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~ alera, arrepiei. Foi isso mesmo que rolou depois de euUver a capa que a dupla Hector e Roko preparou para
esta edição. Também, bons motivos não faltaram: Res;dent
Evil é sempre um prato cheio pra se pirar no visual. Mas
não paramos por aí. Pikachu e toda a turma de Pokémons
estão em uma supermatéria especial para você saber tudo
sobre eles. Aliás, como é tradição em todo final de ano, a
galera da Nintendo pode ir ficando contente: tem muita
coisa boa chegando por aí, com destaque para Rayman 2,
game no estilo de Mario, da Ubi 50ft, e Jet Force Gem;n;,
com a garantia de qualidade da Rare. Mas a Rare não é a

única companhia inglesa que andou fazendo jogos de
primeira. A Psygnosis também acertou a mão em

W;peout 3, para Play5tation, melhor versão da série.
O console da 50ny também ganha um ótimo game
de skate, assinado pelo fera Tony Hawk (você
conferiu a entrevista do cara na edição passada).

Quem é chegado em um futiba, pode curtir as
manhas de Futebollnternat;onal 2000, da

Microsoft, para PC.Para ficar por dentro das
novidades do mundo do videogame, corra para as

páginas do Circuito Aberto e _veja a cobertura da Tokyo ~Game 5how. De arrepiar! \$V .

OS MAIS ALUGADOS RECOMENDADOS DOS CRíTICOS

Console
-

Jogo
Gênero

1
Resident Evil 3 P.5tationação

2

Ready 2 Rumble Dreamcastesporte

3
Jet Force Gemini Nintendo 64ação

4
WipeOut 3 P.Stationcorrida/ação

5

Road Rash3D Nintendo 64corrida/ação

6

Rayman 2 Nintendo 64ação

7

Soul Reaver P.5tationação

8
Pokémon Snap Nintendo 64ação

9
Mortal Kombat Gold Dreamcastluta

O Winning Eleven 4

P.5tationesporte

1

-,- ~
Jogo

ConsoleGênero

1

Duke Nukem: Zero Hour Nintendo 64ação

2

Road Rash 3D Nintendo 64corrida/ação

3 Pokémon Snap

Nintendo 64ação

4 Mortal Kombat Gold

Dreamcastluta

5 Final Fantasy VIII

P.5tationRPG

6 Ali Star Tennis '99

Nintendo 64.esporte

7

Ready 2 Rumble Dreamcastesporte

8
Resident Evil 3 P.5tationação

9

SouI Reaver P.5tationação

10 WipeOut3

P.5tationcorrida/ação

Fontes: em São Paulo, lilt's 3 (OXX11) 5583-3468, WGL Games (OXX11) 523-3456; em Curitiba
(OXX41) Videoteka; em São José dos Campos, Bits e Games (OXX12) 337-2030; em Salvador, Só
Games (OXX71) 240-6353; em Goiânia, Bomber Video (OXX62) 218-1917
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lô cheio de dúvidas em RPGs. Em

Silent HiII, qual é o enigma das
portas da esquerda e da direita?
E em Legend of Legaia, não
consigo passar do Berseker.

Wagner Wolf
wwolf@base.com.br

MK: começando pelo Silent HiII,
Wagner. Você tem de pegar a
câmera fotográfica no segundo
andar e usá-Ia nos quadros que
ficam nas laterais do altar, perto
das portas que não consegue
abrir. Contra Berseker, de Legend
of Legaia, compre as melhores
armaduras para cada lutador. Se
ainda assim não conseguir,
aumente o leveI.

Comprei Resident Evil 2: Dual
Shock Version e estou seguindo o
detonado de RE2 da edição 49. Lá
diz que eu preciso deixar as

caixas alinhadas e acionar o

botão. Só que eu não consigo
encontrar caixa nenhuma!

Rodrigo de Oliveira

moliveira@vin.desktop.com.br
LM: ce a' e CO'1 r as caixas

a sa a em que está o tal botão,
Rodrigo. É só descer. Elas estão
no chão.

Comprei a SGP 59, que veio com
o livrinho de Zelda. Na parte dos
corações, diz que devo puxar a
lápide em Kakariko Graveyard
para revelar uma passagem
secreta. Eu entro lá e só encontro
um zumbi!

Cecílio Júnior

gcecíliojunior@hotmail.com

MK: mate o zumbi, Cecílio.

DepoIs, toque a Song Sun para
evelar um baú.

Cruzadas e outros bichos

Ludus
www./udus.com.br

Site de jogos em que reinam palavras cruzadas. Feitas

em Java, há opções para todos os níveis de jogadores.

Também dá para fazer download.

Superdicas
www.superdicas.com.br

Nada a ver com a edição especial de SGP, SuperDicas.

As dicas aqui são para softwares: do Windows ao ICQ,

passando pelo Microsoft Office, programas de e-mail

e browsers. Dá para baixar o curso inteiro.

FaxSav
www.faxsave.com.br

Enviar fax foi uma das primeiras funções do modem.

Agora alguns sites oferecem este serviço. Neste, a

inscrição é gratuita e só são cobradas taxas no envio

do fax. Na maioria dos casos, pela Internet é mais

barato.

OPlaYStation 2 ainda vai dar muito panopara manga. O novo console da Sony
será capaz de ler CDs de OVO, dando ao
videogame um poder de mercado ainda

maior. Oesde 95, quando o PlayStation
começou a chegar no país, primeiro vindo

do Japão e depois dos Estados Unidos, a Sony do
Brasil continua a fazer vista grossa para o console.
Um dos resultados práticos disso é que comércio
de softwares é dominado pelos piratas. Tudo
bem. Você até pode achar bom comprar
CDs a R$ 10,00, mas já deve ter levado
gato por lebre para casa. Agora que
existem também os interesses do

mercado de OVO envolidos, não seria a

hora de a empresa assumir o videogame
no Brasil, já que este é seu negócio de maior
rentabilidade no mundo? A minha pergunta

deste mês é a seguinte: se o PlayStation tivesse
um representante no Brasil, com assistência
técnica, combate à pirataria e ações de marketing
rolando, os usuários não estariam melhor

atendidos do que hoje?
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Leonard Dias

São Paulo, SP

MK: você tem d

bem alto e ter

recuperação e e:

elixires, deixe 2 s
HP e use' seu melhor at
tiver o Point Card cheio

infinita, 800B4DAE 0600 ou
800B4DBO 0600.

MK: se não tiver a nave, vá a pé. A
cidade fica ao norte da ilha.

BB: você tem de acabar o jogo com

todos os personagens, incluindo
os secretos.

O que preciso fazer para derrotar

Lapis, em Legend of Legaia?
Jean Carlos Oliveira

São Bernardo do Campo, SP

o que tenho de fazer para jogar

com o tigre Django em Ergheiz?

Lucas Lopes
Campinas, SP

Estou perdido em Final Fantasy

VII. Estou em Gongaga Area e não

consigo achar Gongaga Town. O
que eu faço?

Juliana Mendes

São José dos Campos, SP

MK: anote ai, Tiago. Para não

ser detectado pelo inimigo
use DOOB4DB8 0000 ou

800ABA10 0000. Para vida

Tenho uma dúvida em Metal Gear

Solid Integral. Não consigo vencer
no nível Extreme e ficar no

'" ranking A. Existe alguma dica'" para Game Shark que
possa me ajudar?

Tiago Soares
Casa Branca, SP

Estou jogando Soul Reaver e não

consigo passar do chefão que fica

rastejando numa sala, que tem uma

jaula e uma alavanca. Ajudem, por
favor!

LM: Juliana, do lado da jaula há dois portões.

Usando o superpulo, você consegue alcançar

uma passagem que fica acima dos

portões. Lá, use uma alavanca para

espetar o cara. Faça o mesmo no

outro portão. Depois, leve-o para

dentro da jaula e acione a alavanca.

A IIIAL
Eu e meus amigos
montamos uma

equipe para detonar
todos os jogos que
aparecem pela

frente. Como somos

fanáticos pela Lara
Croft, batizamos a equipe com o
nome de Tomb Raider. A
foto mostra nosso
recorde em Dino Crisis.
Terminamos sem saves
e continues em uma

hora e quarenta e seis
minutos.

Equipe Tomb Raider

Gaspar, SC

CLASSIFICADOS
Troco Saturn chaveado com três controles,

um cartucho de expansão de memória RAM e
quatro COsou Neo Geo CO com dois controles

e 13 COspor um Neo Geo com dois controles
e cartuchos. Ou troco osdois por um
Oreamcast. Tratar com Pedro, (OXX11) 3875
0777, São Paulo, SP.

Vendo Game Boy Pocket com três jogos. R$
70. Tratar com Max, (OXX11) 263-3038, São
Paulo, SP.

Vendo um PlayStation com dois controles,

um Game 5hark, dois Memory Cards e 26 COs.
R$ 300. Tratar com Cristiano, (OXX11)

3875-1344, São Paulo, SP.

Vendo um PlayStation
com 25 COs,um Action

Replay, um Memory Card e
três controles (um Dual Shock).

