione Car Collisions e aperte simultaneamente

os seguintes botões 5 vezes: L, R,Z, ct, C""', C+-, C~.

Ajustar a gravidade: leve o cursor até Gravity, aperte e

segure Z e aperte ct, C""', ct, C""', ct, C""'.

Cones que viram minas: selecione Cone Mines e

aperte L, R, L, R, L, R.

Mines e aperte C~, C~, Z, C""', ct, z, C+-, C+-.

Dirigir uma carcaça em chamas: leve o cursor até

Burning Wreck, aperte e segure ct e aperte Z, Z, Z, Z.

Mudar a Track Orientation: leve o cursor até Track

Orientation, aperte e segure Z e aperte ct, C~, C""', C+-,

C""', C~, ct, C+-.

Auto-Abort: selecione Auto-Abort e aperte ct, ct,
ct, ct.

Supervelocidade: selecione Super Speed, aperte e

segure simultaneamente L e R e aperte ct, C~, C""', C+-,
C""', C~.

Virar o carro de dentro para fora: selecione Inside

Out Car, aperte e segure simultaneamente ct, C""', C+-,

C~, aperte simultaneamente L e R. Pressione Z, aperte

simultaneamente L e R novamente, aperte Z.

Acionar e desativar Danos: selecione Damage e

aperte simultaneamente L e R, aperte C""'. Aperte

simultaneamente L e R e aperte C""'. Aperte

simultaneamente L e R e aperte C""'. Por fim, aperte
simultaneamente L e R.

Invencibilidade: leve o cursor até Invincible e aperte

simultaneamente L e R e aperte ct. Aperte

simultaneamente L e R e aperte ct. Aperte

simultaneamente L e R e aperte ct.

Acionar e desativar Game Timer: leve o cursor até

Game Timer e aperte e segure Z. Pressione e segure C""',

aperte e segure ct, solte ct e C""' juntos, aperte e

segure ct, aperte e segure C""'.

Transformar os carros em minas: leve o cursor até Car Deixar o carro invisível: leve o cursor até Invisible Car,
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aperte e segure simultaneamente L e R e aperte C+, C1',

C+,C1',C+,C1',C+,C1',C+,C1'.

Deixar a pista invisível: leve o cursar até Invisible

Track, aperte e segure simultaneamente L e R e aperte
C+,C1',C+,C1',C+,C1',C+,C1',C+,C1'.

Acionar e desativar os freios: selecione Brakes e

aperte e segure simultaneamente L, R, C1', C+, Cfo, C~

e aperte Z, Z, Z.

Acionar e desativar Superpneus: leve o cursar até

Super Tires, aperte e segure simultaneamente L e R e

aperte C1', C~, C+, Cfo, C1', C~, C+, Cfo.

Massas diferentes: selecione Mass, aperte e segure

simultaneamente L e R e aperte C1', C~, C+, Cfo, C+, C~

Modo Suicide: leve o cursar até Suicide Mode e aperte

C1', C~, C+, Cfo, C+, C~.

Do the Dew: leve o cursar até Do the Dew e aperte

simultaneamente os seguintes botões seis vezes: R, L, Z,
C1', C+, C~, C+-.

Acionar e desativar Killer Rats: leve o cursar até

Killer Rats, aperte e segure simultaneamente R e L e

aperte Z, Z, Z, Z.

Reaparecer no lugar: leve o cursar até Ressurect in

Place, aperte e segure Z, aperte e segure Cfo e C~, solte

os, aperte e segure C~, aperte e segure C+-.

Acionar e desativar o Levitation: leve o cursar até

Levitation, aperte e segure simultaneamente R, L, Z e

aperte C1' quatro vezes.

Rage Against New Vork Cabs: leve o cursar até New

York Cabs e aperte e segure simultaneamente seis vezes

os botões seguintes: C1', C+, Z, L, R.

Mudar a Frame Scale: selecione Frame Scale e aperte e

segure C+, aperte e segure C1', solte os dois juntos,

aperte e segure C1', aperte e segure C+.

Acionar e desativar Tire Scalling: leve o cursar até Tire

Scalling e aperte e segure Cfo, aperte e segure C~, solte

os dois juntos e aperte e segure C~, aperte e segure C+-.

Mudar a cor da neblina: leve o cursar até Fog Colar e

aperte e segure Z, aperte C+, C1', C+, C1', C+.

&IIZm:m
METAL GEAR

SOUO

Bandana e Demo
Theater RolI A
Não se submeta à

tortura de Ocelot e

termine o jogo.

Após os créditos,

uma tela vai aparecer anunciando seu

prêmio: a Bandana que garante munição ilimitada. Salve

e comece um new game usando a informação salva. Você
vai encontrar a Bandana no seu inventório. Para acessar

a Demo Theater RolI A, termine o jogo da mesma

maneira que anteriormente. Na tela título, entre na

opção Special Menu e você vai encontrar a Demo

Theater. Entre nesta opção e você vai encontrar a Roll A,

que permite que você assista aos filminhos do cenário A.

Stealth Camouflage e Demo Theater RolI B
• Desta vez, deixe o

'.;: I, Ocelot torturá-Ia e~
termine o jogo.

Após os créditos,
na tela com o seu

prêmio, você vai
ver o Stealth

Camouflage. Este
item o deixa

imperceptível para

todos os persotílagerns do jogo, com exceção dos chefes.