R$ 500. Tratar com Darian,
(OXX47) 444-1158, São

Francisco do Sul, se.

Vendo Mega Orive COX com
dois controles e 12 cartuchos. R$

220. Ou troco por um PlayStation. Tratar
com Sidnei (OXX11) 6919-6395, São Paulo, SP.

Vendo Saturn com dois controles e três COs.

R$ 200. Tratar com Henrique, (OXX11) 3721
8984, São Paulo, SP.

Vendo um Mega Orive 11Icom um controle e
um cartucho. R$ 200. Tratar com Michelle

(OXX11) 5831-6657, São Paulo, SP.

Vendo um Nintendo 64 com um controle e

seis cartuchos. R$ 400. Tratar com David,

(OXX11) 5011-9142, São Paulo, SP.

Vendo um Nintendo 64 com dois controles e

dois cartuchos. R$ 300. Ou troco por um

PlayStation com dois controles e um CO.

Tratar 4435, Jacareí, SP.

Vendo um Nintendo 64 com dois

controles e um Game Shark. R$ 325.

Tratar com Adriano, (OXX41) 422-3567,

Paranaguá, PR.

Vendo um Neo Geo oCO com dois Cds e dois

controles. R$ 180. Ou troco por um SNes com
dois controles. Tratar com Zé Luiz, (OXX11)

6192-6719, São Paulo, SP.

Vendo um SNes com dois controles e dois

cartuchos. R$ 150. Tratar com Adriano,
(OXX11) 6911-5638, São Paulo, SP.

Troco um Mega Orive 11Icom três controles e
um Nes com um cartucho e um

controle por um Nintendo
64 com um controle e

pelo menos um cartucho.

Tratar com Felipe,
(OXX24) 248-3675,

Petrópolis, RJ.
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SUPERCiAMEPOWER
Caixa Postal 3342

São Paulo, SP
CEP 01060·970
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Alô, galera. Ando meio triste com os leitores, afinal nãotenho sido muito acionado para resolver as questões
de vocês: coisas duvidosas, erros, reclamações de modo
geral. Será que o Chefe anda fazendo tudo certinho? Se
for isso, a coisa assim fica muito parada, não tenho como
encher o saco dele. Bem, um pouco sempre dá. Na edição
passada, a de número 67, faltou um aviso na dica de Star
Wars Episode I: lhe Phantom Menace, publicada na página
48. O truque para o modo Cheat Menu só funciona na
versão japonesa. Até o momento não há dica similar para
a versão americana. Na página 10, na seção Circuito

Aberto, houve um erro na legenda que fala
das conecções possíveis do Game Boy

Color. O portátil poderá ser conectado a
um telefone celular, e não como um
telefone celular. Pra finalizar, o nome

correto do jogo da lri·Ace para
Playstation é Valkyrie lurn, e

não Valkyrie Profile. É isso.

o Alessandro Araújo,
de Recife, PE,
colocou o Chefe
cara a cara com os
concorrentes num

gibizinho
superbacana. No
primeiro quadro
(ao lado), o Chefe

prepara um
Hadouken

caprichado. Já

sabem quem
ganhou a luta,
não é?
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Dreamcast ao Game Boy, da Nintendo. A

versão do jogo para Game Boy deverá

funcionar como Street Fighter no Pocket

Station: para aumentar levei e ganhar mais

habilidades. O Game Boy foi o único

produto da Nintendo a aparecer, pois a

empresa prefere eventos exclusivos.

Não

faltaram jogos na Tokyo
Game Show. Mascotes, como Crash, e atores na

pele de personagens, também

foi generosa e entregou CDs recheados

com demos dos principais jogos para

todos que passaram pelo stand. A

Square, na onda da Sony, organizou uma

fila para distribuir seus catálogos. A fila

se tornou assustadoramente grande e a

Square parou a distribuição. Ainda assim,

o stand da empresa não esvaziou. Havia

muitos jogos para o PlayStation, mas

nenhum para PlayStation 2. Nada de

pânico: os executivos da empresa

garantiram, em uma conferência, que já

estão produzindo para o console e que

os primeiros demos serão mostrados num ~
evento especial, no dia 23 de dezembro.

Na mesma conferência, a empresa se

recusou a falar de Final Fantasy IX.

Entretanto, o vídeo exibido terminava

com um IX gigante.

CORRENDO POR FORA

Ainda que ofuscada pela Sony e o

PlayStation 2 e sem uma versão

jogável de Shenmue, seu principal

jogo para o Natal, a Sega também fez I

bonito na feira. Havia muitos

jogos novos, da própria Sega
e também das softhouses

associadas a ela, prometendo
um ano cheio de novidades.

Fora Resident Evil: Code

Veronica, um dos jogos que

fez bastante sucesso foi Crazy

Taxi. No demo, era possível jogar

por apenas cinco minutos. Tempo

suficiente para ver que a versão é

idêntica ao jogo do arcade. O mais
curioso dos títulos era Animaster.

O game, pasmem, virá com um

periférico capaz de ligar o

í , SHOW DE GAMES EM TÓQUIO

Festa na área dosjaponeses. A

Tokyo Game Show,

que rolou no final de

setembro, reuniu mais

de 150 mil pessoas e
as maiores

empresas,
fabricantes e

distribuidoras, do

mundo dos games. A feira deste ano foi

marcada mais por ausências do que

surpresas. Entre os que não deram as

caras: Nights 2, Phantasy Star Online,

Shenmue e SNK vs. Capcom. Quem

apareceu, e muito, foi a Sony. A

empresa mostrou pela primeira vez o

PlayStation 2 e foi responsável pelo

stand mais barulhento da feira. Lá, além

do PlayStation 2 e alguns demos - Gran

Turismo 2000, entre eles -, havia

muitos jogos para PlayStation. A Sony

1\

A Sony, com o PlayStation 2 e muitos titulos para
PlayStation, tomou conta da feira. O stand foi campeão
de barulho e filas

10



DRAGON VALOR

Ao lado de
Gran

Turismo,

Dragon
Valor foi
um dos

destaques
da feira. Os

gráficos são
impressionantes. Os controles, bastante

parecidos com os de Zelda (dá até para atacar
apertando apenas um botão). Apesar do
ambiente 3D, em algumas fases há plataformas

GRAN TURISMO 2000

Uma das
maiores

estrelas da
feira. Não

dava para
jogar, mas
havia

alguns
demos que

deixaram a moçada com água na boca e muita

vontade de ter um PlayStation 2

Havia

pouco para
explorar no
demo de

Dragon
Quest.

Apenas
uma cidade
eum

castelo. E o sistema de batalha ainda não estava

funcionando. De qualquer maneira, dava pra ver
que os gráficos e a jogabilidade prometem

RESIDENT EVIL: CODE VERONICA

Code
Veronica

promete ser
o melhor da
série. Feito

do começo
ao fim em

poligonos,
o jogo

impressiona pelos gráficos bem trabalhados,
câmera com movimento 180 graus e captura de
movimentos para as cenas de cinema. Já no
demo, a jogabílídade se destacou

DRAGON QUEST VII

VALKYRIE PROFILE

Baseado na

mitologia
escandinava,

o jogo tem
.~ personagens

muito bem
desenhados.
O lance é
criar e

ensinar almas para mandá-Ias para a terra dos
deuses. Lá, as almas terão de confrontar Vanir,

deus que ficou malucão

JOJO DC

ALUNDRA2

Alundra 2
ainda não

estava

completo

na Tokyo
Game

Show, mas
havia

alguns
demos jogáveis para reforçar a impressão de que
esta seqüência está bastante parecida com Zelda

o QUE VAI RODAR NO SEU CONSOLE EM 2000

Mais uma

vez a

Capcom se
baseia nas
histórias em

quadrinhos.
E de Jojo's
Bizarre

Adventure,

série mais conhecida no Japão, que vêm os
lutadores do novo jogo de luta da empresa. O

ambiente é 2D e os jogadores poderão
programar os ataques

o negócio
aqui é criar
uma boa

linhagem
de

Chocobos

que, depois,
vão

participar

de corridas. O jogo é compativel com o
Pocket5tation (para troca de DNA) e deve chegar
às lojas japonesas no final deste ano

Jogos não faltaram na Tokyo Game Show. Até o PlayStation 2, que ainda nemnasceu, tinha games para mostrar. Entre eles, Gran Turismo 2000 foi o que fez

maior sucesso. O Dreamcast, ainda engatinhando por aqui, deve ganhar muitos

títulos no Japão. Alguns, como RE: Code Veronica, saem nos EUA também. O

PlayStation mostra que ainda tem fôlego. Veja os jogos que causaram filas.

CHOCOBO STALLlON



o final de ano vai ser de primeira! Começa com o show de bola de FIFA 2000,

que sai primeiro para PlayStation. A ação pega fogo com Turok: Rage Wars e

Nuclear Strike, para Nintendo 64, e Soul Fighter, para Dreamcast. Para o
console da Sony, os destaques são Parasite Eve /I e Phantay Star Online

Disponível em novembro

europeus, os times das ligas inglesas e

alemãs também estão disponíveis. Além

de muitos times, FIFA 2000 tem

jogadores de sobra: são mais de 250.

Entre eles Cobi Jones, Eddie Pope, Joe

Max Moore e Roy Lassiter. Para

completar, a EA Sports trabalhou a

movimentação para deixar os dribles,

as bolas aéreas e a matada no peito

mais naturais.

FIFA 2000: MAJOR
LEAGUE SOCCER
IA SPORrS

esporte
P.SI'AI'ION

A EA Sports continua mandando nos

campeonatos de futebol de todos os

consoles. O trunfo, desta vez, é a incrível

variedade de times. FIFA 2000: Major

League Soccer tem até os times da liga

americana, como D.e. United e L.A.

Galaxy. Para agradar aos

12



TOMORROW
NEVER DIES
BLACK OPS

fNffRfAINMfNf

ação
RS'rA'r'ON

Todos estavam ansiosos pelo

lançamento de Tomorrow Never Dies.

Além de atrasado, o game chega ao

P.Station sem o modo multiplayer.

Entretanto, para felicidade geral da

nação, o modo para um jogador é ótimo.

As oito fases com jogabilidade em terceira

pessoa trazem o melhor da espionagem,

tiro e ação, além de muita variedade. Você

vai esquiar e usar vários tipos de armas,

andar por aí com muitas mulheres, tudo a

bordo de uma BMW 750. O jogo segue a

história do filme e você vai reconhecer

muitas das missões. É bastante parecido

com Syphon Filter, mas tem menos

estratégia e mais combate.

Disponível em novembro

Cooperative, Time Trial, Frag Fest @o

Scenario, em que os jogadores devem

combat@r oponentes controlados p@lo

computador e pegar 50 medalhas. As

armas não vão

decepcionar. Você

vai poder usar

metralhadoras,

lança-granadas,

a Mag 60 e

outras

igualmente
desastrosas.

TUROK: RAGE
WARS
ACCLAIM
tiro

N'N'rENDO 64

Turok: Rage Wars é pura sede de

sangue em versão multiplayer! Desta

vez, você vai desencanar um pouco dos

inimigos e vai caçar seus amigos. Você

escolhe entre 17 personagens, incluindo

o Turok e parte para o salve-se quem

puder @m36 fases. Além dos quatro

tipos d@modos multiplayer (Bloodlust,

Team Bloodlust, Frag Tag e Capture the

Flag), RW traz também o

13



Dísponível em novembro

Disponível em novembro

uma longa jornada atrás de títulos

como o Tag Team, Hardcore "e

Heavyweight, em diversos

eventos como Sunday Night

Heat, Monday Night Raw e Pay
Per-View. Vencendo tudo isso

você pode se tornar o campeão

da WWF. Outras opções bem

legais são a possibilidade de

criar personagens e eventos,

além de poder decidir em

qual arena quer lutar e até a

data da luta.

jogadores secretos - mascotes,

mulheres -, além de quadras

escondidas, como a Tropicallsland.

pontos, seu jogador fica com as mãos

em chamas. As faces dos jogadores

estão bem realistas. Você vai poder

juntar estrelas como Scottie Pipen, Kobe

Bryant, Karl Malone e Latrell Sprewell.

Com certeza a versão do Dreamcast tem

a melhor resolução, mas todas possuem

HBA SHOW I E:
HBA O HBC
IUROCOM

esporte
p.SrAr.ON/N64
DREAMCASI'

WWF WRESTLEMAHIA2000
AKI

luta

N'NrENDO 64

Depois de NBA Jam e NBA Hangtime,

a Midway Home Entertainment vem

agora com NBA Showtime: NBA on

NBC. Este lançamento traz basquete em

duplas bem no estilo arcade. Os

jogadores podem dar enterradas de

quase qualquer lugar da quadra.

Acertando três arremessos de três

WWF WrestleMania 2000 vai tentar

botar mais lenha na pancadaria do

Nintendo 64. Se você já conhece

WCW/NWO Revenge, sabe o que vem

por aí. Além dos tradicionais modos

Single Match, Tag Match, 3-Way Match,

Cage Match e Royal Rumble, você vai

poder sair em turnê no modo

WrestleMania. Prepare-se, pois vai ser

14



Disponivel em novembro

e desertos. Para sacanear os oponentes,

você conta com bombas, mísseis e

outros power-ups como invencibilidade.

experiência. O estilo de combate é bem

parecido com o de Parasite Eve, com

menus, combinações de golpes e

inimigos com pontos fracos.

Disponível no prímeíro semestre de 2000

você já conhece, esse de
corrida também é bem

colorido, detalhado, animado

e com ambientes 3D

únicos. São várias

pistas, que passam

por cavernas de

gelo e até

pirâmides

lugar chamado Valendia. Ele está atrás

de um malfeitor que possui poderes

sobrenaturais, chamado Sydney

Lassarot. Apesar dos muitos elementos

de RPG, não há pontos de

CTR: CRASH
TIAM RACING
NAUGHrr DOG
corrida

P.SI'AI'ION

VAGRANT STORY
SQUAIE 50,r
açáo/RPG
P.SI'AI'ION

Tente imaginar uma combinação louca

entre Parasite Eve,
Metal Gear e

Resident Evil.

Conseguiu? Pois é, o

resultado seria algo

\ parecido

com

Vagrant

Story. Dois

criadores

da série

Final Fantasy se
, ) uniram para

desenvolver este game

.!~-~.que mistura ação 3D,

.',,:., :- RPG, a era medieval e

muitos quebra-cabeças e

combates. O herói Ashley Riot é

um policial especial de um

Apesar de lembrar bastante Mario

Kart, CTR:Crash Team Racing é
original e tem seus méritos. Ele traz
modos diferentes e não se trata só de

pisar no acelerador. Você vai precisar

dominar os controles dos carros

para começar a pensar em

vencer. Seguindo os passos do

jogo de aventura de Crash, que

15



DRACONUS: CULI OF
lHE WYRM '
fRfY ARCH

ação
DREAMCASI'

Em um mundo repleto de gnomos e

gigantes, você joga com Cynric, o

guerreiro, ou com Aeowyn, o mago.

Utilizando armas e magias, você parte

para encontrar três artefatos para

voltar a ter controle sobre Castle

Zephron, que fica nas escuridões de

Rakka. Draconus: Cult of the Wyrm
traz boa história, mais de 15 fases,

umas 30 magias e power-ups.

Disponivel no final de 99

MIV SPORIS:
SNOWBOARDING
RADICAL fNffRfAINMfNf

esporte
P.SI'AI'ION

Boa música e esportes radicais sempre

combinaram e a MTV sabe bem disso. Por isso,

misturou alguns grupos de som alternativo com

muita ação no gelo. São cinco pistas e seis

snowboarders, com até 46 manobras diferentes.

O destaque é o modo Create-a-Park, em que

você pode inventar sua própria montanha e

enchê-Ia com árvores e diversos obstáculos.

Disponivel em outubro
16

lOY
COMANDER
NO C1ICHÉ
tiro

DREAMCASI'
Parece que transformar brinquedos em

jogos virou mania. Agora é a vez de Toy

Commander, que estréia no Dreamcast.

Você vai pilotar aviões, dirigir jipes e

outros veículos. Todos, sem exceção, são

de brinquedo. Os cenários não poderiam

ser outros: cozinhas e outros cômodos

da casa. E as armas são lápis e outros

objetos. Toy Commander traz muita

ação e combate e, acredite se quiser,

também um pouquinho de estratégia.

Disponível em novembro



Dísponível em novembro

UCLEAR
STRIKE
PA("'( POWEI &

I.IGHf (OMPANY

ação
IN'IENDO 64

Quinto jogo da série, Nuclear Strike,
traz de volta o bom combate áereo com

helicópteros. Desta vez, a briga é no

Nintendo 64. O game promete
satisfazer até os veteranos do

videogame com sua variedade de

missões e 10 tipos diferentes de

veículos, como aviões, tanques e até um

anfíbio. Os fãs não podem perder!

Disponível em novembro

ALUNDRA 2
(ONfIA'"

RPG/ação
P.SI'A~

o primeiro Alundra conseguiu

surpreender a todos, mostrando

que ainda é possível fazer um grande game em
2D. Alundra 2 tem a missão de manter essa

qualidade e magia, só que no ambiente

poligonal. O estilo lembra o de Brave Fencer

Musashi. É bom deixar corpo e mente em dia,

pois o game é famoso por ser difícil em todos

os aspectos: aventura, quebra-cabeças e ação.

SOUL FIGHTE
fOKA
ação
DR.EAMCASI'

Parece que Dynamite Cop, ou

Dynamite Deka, vai ter um bom

concorrente. Trata-se de Soul Fighter,

um game com muita ação 3D e um pouco
de fantasia. Você escolhe entre três

personagens - um espião, um mago e

um guerreiro - e usa diferentes armas,

como machados, arcos e flexas e bombas.