Salve o jogo e comece um new game usando a

informação e você vai encontrar o Stealth Camouflage
no seu inventório. Para acessar o Demo Theater Roll B,

termine o jogo da mesma maneira que anteriormente e,

na tela título, entre na opção Special Menu. Você vai

encontrar uma nova opção, a Demo Theater. Entre nela e

você vai ver o RolI B, que permite que você assista aos
filminhos do cenário B.

Snake in a Tuxedo e Red Cyborg Ninja
Jogue usando a informação salva de ambos os jogos

acima. Não deixe o Ocelot torturá-Ia durante o primeiro

jogo e deixe no segundo. Não use a Bandana, nem o

Stealth Camouflage durante ambos os jogos. Quando

terminar o segundo jogo, comece um terceiro usando a

informação salva do segundo. Quando o jogo começar,
Snake vai estar vestido com um tuxedo, parecido com o

de James Bond, e o Cyborg Ninja vai estar vermelho.
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Puxando a lápide da cova com

flores, chega-se a um lugar com

uma Hylian Shield.

Pegue a Hylian Shield

Sun's song

Coloque as 7 galinhas no

galinheiro. Algumas aves só

podem ser alcançadas ao se

planar com a galinha. Tem uma
escondida dentro de uma caixa.

Quebre-a com o encontrão. Fale

com a mulher e ganhe a garrafa.

Capture todos os 10 big poes e

ganhe uma garrafa do

comprador de fantasmas:

Kakariko Village
Extra link criança
Garrafa

Extra link adulto

Garrafa

Venda o conteúdo da garrafa

(como peixe) para esse cara. Ele

dá 100 rupees pelo peixe.

Mais bombas

Depois de conseguir bombas, vá

para o jogo do Bombchu. Um dos

prêmios é a sacola de bombas.

Market
Extra link criança
Mais Deku Seeds

Saria's Song

Entrando em Lost Woods, siga
direita e direita. Detone o

monstro e aumente a capacidade

de carregar Deku Sticks.

Mais Deku

Sticks

Depois de achar Zelda vá à
Secret Forest Meadow (entre em

Lost Woods e siga: direita,

esquerda, direita, esquerda,

frente, esquerda e direita) e

aprenda a Saria's Song.

Hylure Field
Extra link adulto

Fantasmas

Existem 10 fantasmas (big poes)

no campo de Hylure. Monte no
cavalo e ande até eles

aparecerem.

Em Lost Woods, siga: direita,

esquerda, direita, esquerda e

esquerda. Dentro do mato, onde
há borboletas, há um buraco.
Entre e use a Skull Mask.

Mais Deku Sticks

Em Lost Woods, siga: direita,

esquerda, direita, esquerda e

esquerda. Dentro do mato, onde
há borboletas, há uma buraco.
Entre e use a Mask of Truth.

Mais Deku Seeds

Em Lost Woods, siga: direita,

esquerda, direita, esquerda,

frente, esquerda. Exploda a

pedra e entre no buraco.
Derrote o monstro.

Em Lost Woods, siga à direita.

Faça 3 seqüências de 100 pontos
acertando bem no meio do alvo.
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Mais Deku Nuts

Lost Woods
Extra link adulto

Fantasmas

~

lHE LEGEND
OF ZELDA

TODOS OS EXTRAS

A seguir, você tem todos os
extras de Zelda, em ordem
de acordo com a fase em

que deve pegá-Ias.
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Depois de pegar pelo menos 7

chaves no Gerudo Training

Center, use-as no labirinto da

mesma e pegue a Ice Arrow

para congelar os inimigos.

Em cima da porta falsa há uma

passagem secreta visível somente
com a lente.

Ice Arrow

Treino 5

Treino 3

Treino 4

Essa pedra você só empurra com

a Silver Gauntlet, que' se pega

em Spirit Temple.

Treino 2

Nesta sala há blocos que

aparecem quando a Song of Time

for tocada. Use a visão ct para

direcionar Link com mais precisão.

Fique na base da estátua e acerte
os 4 olhos usando a flecha.

Na primeira sala detone todos os

inimigos no limite de tempo.

Depois de terminar a fase Water

Temple, venha para este local e

atire contra o sol para ganhar a

flecha de fogo (Fire Arrow).

Scare Crow SONG

Use a Scarecrow song para

chegar à casa de pesca. Pegue

um peixe de 20 pounds e ganhe

a Golden Scale. Agora Link

pode mergulhar até a 8 metros

de profundidade.

Firearrow

Para aprender a música do

espantalho, faça o seguinte:

quando criança toque uma música

qualquer para os espantalhos.

Volte quando for adulto e toque

a mesma música. Ela passará a ser

a Scarecrow Song. Ela chama o

espantalho para certos lugares e

pode ser alvo do gancho.

Gerudo's Fortress
Extra link adulto

Gerudo Training Center

Use a bomba para parar o cara

que fica rolando. Mas pare-o

perto da placa. O sujeito dará um

item para carregar mais bombas.

Lake Hylia
Extra Iink adulto

Depois de conseguir Epona, fale
com Malon e tente terminar a

corrida de obstáculos em menos

de 50 segundos. Você vai

ganhar uma vaca.

Goron City
Extra link criança

Mais bombas

Fale com Ingo e pague -10

rupees para montar no cavalo.

Toque a Epona's Song e monte

na égua. Dê um rolê e, ainda
montado, fale com Ingo. Vença

a corrida duas vezes. Depois,

corra, dê um gás com o botão A

e pule o portão da fazenda.

Ganhe a vaca

Extra link

adulto

Pegue

epona

Extra link adulto

Mais Flechas

Antes de começar o jogo da

galinha, jogue todas as outras

aves para o espaço entre a mesa

e a escada. Quando começar o

jogo o negócio vai ficar mais
fácil. Vencendo o desafio Talon

lhe dará uma garrafa com leite.

Ocarina . epona

Use a Ocarina em Malon e

aprenda a Epona's Song. Esta

canção serva para chamar

Epona depois de consegui-Ia.

Tocando esta música para as
vacas elas darão leite. Mas é
preciso ter uma garrafa vazia.

Vença o jogo de tiros para elevar

sua capacidade de carregar flechas.

Lon Lon Ranch
Extra link criança
Garrafa

No cemitério, em frente à lápide

da família Real, toque a Zelda's

Lullaby. Dentro do buraco,

detone os morcegos para

prosseguir. Ignore os zumbis (mas

não chegue perto). Leia as

inscrições para ter acesso a Sun's

Song, que transforma noite em

dia e vice-versa, e paralisa zum bis
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Recarregar a arma 1
Pause o jogo e aperte Select para trazer o menu. Leve o

, cursor até a opção Volume Sound FX e aperte 0, X,
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Select, o, 0, X,

Select, o. Leve o

cursor até Quit e

aperte X. Em

seguida, leve o
cursor até Yes e

aperte X.

Despause o jogo
e sua arma no

slot 1 vai estar

recarregada.

Power-up da arma O
Pause o jogo e aperte Select para trazer o menu. Leve o

cursor até a opção Volume Sound FX e aperte 0, 0, 0, X,

X, X, 0, Select. Leve o cursor até Quit, aperte X e, em

seguida, leve o cursor até Yes e aperte X. Despause o

jogo e sua arma no slot O vai estar mais poderosa.

Recarregar a arma 2
Pause o jogo eaperte Select para trazer o menu. Leve o

cursor até a opção Volume Sound FX e aperte o, Select,

0,0, o, Select, X. Leve o cursor até Quit e aperte X. Em

seguida, leve o cursor até Yes e aperte X. Despause o

jogo e sua arma no slot 2 vai estar recarregada.

Power-up da
arma 2
Pause o jogo e

aperte Select para
trazer o menu. Leve Ill:

o cursor até a opção
Volume Sound FX e

aperte o, 0, o, o, X,
o, o. Leve o cursor

até Quit e aperte X.

Em seguida, leve o
cursor até Yes e

aperte X. Despause

o Jogo e sua arma
no slot 2 vai estar

recarregada.

Power-up da arma 1
Pause o jogo e aperte Select para trazer o menu. Leve o

cursor até a opção Volume Sound FX e aperte D, o, o, 0,
X, 0, X. Leve o cursor até Quit, aperte X e, em seguida,

leve o cursor até Yes e aperte X. Despause o jogo e sua
arma no slot 1 vai

estar mais

poderosa.

Pular para a
próxima
missão
Pause o jogo e

aperte Select para
trazer o menu.

Leve o cursor até

a opção Volume
Sound FX e

aperte o, 0, o,
0, X, Select, X,
Select. Leve o

cursor até Quit

e aperte X.

Em seguida,
leve o cursor

até Yes e

aperte X. Despause e

você vai estar na próxima missão.

Recarregar escudo
Pause o jogo e aperte Select

para trazer o menu. Leve o

cursor até a opção Volume Sound FX e aperte o,

Select,O, X. Leve o cursor até Quit, aperte X e, em

seguida, leve o cursor até Yes e aperte X. Despause o

jogo e seu escudo vai
estar no máximo.

Mudar a cor para branco e preto
Pause o jogo e aperte Select para trazer o menu. Leve o

cursor até a opção Volume Sound FX e aperte o, Select,

0, X, X, 0, Select, o. Leve o cursor até Quit e aperte X e,

em seguida, leve o cursor até Yes e aperte X. Despause e

seu veículo vai estar preto e branco.

Recarregar a arma O
Pause o jogo e aperte Select para trazer o menu. Leve o

cursor até a opção Volume Sound FX e aperte o, 0,
Select, X, Select, X, 0, o. Leve o cursor até Quit e aperte

X e, em seguida, leve o cursor até Yes e aperte X.

Despause o jogo e sua arma do slot O vai estar

recarregada.
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STREET FIGHTER
ZERO 3

Acionar os modos:
Classical - jogue durante 3 horas.

Mazi - jogue durante 4 horas.

. Saikyou - jogue durante 5 horas ou acabe no modo

arcade com dificuldade nível 4 ou superior.

opções secretas:
Team 8attle - vença o estágio Hong Kong no modo

World Tour ou acabe o jogo no modo arcade no nível 8.

Survival - vença o estágio Point 48106 no modo
World Tour.

Dramatic 8attle - vença o Team Battle com ambos os
times.

Final 8attle - acabe o jogo no modo arcade com
dificuldade nível 8.

Posescompletas - jogue por 50 horas e pegue o mesmo

personagem no modo versus (por exemplo,com Cody vs

Cody, ao provocar o adversário Cody retira suas algemas).

Personagens secretos:
Guile - chegue ao nível 27 de seu personagem no
modo World Tour.