Sob uma perspectiva em terceira ou

primeira pessoa, você passa por seis

mundos, todos com um chefe no final.

Disponível em outubro

17



Previsto para o ano 2000

controle sobre ele. As

armas podem ser combinadas e

melhoradas e há uma porção de

Parasite Energy, dando muito mais

profundidade ao jogo, bem maior que

Disponivel em dezembro no Japão e no
20 semestre de 2000 nos EUA

encarrega de controlar os outros heróis.

É a grandeza do quinto jogo ôa gérie

que atravessa 3 gerações de consoles.

mas não há essa obrigatoriedade. Cada

jogador participa do jogo no seu

console, conectado via modem ao

servidor da Sega

japonesa. Quer dizer,

, por enquanto,...
•.• • somente lá esse

recurso pode ser

usado. Se quiser jogar

•. sozinho, a diversão

também está

garantida, pois o

computador se

novamente, as rebeldes mitocôndrias.

Só que agora ela não é mais uma

policial de Nova lorque e sim um

membro do Time de Investigação e

Contenção de Mitocôndrias (MIST, em

inglês). Aya não está sozinha: um

segundo personagem ajuda a dar cabo

dos monstros, embora você não tenha

PHANTASY STAR ONLINE
SEGA

RPG

D".AMCAS'"

O RPG carro-chefe da Sega está

esquentando os tamborins para entrar

na nova era. Alicerçado nas experiências
bem sucedidas dos RPGs online de PC

como Diablo, Ultima Online e

Baldur's Gate, Phantasy Star Online

remete o gênero a sua origem. Explica

se: o RPG é um jogo em que o jogador

"entra" na pele do personagem e tem

total liberdade de ação. Ainda não é

possível fazer isto

num jogo de

videogame, mas os

4 heróis de

Phantasy Star

Online podem

cada um seguir o

seu caminho. Se

quiserem andar

juntos, tudo bem,

18

A Square surpreendeu quem visitou seu

estande na Tokyo Game Show

mostrando Parasite Eve 11.O jogo

ganhou maturidade e o conceito de

adventure cinematográfico. As cenas de

cinema continuam, mas os cenários

serão melhor aproveitados, com mais

armadilhas e enigmas, algo mais

próximo de Resident Evil. Aya Brea

está de volta para combater,

i!PARASITE EVE II

SQUAIE

RPG/ação
P.S.,.A.,.'ON



Sem data prevista de lançamento

Capcom. O maior desafio será adaptar

o estilo de desenho da SNK, bem

diferente do da Capcom. Mas o

resultado está aí nas fotos, ainda

rodando sobre uma tela de fundo falsa,

não definitiva. Chun Li, Guile, Kyo, lori

e Mai estão confirmados. Esta promete

ser a batalha do (próximo) século!

então nada melhor que as

I maiores representantes do

, gênero unirem forças-j para fazer o maior jogo de
porrada de todos os tempos.

A produção da versão para

Dreamcast está a cargo da

Previsto para o Natal
de 1999

que interessa: as animações continuam

incríveis, dignas de desenhos da Disney.

Basta ver a ginga da capoeirista Elena

para notar isso. Os fundos também
estão bem trabalhados. As características

da versão 111estão presentes: o sistema

de Parring, que permite desviar de um

golpe e atacar logo em seguida. Dos

antigos lutadores ficaram r--'",
somente os eternos Ryu e (.
Ken. Os outros 12 são

totalmente novos.

R II •SIREEI FI
W IMPA I
CAPCOM

luta

DREAMCASI'

K
CAPCOM

luta

DREAMCASI'

Um dos jogos de luta mais bonitos de

todos os tempos vai aterrissar na arena
do Dreamcast. Essa versão de Street

Fighter 11Iempacota os dois primeiros

títulos do arcade: Street Fighter 11Ie o

Second Impact. É uma pena: poderiam

ter incluído a Third Strike, o mais

recente jogo da série. Mas vamos ao

As duas empresas-símbolo dos

games de luta trocaram socos e
chutes durante toda a década

de 90. De um lado, a Capcom,

criadora de Street Fighter 11,
DarkStalkers e de Marvel vs

Capcom; do outro, a SNK,

com seus lhe King of

Fighters, Samurai Shodown e Fatal

Fury. Os jogos de luta, principalmente

os de 2D, não estão mais em voga,
19



FEBRE VINDA DO JAPÃO ~
Sabe aquele bichinho amarelo, orelhudo e que solta choques elétricos? É o Pikachu, o

Pokémon número 25, o monstrinho mais conhecido desta nova febre mundial. Essesseres,

nascidos no Game Boy, estão em todos os lugares: desde bichinhos de pelúcia até biscoitos.

Em setembro estreou a famosa série do desenho, aquela que mandou centenas de crianças

japonesas para o hospital, vítimas de epilepsia, parecida com aquela tremedeira do

Ronaldinho na Copa de 98. A cena que mostrava o Pikachu soltando choques e emitindo

flashes rapidíssimos, cheios de cores, foi a causadora dos ataques de epilepsia.

'. Calma, na versão americana (a que passa aqui no Brasil no Cartoon Network e

Rede Record) tudo isso foi revisto: podem assistir sem medo

POKEMANIA INVADE O MUNDO

Provavelmente você já viu alguém
usando a mochila do Pikachu ou um

bichinho de pelúcia dos Pokémons. Isso é

uma pequena amostra do que

se pode encontrar por aí
sobre o assunto. A série de

TV está sendo exibida no

Brasil desde maio pela
Record e desde setembro

pelo Cartoon Network.

Segundo o Ibope, a Record obtém um

índice de audiência de 4 a 5 pontos, um

bom número para o horário. No

Japão, pra variar, também foram

produzidos desenhos de longa

metragem, como o Mewtwo Strikes

Back, que vai ser exibido nos Estados

Unidos em novembro. Se chega

ao Brasil, só Deus sabe. Com a

febre pegando, as chances

aumentam. É/ o Pikachu

está no coração da galerinha.

seguiu o caminho de Sonic e

virou um jogo de pinball em Pokémon
Pinball. Agora o mundo todo aguarda o

lançamento das versões Ouro e
Prata, com monstrinhos novos,

a serem lançadas no final

deste mês no Japão e no ano

que vem no resto do mundo.

não havia nenhum esquema desse.

Depois veio uma versão especial, a

amarela, em que você joga
com o Pikachu desde o

começo.

OS MONSTRINHOS

CRESCERAM

Depois que uma mania pega é preciso
aumentar o seu universo. A Nintendo

lançou o jogo Pokémon Stadium, no

Japão, para o Nintendo 64. Nele, o

jogador pode treinar 40 monstrinhos e

vencer o campeonato. Se tiver Pokémons

treinados no Gameboy você pode

transferi-Ios para o 64. Depois saiu

Pokémon Stadium 2, com todos os 151

monstros disponíveis e muitos

minigames. Essesjogo não saíram

nos EUA. Lá, e por tabela, no Brasil,

vai sair, em março do ano 2000,
o Pokémon Stadium, baseado no

Pokémon Stadium 2 japonês. Quer

dizer, o 1 americano e

brasileiro é o 2 japonês.

Outro game que apareceu só

no Japão é o Pikaehu
Genki de Chu, para N64,

que vinha com microfone.

Nesse jogo você cria um Pikachu que

responde para sua voz. E o jogo que
deslanchou esses monstrinhos foi

o Pokémon Snap, em que o

jogador deve fotografar os

bichinhos. No Game Boy, Pokémon

20

Criado por Satoshi Tajiri, da

empresa Game Freaks, o

jogo Pokémon foi lançado
em 96, muito antes do

bichinho virtual Tamagotchi

virar moda. Ele queria um

game que usasse o cabo link do Game

Boy. No jogo você captura uns
monstrinhos, os Pocket Monsters - 151,

no total - e pode criá-Ios, fazendo-os
lutar e ficarem mais fortes. O mais

divertido nessa história era que, com o

cabo link, 2 amigos poderiam fazer seus

Pokémon lutar e trocá-I os. Aí o negócio

foi crescendo e virou a mania que

é hoje. Shigeru Miyamoto, o

• cara que fez Zelda, também
deu umas idéias

para Satoshi. Uma

delas: lançar o jogo
em duas versões. E assim

aconteceu: saiu nas versões verde

e vermelho no Japão. Nos EUA

e Brasil, o verde virou azul, mas é
a mesma coisa. As chances de os

monstros aparecerem são diferentes para
cada versão e há monstrinhos exclusivos

para cada uma delas. Isso foi feito para

estimular as batalhas entre jogadores,

mesmo porque há Pokémons que

só podem ser obtidos assim. E há

um último, o Mew, número 151,

que só pode ser conseguido em

eventos da Nintendo. No Brasil,

até o fechamento desta edição,



Pokémon Card GB (Game Boy)
Entre os muitos

brinquedos lançados
sobre o tema há um

jogo de cartas, no estilo

Magic the Gathering. E

isso foi transportado para um cartucho.

Permite que dois jogadores usem o cabo

link para uma disputa. Produto japonês.

fala, o Pikachu responde à

voz. Só foi lançado no Japão.