Evil Ryu - chegue ao nível 28 de seu personagem
no modo World Tour.

Super Akuma (Shin GoukD - chegue ao nível 31

de seu personagem com as três barras 15M no master

para selecioná-Io. Depois vá com o cursor até Akuma

(Gouki), segure L 1+ L2 e aperte qualquer outro botão.

Lute contra Super Akuma (Shin Gouki) no modo
Final 8attle:

Escolha qualquer personagem, segure L 1+L2 enquanto

escolhe a barra de 15M, mantenha-os apertados até

5uper Akuma (5hi Gouki) aparecer na tela V5.

~

VIRTUA FIGHTER 3T8

Use Dural
No training mode, aperte 5tart + A + X ou Y para escolher.

a criatura de metal líquido e detone com seus golpes.

o
~I

Rua 25 de março, 1026 - São Paulo - SP
Tel.: (011) 228-0822 Fax: (011) 228-3365



Manhas Gerais

Botão B - dá golpes de espada.
Pressione-o 3 vezes seguidas
para um combo. Carregando o
botão, Link dá um ataque

giratório. Combinado com
direcional, dá ataques diversos

Botão A - muda de função

conforme acsituação. Serve
para pegar coisas, empurrar
blocos, abrir portas etc. Serve
também para rolar, movimento

que destrói caixas e balança
árvores

THE I,EGEND 01
ZEI,DA

/lIIItIrE/lIDO 64
NINTENDO

RPG/a~ão

·

~ Por Morcela Komikoze

Para um jogo excelente e enorme como Zelda, um

Detonado à altura. Nas próximas 12 páginas está

descrita a epopéia de Link para salvar o reino de Hylure

e a princesa Zelda ~o vilão Ganondorf e sua horda de
horrendos monstros. Como se não bastasse, a SGP traz

um encarte com os segredos mais bem guardados da

obra-prima de Shigeru Miyamoto. São corações,

aranhas, fadas, músicas, itens, etc. Na seção de Dicas,

você tem as partes extras do jogo. Enfim, tudo a que o
leitor tem direito. Mas, antes de ver a matéria, tente

vencer os desafios por conta própria. Também é

recomendável reservar um bom tempo do que resta

das férias para terminar o game, senão a tela final só
vai aparecer quando sair outro Zelda!
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Empunhe a Deku Stick, coloque
fogo nele e acenda a tocha
para liberar a porta. Pise no
switch para levantar as

plataformas. Pegue a bússola.
Ela mostra, no mapa, a
localização dos baús e do chefe

Acerte as aranhas quando elas
mostrarem.o lado da barriga

Pule da plataforma mais alta
no meio da teia-para rasgá-Ia

~
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:p~gue o estilingue e acerte a
escada para fazê-Ia cair

Kokiri Forest

Great Deku Tree

Entre nesse buraco e pegue a
espada Kokiri

Assim Milo vai deixá-Io passar.
Entre na grande árvore

Use o escudo (botão R) e
rebata o tiro do monstro.

Persiga-o e fale com ele

Pulo 
os saltos são

automáticos. Se houver pelo
menos um espacínho é
possivel saltar. Caso queira
saltar a qualquer hora, aperte
l+f-+A

Itens· os itens podem ser
atribuidos aos botões C (menos

o C'!'). Com R ou l você passa
para as 4 telas do menu: item,
mapa, equipamentos e status. O

botão B salva seus progressos

Mira l . apertando l a visão

será baseada em algum objeto
(inimigos, por exemplo). Ótimo
para atacar. Se não houver
nada por perto a visão será
fixa, sempre por trás de Línk.
No modo de mira l, o botão A

faz mais funções, como o salto
lateral (l + lado + A), mortal

para trás (l + f- + A) e o salto
com espadada (com a'espada

"'a.mãcj,t'~.AJ-:·;. .•. _"~,,.. ';1/

Navi - onde tem algo estranho
a fada indica. Se for no meio

do nada, tente tocar alguma
música

Borboletas - aproxime-se de
uma borboleta com a Deku
Stick em mãos e o inseto vira
uma fada. Ela enche toda sua

energia e magias

Gossip Stones - tocando a
Song of Storms ou a lelda's
Lullabya pedra Gossip libera
uma fada. Com a Mask of the

Truth, a pedra dá dicas



Goron Ci

Dodongo's Cavern

Toque a lelda's Lullaby para
abrir a porta

Mostra a carta
delelda ao

guarda e ele
vai liberar a

passagem para Death
Mountain Trail

Siga para o setor leste. Coloque
a estátua sobre o switch e
passe pela porta

Jogue a flor-bomba para detonar
a entrada da Dodongo's Cavem

Para Darunia, a melodia certa é
a Saria's Song. Ganhe a
Goron's Bracelet, que permite
carregar a flor-bomba-

Vá para Hylure Castle, volte
para o Market e venha para o
castelo de novo. Fale com

Malon e ganhe o ovo. Em uma
noite o ovo vai chocar. Suba

pelos cipós da parede

Prossiga, mas fique bem longe
dos guardas. Suba por esta
parede e vá pela água, por trás
dos vigias

Fale com lelda (ganhe a carta)
e depois com Impa. Aprenda a
melodia da lelda's Lullaby

Passepelas fases sem ser
encontrado pelos guardas

Use a galinha e acorde Talon

Empílhe as duas caixas. Da
posição da foto, empurre a caixa'
tudo para a direita. A outra
deve ficar por cima da primeira.
Pule para a abertura

Chefe: Gohma

Mire com o botão Z no chefe e

meta estilingada no olho. Ai

acerte espada das. Quando o
chefe fugir para cima, dê outra
estilíngada para fazê-Ia cair

Se não acertar o chefe lá em

cima, ele vai botar esses ovos.