Pokémon Pinball

(Game Boy Color)
Os monstrinhos

atacam em todas as

frentes. Nesse game,
Pikachu serve de bolinha numa mesa de

fliperama.

Pokémon Snap (Nintendo 64)
Um jogo de ação

bem original. O

jogador tem de
tirar foto dos

Pokémons usando

muita habilidade

e itens. Foi o game que,

definitivamente, instaurou a onda
Pokémon.

Pokemón Ouro e Prata (Game
Boy Color) '7';" •• c

L~
São os próximos jogos

a serem lançados. Vêm ~---:'I ,6'--'1"-~ 41../49]
com novos Pokémons,
do número 152 em- ~~6,,~~~e~~!

diante. Serão lançados em fins de

novembro no Japão e no 2° semestre do
ano 2000 nos EUA e Brasil.

~=h$.,..
tJ;.llih'n

Pikaehu Genki de Chu
(Nintendo 64)
Jogo no maior
estilo bichinho

virtual. Vem com

um microfone e,

quando você

Pokémon Stadium 1 e 2

(Nintendo 64)
Só foram lançadas no Japão. Possuem,

respectivamente, 40 e 151 monstros. Os
monstros criados nas versões do Game

Boy podem ser
usados atráves

de um cabo

que liga os
controles do

Nintendo 64

com o cartucho do Game Boy. Nos EUA,

a versão mais recente será lançada em

março do ano 2000, com o nome de
Pokémon Stadium.

Pokémon Azul (Game Boy)
No Japão, a versão azul saiu como
verde. O cartucho

azul japonês tem

novos gráficos para
os montras e

Pokémons mais

raros aparecem com mais freqüência.

Não foi lançado nos EUA.

•• f'. ••••

\,o ~'. ....
, . ,

~.~.T·7

Pokémon

Center Tokyo, na capital

japonesa: vendas são grande fenômeno
mundial, com lojas que só comercializam os

produtos da linha dos monstrinhos

Pokémon Amarelo (Game Boy)
Versão especial em que você ganha o

Pikachu do prof.
Carvalho desde o

início. Também

funciona com a

impressora do

Game Boy. De

resto, tudo igual.

TODOS OS JOGOS DE POKÉMON
Pokémon Vermelho, Pokémon

Azul (Game Boy)
Foram os .6...._~ 24/ 24

Primeiros ~~~ '"-~4/ 24~~ACHU ,.~/ 24
Pokémon jW<~~ ,.~/ 25

~~!~:a.~.I./ 2~
que ~~~ ;L~6/ 26
apareceram. Choose a POK1>MON,

Foi um

grande sucesso que aumentou

muito as vendas do portátil. As

diferença entre eles são poucas: só os

monstros que aparecem. Quer dizer, só

com um deles não é possível coletar

todos os Pokémon. Há monstros que só

aparecem em uma das versões e outros

na base de troca com outro jogador. O

último, Mew, número 151, só recebendo

da Nintendo americana ou japonesa.

POKÉNEGÓCIOS
As empresas faturaram horrores com esta

mania: algo em torno de U$ 5 bilhões.

Para se ter idéia da grandeza desses

números, é mais que o dobro da grana

que a Copa de 2002 vai proporcionar.

No Japão tem até loja especializada

em produtos Pokémon. E
vendem as mais variadas

coisas: bichos de pelúcia, cards, pôsters, lancheiras etc.

Alguns desses "goodies" podem ser encontrados no

centro e no bairro da Liberdade, na cidade de São

Paúlo, onde há uma porção de lojas

de produtos importados. ~
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itória está em 5
Mostre que você sabe tudo de

•Iro

'AiporlR

SEU DII COM FIlIALfBJZ.

mento:
I. Qualquer pelloa poderá inscrever-se para o Campeonato Bras~eiro de Yideogame - SuperGamePower - Blod<huster.

Para isso, basta comparecer entre os álaS 31 de outubro e 15 de novembro a uma das 12 lojas Bloddluster existentes

no país e preencher uma ficha de inscrilio. É necessário ser sócio da loja Blockbuster ou modar-se no momento da

inscrilio para o Campeonato.

11.Caso o participante seja menor de 21 anos, o mesmo deverá estar acompanhado do pai ou responsável, o qual

deverá minar a ficha de inscrilio autorizando a participalio do menor.

11I.Cada loja poderá receber 32 participantes, sendo que o número de particpantes por loja Bloddluster ~erá

detenninado de acordo com a ordem das inscrições. Ou seja, as 32 primeiras pessoas inscritas estarão

automaticamente credenciadas a particpar do Campeonato.

IV.Cada participante deverá competir na loja onde foi feita sua inscrição, não sendo pennitida a mudança

posterior da loja onde foi previamente inscrito.

V. No momento da inscrilio, os competidores receberão o regulamento de cada fase do campeonato, assim

como tasnbém o regulamento das configurações do jogo a ser disputado.

VI. Não é necellário comprar a revista SuperGamePowerou qual~uer outro produto para participar do Campeonato.
VII.As regras de cada fase estão descritas nas "Regras das Fases , que o participante receberá no ato de sua

inscrilio. O Cronograma do Campeonato seguirá as seguintes datas em todas as lojas Blockbuster:

a) A Primeira Rodada da Primeira Fase do Campeonato ocorrerá nos dias 20 e 21 de novembro. Nesta Fase, os 32

primeiros inscritos de cada loja se enfrentarão em 16 partidas, da onde surgirão os 16 dassificados para as oitavas

de-final da Segunda Rodada da Primeira Fase.

b) A Segunda Rodada da Primeira Fase ocorrerá no dia 2B de novembro. Os 16 participantes desta Fase farão as

oitavas·de-final até chegarem ao campeão da loja.

c) No dia e 5 de dezembro, os campeões de cada loja serão agrupados em 16 grupos, que disputarão as Finais

Regionais - a distribuilio dos grupos obedecerá aspectos geográficos de localizalio das lojas

Blockbuster. Caso o participante seja obrigado a viajar para outra cidade nesta fase (consulte sua loja), o

competidor poderá optar por receber 2 passagens rodoviárias ou vale-combuslÍvel no valor de R$ SO,OO.



International Superstar Soccer 98

~

uas maos.
A SuperGamePower e a Blockbuster

se uniram para realizar o evento mais

esperado pelos gamemaníacos do Brasil:

o 10 Campeonato Brasileiro de

Videogame. E, como aqui é o país do

futebol, o jogo escolhido foi o

International Superstar Soccer 98. Por
isso, se você é bom de bola nos campos
virtuais, vá correndo até a Blockbuster

mais próxima e inscreva-se.
Se você ainda não é cliente da

Blockbuster, ligue para 0800-17-2101 e

descubra qual a loja mais próxima da sua

casa. Mas ligue logo porque são apenas
32 vagas por loja. Os jogos terão iní
cio no dia 20 de novembro e a finalíssi

ma será no dia 12 de dezembro, em São

Paulo. Participe! Não perca esta oportu

nidade de mostrar para toda a galera que

curte games quem é o verdadeiro

Campeão Brasileiro de Videogame e, de

quebra, faturar esses prêmios animais

que estão descritos ao lado.

Nesta fase, todos os competidores jogarão entR sL resultando em 16 l3IDpeães regionais que disputarlio a 6Jande Final.

di Os campeões regionais virão a São Paulo, com direito a passagem e acompanhante, para realizarem a Finalissima do

Campeonato. Os participantes que residirem a mais de 300 km de distancia de São Paulo, receberão 2 passagens aéreas

ou, caso o participante resida em outra cidade a menos de 300 km de São Paulo, receberão 2 passagens rodoviárias. A

Final ocorrerá no dia 12 de dezembro, quando conheceremos o Grande Campeão Brasileiro de VideoganJe. IMPORTANTE:Os

jogos terão início no horário marcado, ainda que ocona algum atraso no transporte aéreo ou rodoviário dos competidores.

VIII.A premiaçto está descrita acima.

IX.A participasão no Campeonato Brasileiro de VideoganJe SuperGamePower• Blockbuster, implica na aceitasão irrestrila de

todas as disposições do presente momento.

X. Os participantes do Campeonato autorizam, desde já, o uso do nome, som de voz e imagem, na divulgasão do

Campeonato, sem que isto acarrete em ônus de qualquer espécie para a Editora Nova Cultural Ltda., para a Bwu Ltda. e

para os Patrocinadores do Campeonato (Pepsi e lip.net)











4 Jogadores
Ponto Forte Ponto Fraco

Som das Tanque e
explosões é armas usam

pura o mesmo
adrenalina cantrole

do poder que os pais possuem. Você

joga na pele do orgulhoso papai e sua

primeira missão é proteger a criança. O

trabalhinho de babá termina aí. A partir

da segunda missão, o negócio é

destruir. O modo Multiplayer possui

agora três tipos de jogos, mas o mais

legal é o Two-player Co-op Campaign. A
neblina dos ambientes e,

principalmente, as explosões dos

prédios que desabam foram refeitas e

agora até dá para enxergar o terreno.