Quebre-os rápido para não
nascerem bichos

Empurre o bloco para servir de
ponte. Acenda a Deku Stick e

aperte o botão correspondente
ao item para atear fogo à teia
do chão

Derrote essesinimigos na

ordem: centro, direita, esquerda

Usando o mergulho, acione o
switch. Pegue carona na
plataforma e passe para o
outro lado

Acenda a Deku Stick e ateie

fego na teia. Vá pela parte rasa
da água e não apague o fogo

Acerte o simbo/o do olho para
destrancar a porta
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Empurre o
bloco e suba

nele para
prosseguir
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Na segunda sala estará Ruto.
Ela vaiJugir. Persiga-a Jcaia no
mesmo buraco que ela)

...detone o tentáculo. Usê a mIra

1 e fique circundando e atirando
o bumerangue. Assim a
passagem que o tentáculo
v~rmelho estava obstruindo será
liberada

Você terá de carregar Ruto.
. '1Jes.taparte, jogfJe":'apara o

QfJi(O lado, acione o switctr e
nade para o lâdo oposto

Acerte o tiro de estilíngue nas
amída/as para poder prosseguir

Lake H lia

Da sala do rei, siga para a
esquerda e vença o jogo de
pegar dinhelrQ. Tendo êxito,
torne a falar com o cara que fez _
o desafio e receba a Sílver Scale,

ctu~"Ber"!ite m~rgulhos tle até 6 .
mefros d€ profundidade

. O estilingue
faz fechar o simbç/o do olho.

O fogo vai sumir; mas é por
. pouco tempo

Diánte da cachoeira, toque a
le/da's.Lullaby para entrar em
lora's Domain

Manha para.
-enfrentar os lagartos: defenda

seus golpes e contra-ataque

com'um'~a~to com espadad~

Aqui, arremesse a flor-bomba
de modo que ela enrosque na
escada e, assim, exploda o
paÍ'edão de pedra



Toque a Saria's Song para o
garoto Kokiri deixá-/o passar

LostWoods

Use a Hookshot para derrotar
esses gigantes. Faça isso com

ele de cost~s para você

Contra o último gigante, o
negócio é usar a Bombchu.
Mais adiante SheiK lhe ensinará
a música Minuet-of Forest. Ela

faz você fefetransportar-separa
~ste local quando precisar

Fale com esse sujeito e ele lhe
ensinará a Song of Storms . .4- _
música abre buracos no chão

como, por
exemplo, no
circulo de

pedras em
Zora's River

- Mire com o gancho na árvore
para poderentrar no templo _

Vá em frente e toque a Song _

of Time para r~mover o bloco.
Você vai dar no moinho

Kakariko Village

Se acompanhar o espirito de
Dampé, você receberá.o
Hookshot que permite
enganchar em certos lugares

(geralmente
estruturas de

ma.deira) e ir a
locais

distantes

Tornando-se adulto, venha

para o cemitério e puxe a

lápide da cova de Dampé (fica
ao lado da planta mágica).
Entre no buraco

Com as três pedras espirituais,
toque a Song of Time na
Temple of Time, que dá acesso
à Market. Atravesse a porta do
tempo e retire a Master Sword

Acerte o corpo (com o
bumerangue) de novo. Ela vai
ficar paralisada. Agora já dá pra
detonar com golpes de espada

Tem le of Time

Acerte o bumerangue no corpo

até que as anêmonas se
desprendam. Ainda com o
bumerangue, derrote-as

Chefe: Barinade

Este

switch pode ser acionado
com o bümerangue. Faça isso e

vá para a sala do chefe

Siga para o castelo de Hyluree
Zelda sairá fuginflo a cavalo.
Mas ela joga a 7)carína of Time
na água. Pegue~a-e aprenda o
Song of Time - .

Jogue
Ruto para cima da plataforma e
- ela irá pegar a pedra. A

plataforma
vai subire

um subchefe
cruzará o seu

caminho
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...pegue a caixa. Cofoque-a no
switcb e vá em frinte

Essas"geléias" ficaní duras se o
bumerangue acertá-Ias~Faça
isso e prossiga. Façaaescer a
plataforma e...

Acerte o bumerangue para
paralisar Octorok. Faça isso até
ele virar as costas. Ai aplique
uma espadada caprichada



Temple of Time

Goron Ci

Espere pela magia e devolva-a
com uma espadada. Continue o
pingue-pongue até acertá-/o.
Corra até ele e encha-o de

golpes de espada

Veja por onde o fantasma vai
sair e acerte a flecha quando o
portal roxo aparecer

Chefe: Phantom Ganos

Faça esse cara parar colocando
uma bomba em seu caminho.
Ele lhe dará a Goron Tunic. Váà

sala de Darunia e puxe a
estátua para liberar a passagem
para a Death Mountain Crater e

chegar em Fire Tem~
57

Encont" Sheikei3prenda a
Prelude of Light A-música faz
com que Linkpossa
te/etransportar..-se para esse
templo. Se ({)Iocar a espada no
local origfnã/, Link se tornará
criança outrp vez

Forest Temple

Derrotando

três fantasmas {l quarto aparece
n9 hall (entra/. Use aJJecha e vá
detonando: umã hora você
acerta o fantasma verdadeiro.
Entre no elevador central

AMe cóm muito cuidado'1lessa
sala. Ollfe bem onde estão os

buracos para poder prosseguir

Para acionar o olho congelado
você terá de atirar a flecha

passando pelo fogo. Assim o
gelo derrete

Empurre a engrenagem até ter
acesso à sala do switch. Ative-o

e gire de novo a engrenagem
para ir à sala do chefe

Acerte a' flecha nessê simbolo

para alterar o estado do
corredor (estados normal ou

distorcido). Você conseguirá
itens diferentes dependendo de
como está o corredor

Nesta sala, detone as duas
caveiras. Se derrotar só uma,

ela ressuscita com o tempo.
Detone a outra antes disso

Nas salas em que vêm essas
mãos (Navi dá um alerta), não
fique parado. Se a mão pegá
10, você volta ao inicio da fase

Depois da escada existe um baú
com o arco. Use esta arma para
acertar os fantasmas que estão
dentro do quadro. FDçaisso de
longe para não espantar a

- assombração

Leve o bloco para onde as setas
no chão indicam. Depois suba no
bloco e passe ao andar de cima _

Na entrada, ~uba na árvore

(usando o gancbo) e pegue a
chave. Ela abre portas trancadas

Contra os esqueletos, defenda o
seu golpe e depois ataque.
Eventualmente, consegue-se
acertar as costas deles

:Remova o bloco_azul tocando a

Song of Time. rõque.a de novo
para o bloco reaparecer



Aqui úse a música Song of Time
para fazer sumir o bloco. O

switch está enferrujado.
Acione-o e liberte mais um
habitante de Go;on

Zora's Domain

Quando a salamandra aparecer,
dê-lhe uma boa marretada e

distribua espada das. Fuja
quando ele soltar fogos ou se
fizer chover pedras .

Ice Cavern

Chefe: Volvagia

Compre ou capture o fogo -azul
(em Ice Cavem) e derreta 0
gelo vermelho. Receba do rei a
Zora's Tunic, que permite ficar
por tempo indeterminado
dentro d'água

Use a garrafa vazia e capture a
chama azul que derrete o gelo
vi!rmelho-

Aqui, pise no switch e saia
correndo pela escada para
alcançar o baú com a Megaton
Hammer (martelo)

Use o martelo no bloco para
seguir em frente

Aqui o martelo também entra
em ação. A tive a escada com ele.
Pegue a caixa e deixe-o sobre o
switch para liberar a porta

O martelo também serve para
acionar switchs enferrujados ....

O martelo também remove os
tótens. Há um desses no inicio
da fase

Ne~aparte,p~enoswitrh
para abaixar o fogo e passe
rápido antes que ele volte

Use a bomba para detonar a
porta falsa . ~

Lá de cima

(use a grade para subir)
derrube o bloco. sobre o local

de onde sai fogo. Pule para o
bloco e vá para o piso superior

Enfrente o labirinto e venha na

parte de cima. Exploda o teto
com a bomba

Nessasala, após empurrar o bloco
e chegar à parte mais alta, use o
Hookshot, vá rápido até onde
estava o fogo e suba a grade

Os habitantes de Goron estão

aprisionados. Salve-os todos

Os blocos azuis podem ser
removidos ou recolocados com

a Song of Time

Contra essas amebas, paralise-as
com o gancho e mande porrada.

Não.chegue muitojerto para
não ser engolidO'
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Depois de pega~todos cristais,
mova o bloco conforme a seta

para prosseguir:perrote o lobo
branco e pegue'a Iron Boots

',(bota de ferro) ."

WaterTem le

Use a bota de terro e o gancho
para acertar o pfno que fica na
entrada do temPlo

Use a Iron Boots e afunde até o

térreo. Siga para leste e ache 
Ruto. Ponha as botas normais e
emerja. Lá você encontra o
simbolo da família Real. Use a

Zelda's Lullaby para fazer descer
o nivel da água

Acione o switch com a bomba

para dar tempo de (arrer e
chegar ao baú. Essatécnica é
útil em vários pontos

Senão tiver a Din's=Fire,"use a
flecha'para acendef:;as tochas.

Faça.:oprojétil pasSárpelo fogo
"... ...""

Para detonar essas conchas,

acerte um golpe quando
estiverem abertas

Ative o switch com gancho e vá
rápido para o portão antes que
feche. Cuidado com as conchas

Na torre central há

outro simbolo que faz subir o
nível da água para o andar 2.
Na mesma torre afunde para
pegar a chave

.
No set6r leste, detone a

paêêciecom a bomba e pegue.
outra chave

Aq'ui você deve usar o gancho
paÍa subir para as plataformas
superiores

o switch central f.;fzsubir ou
descer o nível:tta água da sala.
As.estátuas acompanha!", esse
nivel. Faça-assiíbir e~descei
conforme precisar. Na última
parte deve-se ativar Q switch
de cima da estátua