Infelizmente, o antigo modo Gunner

não existe nesta versão. Isso quer dizer

que você vai ter de controlar o tanque e

o canhão ao mesmo tempo.

:>ICA

como no original,
você controla os mísseis

teleguiados. Eles são ótimos para
eliminar os barcos que estão

na sua cola

D não entre em lugares
sem saída quando houver
ínimígos nas suas costas.

Você vai acabar encurralado

e com sérios problemas

assim que instalar o Nuke, saia de perto
rapidamente

IJIC••.•.os

tanques menores podem

assustar, mas não conseguírão
destrui·lo

o teletransporte
tira você do

aperto
rapidinho!

L destrua tudo que

aparecer. Você vai encontrar
power·ups dentro dos
prédios, carros, pequenas
cidades e tudo mais

)1 use sua força Edge. De cara, ela só
tonteia os inimigos, mas, maís tarde, você vai

poder controlá·/os

8attle Tanx retorna ao N64 com

jogabilidade expandida - mais variada-,

gráficos melhores e mais tanques para

aumentar ainda mais a destruição.

Griffin Spade, que é o irmão r:nais novo

de David, e sua noiva Madison, tiveram

um filho chamado Brandon. O moleque

mal saiu das fraldas e já apresenta sinais
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DICA:

encaixe o cilindro de gás no objeto
prateado, sobre o armário

~ Por Chr;, Combo

Broken Sword 11tem todos os

elementos de um adventure clássicos

gênero comum no Pc. George, o herói

da primeira versão, arrastou a

francesinha Nico para a América

Central. Lá, os dois terão de desvendar

os mistérios que rondam uma

organização criminosa, ligada a

praticantes de um antigo culto Maia.

Para isso, a dupla dinâmica depende de

seu inventório, ou seja, do conjunto de

itens e tranqueiras que conseguiu

coletar pelo jogo. Não é preciso dizer

que é pra lá de importante catar tudo

que vir pela frente. Criatividade é a

Ponto Fraco
Controles são

um pouco
lentos

Memory Card • 1 Jogador

Ponto Forte

Os gráficos são
puro desenho

animado

chave na hora de usar e

combinar os itens. Não

importa se a combinação

parece maluca: tente!

Fique de olhos abertos,

pois os gráficos são puro desenho

animado e há detalhes importantes nos

cenários. Os diálogos do gamei como na

primeira versão, são divertidíssimos. O

jogo é

compatível com
o mouse do

PlayStation,

que, apesar de

~ dispensável, melhora

bastante a jogabilidade.

DICA: olhe suas

anotações no
inventório e
leia tudo
atentamente

DICA: logo após ler as anotações, use o telefone
para poder sair da casa

DICA: use o

lenço e
pegue o
cilindro de

_ gás dentro
desse
armário

DICA: nessa

escrivaninha,

abra a gaveta
e pegue o item

DICA: aperte o no pé da estante para derrubá·
Ia sobre a aranha
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DICA: evite ao
máximo levar tiros
ou colidir com os

inimigos, pois eles
podem afetar os

equipamentos de
sua nave

DICA: na hora de escolher um item

opcional, é melhor escolher o barrier;
devido à dificuldade de algumas
missões. Se fizer várias missões

seguidas, é melhor escolher o energy
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DICA:

sempre que ficar sem
energia, volte para a base antes que sua nave

exploda

DICA:

os misseis são fortes, 'porém
limitados. Já o laser é mais fraco e gasta
energia

DICA: no modo Conquest, procure ir

aos lugares em que há um ponto de
interrogação para abrir as tarefas
mais dificeis

de jogo bastante parecidos. O modo
Command tem tarefas definidas desde o

início da missão. No modo Conquest,

você só fica sabendo quais são os

objetivos durante o jogo. Os inimigos

lembram os alienígenas de outro

clássico, Galaga. Eles atiram, mas, no

geral, são lentos. O mais importante é

tentar desviar e, quando achar um alien

mais valente, disparar um bom míssil

nele para acabar de vez com a história.

Existem diversas naves, que podem ser

escolhidas de acordo com o gosto do

freguês. Algumas são balancedas e mais
estáveis. Outras são mais fortes em

algum quesito, porém
deficientes em outros.

DICA: os fatores decisivos para
escolha de uma nave são a

quantidade de energia e um bom
controle

DICA: converse com

a operadora para

poder salvar o jogo e
regular sua nave

.: " j

TRAINtNG
- ,,' ,'0 ."_

C=C)MMAND
~. .; T.' .. y.-:-:
CONQUEST_FKiHT Aoecl!>l"c S•••.TllC_

Memory Card • 1 Jogador

Ponto Forte Ponto Fraco

As naves O jogo pode se
repondem bem tornar um tanto
aos comandos repe66vo

STAllllOOU

o modo Command tem missões mais definidas,

porém você conta apenas com uma nave no
inicio. O modo Conquest possui tarefas que

aparecem no decorrer do jogo

Por Lord Mathias

Star Ixiom é um jogo de tiro

com naves bastante diferente dos que se

vê hoje. Quem lembra de Star Luster,
clássico da Namco, vai encontrar

algumas semelhanças. São dois modos



DICA: sem pegar
fogo, atraia
Dyzan para a
piscina em
chamas. Em

seguida, mire o
Chakram nas
estalaetites
acima

DICA: elimine sempre os inimigos
com armas de longo alcance, como
os arcos, pois eles causam danos
maiores

DICA:
em Valarian's Secret, use a
catapulta para destruir o prédio à direita da porta

DICA: em

túneis escuros,

jogue o
Chakram para
detonar o que

pode estar a
sua frente

DICA: para entrar
no castelo de

Va/arian, use o
Chakram para
cortar as

correntes que
seguram a
ponte

elevadiça

disco de frisbee, só que em versão

degoladora. Os gráficos dos

personagens são parecidos com os de

Die by the Sword. A jogabilidade é

bem rápida. Além de usar a espada e o

disco, você vai
ter de usar a

cuca para

passar pelas 20

fases. Faça

tudo para não
m(mer no rT'leio

da fase. Não tem

choro nem vela,

tem de voltar para

o começo.

DICA: na

fase Pirate King Pacto/us, chute
essa espécie de carro para apagar o fogo e
derrubar o portão

Ponto Fraca
Gráficos um

pouco

carregados

1 Jogador

Ponto Forte

Jogabilidade
variada dá vida

longa ao jogo

Da GamePro

Você já deve ter

reparado na morena de olho

claro que anda dando uma de

guerreira pelos seriados de TV. Trata

se de Xena, uma princesa meio

diferente que não fica só sentada no

trono e sai mesmo para a luta. Neste

game, ela tem de salvar sua amiga

Gabrielle, que, para variar, se meteu em

encrenca. No caminho, enfrenta piratas,
amazonas e

todo tipo

imaginável de

inimigos.

Quem já viu o

seriado, vai

reconhecer o

estilo de luta,

que mistura
artes marciais,

acrobacias e

diversas armas.

O destaque é o

Chakram, uma

espécie de

DICA: com os inimigos das fases Amazon, o
Spinning Attack de 3600 de Xena é o mais
eficiente
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DICA: caso tenha

algum objeto
escondido na tela

por perto, surge
um quadrado
verde indicando

Ponto Forte Ponto Fraco
Grande A visão

definição nos atrapalha em
movimentos certos momentos

DICA: no teste do tiro, segure o
raio laser e aperte Shift para
destruir os vasos e pegar os itens
dentro

DICA: depois de pegar todos os
pedaços de metais pela tela, você
terá de falar com Jan para executar
os testes

DICA: no teste de

"furtividade",
você terá de

pegar a fruta
sem ser percebido.

Use a barra de

espaço para
rastejar no chão

o cara

é quase real! Não é à toa que

Outcast foi indicado ao prêmio da
Academia Britânica de Cinema e Artes

Televisivas, na categoria Jogo Inovador.

Só para você ter uma idéia, Outcast
concorre com Zelda e Half Life.

Agora, chega de papo e vamos ao que

interessa: sigam as dicas e
salvem nossa Terrinha.

DICA:

nesse ponto, no começo da
escada você encontra um metal

escondido

DICA: para ter uma ampla visão
da fase em que você está, aperte
Tab em qualquer momento
do jogo

DICA: suba a escada, corra

e pule para alcançar o
outro lado e pegar uma
parte do metal. Este é o
teste do pulo

Por BiII Gomes

O ano é 2007. O governo norte

americano, com o objetivo de explorar

novos mundos, lança uma sonda. N<?

caminho, a sonda é danificada por ~

alguma forma de vida inteligente.