Use a Din's Fire para paralisar
Dark Link e detoná-Io com

maior facilidade. Siga em
frente e pegue o Longshot,
uma Hookshof mais. longa

Com a Longshot
é possivel ter acesso a áreas
como essa e a do ch~fe

. 'Aqui, detone as paredes com a
_-. bomba e le.ve o b/ocão para

cima do switch
;;c

Na subida antes áa sala ao

chefe, vá pelas lateraIs para
desviar melhor dos espinhos

Muito fácil. Fique longe usando
o botão Z e lance o gancho
para retirar o núcleo do chefão.
Aí desça a porrada

~
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As éaveiras podem ser
destruidas colocando-se uma

bomba na abertura da cabeça

Nessa sala ache o bloco usando

a lente perto da entrada.
Empurre-o para o outro lado,
suba nele e pegue os baús

Na sala onde é preciso coletar
os cristais, use a lente para
achar o local de uso do gancho

Usando a bota de ferro você

não será levado pelo vento

Use a Lens of

Truth para ver
qual caveira é a

real. Direcione

a estátua paral essa caveira

Há duas passagens secretas aqui.
A da direita tem uma chave e a

da esquerda uma bússola.
Depois exploda a parede da foto'

Use a Hover Boots para chegar
à porta. Essabota permite
flutuar por um certo tempo

Algumas salas escondem
lâminas giratórias que só
podem ser vistas com a lente .

Shadow Tem le

Seja pego pelas mãos, livre
se delas e espere a aproximação

do chefe. Quando ele baixar a
cabeça, meta porrada

Com a Lens of the Truth você

acha a entrada para a área
central, onde há portas e baús

Toque a Nocture of Shadow
para chegar ao templo. Acenda
todas as tochas para abrir a
porta. Com apin's Fire fica bem
mais fácil .

Com a Lens of the Truth (lente)

você poderá ver paredes falsas
e baús escondidos

Pegue todos cristais para abrir
a porta. Lá em cima há uma
sala com uma parede falsa

Essaparede da frente é falsa.
Há-váriàs dessas armadilhas

nesse lugar

The Well

Toque a Zelda's Lullaby para
fazer a água parar. Assim você
pode ir para vários-fõcais como
a poça, logo na entrada da fase
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'Aqui você encontrará a vila em
chamas. Ache Sheik e aprenda a
No.cturne of Shadow. Volte a

. ser criança, vá ao moinho,
toque a Song of Storms e baixe
a água do poço. Vá ao poço



No hall da estátua, faça-a cair
sobre o switch para liberar a _
porta. Acenda todas as tochas e
revele um baú com o mapa

Desloque o bloco com o sol para
. que ele receba luz. Também
acenda todas as tochas para

fazer ap~recer a'ch~_
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Entre no templo e saia. Sheik
estará esperando. Aprenda a
Requiem of Spirit, que permite
teletransportar-se ao deserto

Volte a ser criança, toque a
Requiem of Spirit e venha para
o templo. Lá fé/le com Nabooru
e escolha a última opção. Siga
pela passagem

-
Mire o
gancho na caixa e siga em Usa"ndo
fr-ente. Siga as bandeiras para o bumerangue, mire para o lado

-pão se perder no deserto. Use a. -esquerdo dó 'Switch. à Plojétil
bota flutuante para chegar ao _ ~ai faz-er a-ctJrva e acertar o
vendedor nótap'ete v.oador. Ele-; switch
vende, entre oíJttªs~oisas,
Bombchus

Depois de salvar os
4 prisioneiros Link terá passe

livre por Gerudo'sFortress

Fale com a vigia
no alto do portão que leva ao

deserto. Ela vai abfir a porta

Entre nas casassem'?er notado
. pelas vigias. Fale com o

prisioneiro e enfrente a guarda.
Mire com o l, chegu~ perto e dê

_ cutucões (1' + B). Depois dê
-derrotá-Ia, pegue a chave e

- salve o prisioneiro. Sao 4-no
total. Casoseja preso, use o
gancho para sair da prisão

Equipe-se com a lente para o
corpo do chefe. Acerte as duas

mãos e depois o olho para
paralisá-Io. Chegue perto e
acerte-o sem dó

Chefe: Bongo Bongo

Use a bota-flutuante para'
alcançar esta passagem secreta
com a ajuda do vento

-
Na sala da Boss Key, use a Din's
Fire para quei~! os espinhos

·Para fazer o naVio mover-se,

toque a lelda's lúllaby. Na
viagem vão apqlécer alguns

esqueletos. DetQ~e-os

Derrube a estrutura de pedra
acertando uma flecha de fogo
nas bombas na base da

-" estrut.ura. Ou toque a - "
Scarecrow Song perto do local
que a fada indicar



Tem le of Time

Após as bruxas se juntarem,

defenda 3 vezes seguidas
magias da mesma espécie (fogo
ou gelo). Se a magia que vier
for diferente da que você está

sugando, fuja. Absorva os 3
tiros, devolva·a e meta porrada

Volte ao Templo do,
Tempo e fale
comZelda.
Ganhe a flecha

coma magía
da luz (Líght
Arrow) .

- Use a flecha do fogo para
. acender toélas as tochas

Atíre a flecha no olho, use a

Longshot no gancho do teto fi
venha para dma. Píse no swítch
para abrír o baú com a Boss Key'

Díredone os espelhos para que
o raío de luz chegue ao espelho
gígante.Fazeildo ísso...

Acerte a luz na cara d~ estátua

para revelar a entrada para a sala
do chefe. Use a Longshot para 
çhegar até lá

Fíque
embaíxo da í1umínação,
adone o escudo Mírror Shíeld e,
díredone a luz para o sol

Toque
a Zelda's Lullaby para o

baú com a chave aparecer. A
Longshot atínge o baú no canto

superíor esquerdo do mapa

Pegue a MírrQt:Sníeld.e volte à
sala com um sím60/0 ãe sol

Sem a Dín's Fíre, acenda o fogo
e queíme o ínímígo. Os 3 locaís
onde você deve fícar para ísso
acóntecer são: perto das duas
portas e nesta plataforma que
aparece com Song of Tíme

Torne a ser adulto e volte ao
templo. :4 Sílver Gauntlet
permíte remover o bloco dnza

Empurre o espelhG para fazer a
luz chegar ao s.of ;
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Contra o cavalerío de armadura,

chegue perto e dê um salto
pâra trás para fugír da .
machadada. Quando ele

- termínar o golpe, use o salto
êom espadada para detoná-/o.
Repíta. Síga e pegue a Sílver

G,atf...ntlet,que permíte mover
grandes pedras (as dnzas)-'.



Final

Depois de a princesa Zelda

prender o chefão, mande o
golpe de misericórdia na cabeça

Depois de tudo isso, Link merece

um pouco de romance... h

Fique nos arredores e espere pela
esfera de magia. Rebata-a dando
uma espadada. Continue com o
pingue-pongue até acertar o
chefão. Ai, acerte a Light Arrow,

pule para a plataforma central
(se não der use o gancho no
chefão), mire com o botão Z e
distribua espadadas

Siga Zelda até sair do castelo.
Seja rápido quando os
inimigos aparecerem

Use a flecha de fogo para fazer
entrar luz nessa sala

Acenda a tocha de novo e vá

para o switch. Abra o baú e
pegue a Gold Gauntlet, que .
permite levantar pedras grandes _

Acenda a tocha à direita com a

flecha de fogo e passe pelo
local usando as plataformas
temporáreas

Shadow Door

Misture bem a Iron Boots e a

Hover Boots. Com a ajuda do
vento chega-se às plataformas
mais distantes

Olhando para a foto, use o bloco
da esquerda para tapar o buraco.
Depois mova o outro bloco como
indica a seta



DICA: ao
acumulara

tiro até a
barra ficar

vermelha, não
enrole e

dispare logo
para ela não ~.
voltar a ficar . c

azul. No

primeiro
chefe, espere

as portas
fecharem,
acumule o

tiro conte até
três e solte-o

na barriga
dele

reprogramou R·type para o seu

novo console caseiro, o Master

System. O jogo tornou-se um dos

principais hits do console. Em 89, R·

type 11foi lançado com resolução
maior e com som e efeitos

melhorados para arcade. Já no início

dos anos 90, R·type 11I

ganhou versão exclusiva

para o SNes. Nela, o
desenho da tradicional

nave R-9 foi mudado e

foram acrescentadas

duas novas Force

Device com

características diferentes

e uma grande variedade
de raios. Além disso, o
tiro básico acumulado

também foi alterado.

DICA:

contra o chefe da primeira
fase, atire o Force Device quando a boca verde em
sua barriga abrir. No chefe da segunda fase, encoste sua nave no olho do
cara com a Force Device. Isso evita que você seja atingido

DICA: para entrar no
estágio secreto durante a
quarta fase, encoste
levemente a traseira da
nave na barra

Por Lord Mathias

O final dos anos 80 marcou o auge
do Nintendinho. Em 87, contudo,

surgia um console mais potente,

com dois processadores de 8 bits,

o PC Engine ou TurboGrafx

R ·Type Delta foi lançado para
P.Station para comemorar os 10

anos de uma série que tem

muita história para contar. O

primeiro jogo foi lançado em 87 e
revolucionou os arcades com seus

gráficos, som e, principalmente, sua

dificuldade. A Sega, espertinha,

DICA: apertando o botão R, você
seleciona o tipo de tiro
acumulado. O tiro Hyper é
muito forte, mas deixa sua nave

em Over Heat; o tipo Beam é
um tiro rápido e grande

64



• DESENHO

• QUADRINHOS

• ILUSTRAÇÃO

• CARTOON,
MATRICULAS ABERTAS

VAGAS LIMITADAS

Vendas, Locação e
Assistência Técnica

para todo Brasil

VENDAS E LOCAÇÕES

SALÃO DE JOGOS

VíOEO

TILT'S 5 Pça. da Liberdade, 75
loja 28 - 1º andar
Te!' (011) 239 0099 Ramal128

Av. Nossa Senhora do Sabará, 508 • Sala 6
CEP. 04686·000 . Tel/fax: (011) 523·3456/548·7725

GAME LOCADORA

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

TILT'S
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3 S.L. Te!' (011) 843 9021
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Te!' (011) 5583 3468
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ALUGA· COMPRA LINHA COMPLETA

NINTENDO 64 - PLAYSTATION - SATURN - NEO GEO CD

3 DO - SUPER NES - MEGA DRIYE - PC CD Rom - Master

Vendas, locações. Assis,Técnica,

I Acessórios e Card's Magic

loja 1: Ri DR. DJAlMA PINHEIRO cRANCO, 11 O ~ 5562-5644\

loja 2 "J'0"1IGUEl ~TEF~9:_ 24()_:L ©.~7§-6~3.

NINTENDO~·

(Nin'endo) "
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