Modificada, a sonda acaba criando um

buraco negro que agora ameaça a vida

na Terra. Você é Cutter Slade, das forças

especiais da marinha americana, e foi

enviado, com três outros cientistas, ao

mundo pararelo de Adelpha. Sua missão

é, enfrentando os perigos de um mundo

desconhecido e hostil, reencontrar a

sonda perdida e, assim, desvendar os

mistérios do buraco negro. Fora a visão

de jogo, que, às vezes, não deixa você

ver coisa alguma, o game é um show. A

trilha sonora ficou por conta da

Orquestra Sinfônica de Moscou. A

movimentação do personagem está
muito bem trabalhada:

DICA:

após falar com Zokrym na
sala, não esqueça de pegar as

munições no canto da tela na saida

DICA: ao entrar dentro d'água
procure pegar todos os itens
escondidos. Com o Shift você sobe

ao topo e com o Contrai você desce
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Demolition Racer traz muita

destruição de carros para o P.Station. O

jogo é realista e empolgante. Além de

ficar com a lataria toda amassada, seu

carro pode ter os vidros quebrados,

carroceria arrancada e até pegar fogo.

São oito tipos de carros que chegam ao

final do jogo com cara de entulho.

Todas as 12 pistas são um pouco escuras

e vão pedir uma ajustada no brilho da

sua TV. O controle analógico é super

sensível e com o menor toque você já

pode estar na contra-mão. DR diverte

bastante, mas também requer um

pouco de habilidade no volante para

ganhar as corridas.

DEMOLITION RACER
INfOGRAMES

Corrida - 2 Jogadores

P.STATION

cheias de atalhos e power-ups. A versão

do P.Station traz uma pista exclusiva, a

Volcano Island. Para ganhar os Turbo

Boosts, você deve fazer manobras como

giros de helicóptero e saltos. Para

combinar com a adrenalina do jogo,
rock bem

pesado e

rápido,
assinado

pelo
Metallica.

Prepare-se

para a
diversão.

STAR CRAFT 64
NINTENDO

Estratégia . 2 Jogadores

NI TENDO
Agora é a vez da galera do Nintendo 64 curtir

Star Craft. O jogo deu o que falar no Pc.

Infelizmente, a conversão para o console
da Nintendo não ficou 100%. Em um

futuro distante, três raças se enfrentam

pela sobrevivência e pelo poder. Nas mais

de 50 missões, você joga com seres mais

ou menos humanos chamados Terrans,

com os insetos Zerg e com os fortes

Protoss. Você deve criar pequenos grupos

de soldados e colocá-Ios para combater

usando toda a sua estratégia.
40

MOT WMEELS
El.EeTRONle AR"

Corrida . 2 Jogadores

P.STATION/N 4

Carrinhos supervelozes vão invadir os

'consoles! Você pode escolher entre 40
carros Hot Wheels. Nem todos estarão

disponíveis de cara. Você vai ter de ralar

um pouco nas pistas, vencendo as provas

ou procurando itens, para consegui-Ios.

São cinco modos: Practice, Racing

Tourneys, Stunt e Multiplayer com

divisão de tela. De início são seis pistas,

mas, ao progredir, você ganha acesso a
outras.

Todas são



longas para salvar seus amigos do
malvado Toc-Man. O modo Classic é uma

recauchutagem do antigo Pac-Man. Já
- o modo Maze é uma mistura

entre a ação do game original
do arcade com 18 labirintos

3D. É para matar saudade.

estão presentes, além dos times AII-Star

e Rookie AII-Star. Na quadra os

jogadores não ficam parados esperando

a bola. Pelo contrário, eles tentam se

movimentar e achar espaços livres. O
mesmo acontece na defesa. Uns dois

anos atrás, NBA Basketball 2000 seria

um campeão, mas agora vale apenas

algumas cestinhas.
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primeiros

RPGs para

P.Station.

Desde

então,
muita

coisa mudou nos jogos do gênero.

Suikoden 2 não percebeu as mudanças

e vem com personagens e ambientes em .

2D. A história começa onde o primeiro

jogo parou. Você é um jovem rebelde

que começa a ser caçado após
testemunhar a morte de todo o seu

exército. Aliado a mercenários e alguns

amigos, você deve salvar sua irmã, limpar

a sua barra e acabar com os planos

malvados do Império.

Já faz um tempo que o

Suikoden original foi

lançado. O jogo foi um dos

NBA BASKETBALL
2000
SPORrs INrERACJlVE

Basquete . 8 Jogadores

P.SI'AI'ION

Pac-Man, o bisavô do

videogame, foi
ressuscitado no

P.Station. Pac-Man

World tem diferentes

jogos, todos bem divertidos e
com visual moderno. No

modo 3D Quest o herói

Pac-Man pula, come,

claro, e corre por seis fases

PAC-MAN WORLD
NAMCO

Aventura/ação . r Jogador

P.SI'AI'ION

A Fox até que tentou,

mas seu jogo de

basquete é bastante
inferior a NBA Live

2000. Na verdade,
faltaram as faces

animadas dos

jogadores, o modo
Franchise e controles mais

moderninhos. Todos os times da NBA

sUIKODEN 2
KONAMI

RPG . r Jogador

P.SI'AI'ION

Sega Bass Fishing é um sonho,

comparado aos outros títulos do gênero

que pintaram na praça. Este jogo de

pesca tem gráficos arrojados, estratégia

ampla e boa jogabilidade. Dessas três

qualidades, os gráficos são a que mais

impressiona. A água é incrivelmente

transparente e o ambiente é

extremamente realista. Sim, isso quer

dizer que os mosquitos estão lá. Não

precisa pegar o repelente: para se livrar
deles basta baixar o volume da TV. Um

controle da Sega que imita uma vara de

pesca é recomendado. Além de contribuir

para o realismo do jogo, ele vibra

quando o peixe morde a isca.

SEGA BAss FlsHING
SEGA

Esporte . r Jogador

DREAMCASI'



DICA: a segunda curva na pista

North Carolína engana bastante.
Vindo da primeira curva, parece que .
dá para fazê·la na boa. Na verdade,
ela requer uma boa freada

DICA: um

bom pit
stop pode

garantir
sua posição, por isso memorize essa seqüência

de botões o o o xx o o o o o o Ll o o X

DICA: para as pistas como a Texas e aLas Vegas,
dá para aumentar a velocidade e o controle do
carro, sem muita aceleração. No menu Basíc

Car-Setup, ajuste a Downforce para 5,
o Oversteer para 9, a pressão dos
pneus para 10 e a Gear Ratio para 8

Ponto Fraco
Vozes dos

narradores e

da equipe

DICA: o vácuo é
essencial nas

ultrapassagens.
Cole nos

oponentes e
saia para o lado

para passá-Ios

2 Jogadores

Ponto Forte

Resposto
rápido dos
controles

DICA: saia dos
boxes o mais

rápido possivel
para garantir
segundos
decisivos na
hora de
vencera

prova

Os acidentes

são um dos

poucos
destaques dos
gráficos na
versão do N64

estão mais interativos e você pode

escolher o que vai fazer na parada antes
de entrar nos boxes. Nascar 2000.

Embora a qualidade gráfica no Nintendo

64 seja melhor, o PlayStation tem o

melhor conjunto e está na pole position.

DICA: nas pistas de alta velocidade como
Tafladega ou Fontana, é melhor dar uma
raspada na parede para diminuir a velocidade

do que usar o freio

Ponto Froco
Gráficos não

tem boa

resolução

2 Jogadores

Ponto Forte
Diversão

garantido no
modo 2 Ployers

NINI'ENDO 64/ P.SI'AI'ION - - - - - - - - - - - -

• Controles precisos e
jogabilidade desafiante
marcam a volta de Nascar

N ascar 2000 é bem parecido com aversão anterior, Nascar 99. Há

mais detalhes e algumas novidades.
São 18 circuitos reais e 5 inventados

pela galera da Electronic Arts. Você

também pode inventar: criar seu próprio

piloto, ajustar os campeonatos e até

acionar ou desativar o espelho retrovisor.

Estão presentes os pilotos profissionais

famosos do esporte, como Andretti e

Wallace, que, diga-se de passagem, são

bem difíceis de derrotar. A grande

novidade é o modo para dois jogadores

com divisão de tela. Os dois podem

correr juntos todas as provas do

campeonato. Além disso, os pit stops

DICA: às
vezes é
melhor ficar
em

segundo,
para tirar
vantagem
do vácuo e
não ter de

arcar com a responsabílídade de manter a pole
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NINJ'ENDO 64 _

• Crie seu lutador e arrase

os oponentes em Knockout
Kings 2000, agora no N64

DICA: se seu oponente ganhar um
soco super-charged, vai tocar um sino. Cubra
sua cara imediatamente, apertando e segurando

Ze aguarde

DICA:

se estiver encurralado,

empurre seu oponente apertando A e B juntos

baixos, por exemplo, podem ser

usados tranqüilamente, sem acarretar

nenhuma penalidade. O clinch,

quando um lutador abraça o outro

para não apanhar mais, foi eliminado.

o soco Super-Charged de "Sweet Sugar"
Hendrix é perfeito para fazer o oponente
literalmente beijar a lona!

DICA: se a luta estiver empatada ou se você

estiver vencendo, golpes na cintura podem
aumentar seu punch meter. Porém, se estiver
perdendo, eles tiram muita energia

DICA: o soco Lunge, apertando e
segurando ~ e apertando A é uma
boa maneira de começar a luta ou
perseguir um oponente que estiver
na retranca

Ponto Fraco

Norradore5

não têm

a55unto

2 Jogadores

Ponto Forte

Bon5 gráfic05,
controles e

jogobilidode

Mas, no final das contas, tudo é diversão.

No modo Career, você pode criar seu

pugilista, treiná-Io para as lutas e, quem

sabe, torná-Io um campeão. Desta vez os

juízes estão mais liberais. Golpes mais

DICA: para ter uma carreira de sucesso,
treine entre todas as lutas. Junte todos os 30

pontos alternando golpes rápidos. Para isso,
aperte e segure simultaneamente Z e l' e
aperte B, ou ainda aperte e segure
simultaneamente Z e ,j, e aperte A. Misture
esses golpes com alguns jabs poderosos

DICA: para evitar tomar
um soco de bobeira,

fique sempre se
movendo, apertando
e segurando Z e
movimentando-se
com l' e ,j,.lsso

evita os ataques dos
oponentes e
possibilita os

contra-ataques

Depois do sucesso no PlayStation,Knockout Kings está de volta,
desta vez no Nintendo 64. Todas as

grandes estrelas estão no jogo. Entre

elas, Muhammad Ali, Oscar De La Hoya,

Evander Hollyfield e Sugar Ray Leonard.

Se preferir, você ainda pode criar seu

próprio lutador para enfrentar essas

feras. KK2000 é o jogo de boxe mais

realista de todos até agora. As faces dos

lutadores estão bem detalhadas, assim

como seus estilos, movimentos e

técnicas. Às vezes, com um soco certeiro,

dá até para ver o protetor de dentes

voar longe. Os controles são fáceis de

aprender, porém difíceis de dominar.
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NINI'ENDO 64 _

Ponta Fraco
A chata e

repetitiva
trilha techno

4 jogadores

Ponto Forte

Modo Multiployer
aumenta a
diversão

DICA: abrindo muito nas curvas fechadas você

acaba se distanciando dos oponentes. Faça as
curvas por dentro

DICA: vá pelos atalhos quando estiver
desesperado atrás

de um check point

DICA: quando um carro começar a
soltar uma fumaça preta, dê um fim
nele. Uma boa colisão vai mandá-Ia

para o espaço

DICA:

quando estiver com carros
de alta durabilidade como a pick-up,

não bata nos inimigos mais lentos.

Aproveite para causar grandes
acidentes

controles. O freio de mão é ótimo para

dar derrapadas e cavalos-de-pau. A

musiquinha techno enche o saco, assim

como as repetitivas frases do cara do
alto falante. 0064 tem uma boa

jogabilidade, um modo Multiplayer
divertido e um contrato definitivo com

o ferro-velho.

DICA: tente preservar a parte frontal
do seu carro. Puxe o freio de mão

para derrapar e bater c{)m a lateral do
bicho

DICA: não desista

quando o tempo
acabar. Dá para

seguir bastante no
embalo do carro e
conseguir alcançar

um check point

DICA:

assim que destravar
carros secretos como o Street Rocket comece a

usá-Ias, eles são bem melhores

A o contrário de todos os jogos decorrida para N64, em Oestruction
Oerby 64 você não só deve ganhar as

corridas, mas também destruir todos os

outros carros. Além disso, também deve

ter cuidado para seu carro não ficar só

na carcaça. Os circuitos variam entre

arenas e pistas com duas mãos. Quem
estiver a fim de velocidade sem danos

pode conferir o modo Colision Free Time

Trial. De cara, você pode escolher alguns

veículos que se diferenciam apenas na

pintura, mas ganhando

torneios, você destrava
uma dúzia de carros

secretos. Cada um deles

tem características

próprias e responde
diferentemente aos

• Corrida e destruição
ganham as pistas e
arenas do Nintendo 64

DICA: para entrar na confusão das
pilhas de carros nas arenas como The

Junkyard e Ground Zero, ganhe
velocidade nos cantos e vá com tudo
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DICA: se o goleiro adversário estiver segurando
a bola, use a barra de espaço para evitar que ele

faça cera
45
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DICA: nas bolas divididas no alto, mantenha

pressionada a barra de espaço para posícionar o
seu jogador

DICA: no "
meio-de

campo, use a
tecla A para

dar uma
arrancada e

fugir da marcação do adversário. Mas tome
cuidado, pois isso diminui o controle da bola

DICA: nas partidas amistosas

você pode usar várias opções do
jogo, como clima, tempo, estádio.
Para mudá-Ias, clique com a seta
em cima do quadrado. Em
competições você não poderá
mudar nada

DICA:

quando
estiver
sem a

posse
de bola,

de frente para
o adversário, use a tecla S.

Carrinho somente pelos lados com o D

..{.~.

DICA: para aumentar a potência
dos chutes ou passes, mantenha
pressionada a tecla e depois solte.
Chutes na diagonal de fora da
área são uma boa pedida

São 9 mil quadros de

animação dos jogadores,

com iluminação e sombreamente,

em tempo real. Destaque para o modo

Clássico, com grandes desafios entre

seleções. Aliás, você só pode jogar com

países, os times foram deixados de lado. Se

você tiver de destacar algo no jogo, não

tenha dúvidas: fique com os gráficos, eles

fazem a diferença.

DICA: O Replay aparece depois
das suas jogadas de ataque. Com
os botões do teclado A, B e C

você muda o ângulo. Para
cancelar, aperte Esc

Ponto Fraco

A narração sá
rola em certos

partes

Ponto Forte
Os vários
modos de

competição

Até 8 jogadores em rede

DICA:

nas faltas de frente

para o gol, coloque a seta um pouco
acima do local desejado. Senão a bola vai lá na

arquibancada

PC

• Microsoft consulta

ingleses e faz um futebol
com gráficos de arrasar

Domingo à tarde, depois do rango emfamília, seu pai ouve aquele

futebolzinho no rádio enquanto dorme

no sofá. Pois é, os narradores, os paulistas

José Silvério e Flávio Padro, são os

mesmos, mas o clima de Futebol
International 2000 é totalmente

diferente. O novo jogo da Microsoft está

bem melhor que a primeira tentativa da

empresa no gênero. Com a ajuda de

técnicos e jogadores ingleses, a turma do
Bill Gates

caprichou.

DICA: nos

escanteios,

coloque a
seta a meia
altura na
marca do

pênalti. Com
isso, o goleiro não sai da área e você
consegue cabecear livre de
marcação
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conseguiu realizar na vida real, vai

conseguir aqui, desde que

pegue a manha dos controles.

Não pode é dar uma de Mané:

se o personagem cai do skate,

sangra e grita de dor. Aumente o

volume: você vai ouvir Dead Kennedys,
Primus e Suicide Machine.

DICA: nos
modos
Graffiti e

Trick Attack,
mande seu

oponente
de cara no chão, entrando na frente dele

Fique
esperto: dá

para fazer
uma
manobrinha

em quase
todos os

objetos dos
cenários. Dê

uma olhada nessa manobra de Bucky Lasek na
pista Chicago Municipal Skatepark

DICA:

explore
bastante o
modo Free

Skate para
conhecer

bem todas

as pistas

DICA: para
ganhar muitos

pontos, aprenda
a deslizar nos

canos e

quaisquer
outras

extremidades
Ponto Fraco

Ângulos de
câmera

enganam

2 jogadores

Ponto Forte
Gráficos e

jogobilidode
fantásticos

brasileiro Bob Burnquist, Chad

Muska e Bucky Lasek. O lance
é colecionar as fitas de vídeo

que você ganha ao longo das

provas para destravar outras

pistas e shapes. No total são

três modos para um jogador e

três modos para dois jogadores.
Variam entre sessões livres e

campeonatos com diversos
desafios. As manobras deixam

qualquer um de boca aberta.

Tudo que você nunca

DICA:

quando
estiver

competindo
no Windy
Cíty Slam, tente deslizar bastante nos canos e

finalize no half-pipe para levar o ouro

DICA: antes de
combinar

manobras,

verifique se tem
velocidade e
altura suficiente

para não dar com
a cara no chão

DICA: no modo Graffiti,

'não marque apenas as
suas áreas. Você pode
melhorar sua

pontuação e diminuir a
do oponente fazendo
manobras melhores na
área alheia

Atenção todos os skatistas! O grandeTony Hawk trouxe para o

PlayStation o melhor, mais rápido e mais

animal jogo de skate de todos os

tempos. A jogabilidade é perfeita, os

truques radicais e o visual arrasador. As

pistas são o sonho de todo Skatista~

Obstáculos espalhados por todos os

lugares, rampas, half-pipes, •

piscinas etc. Você escolhe entre , 'vários skatistas profissionais,

entre eles o próprio Tony Hawk, o

• Tony Hawk, astro das
pistas de skate reais, estrela
o melhor game do gênero
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DICA: não tire o pé do acelerador quando avistar
pessoas no meio da pista, pois você não
conseguirá acertá·las. Elas só servem para

enganar e fazê·lo perder tempo

DICA:

procure não sair da pista

Subindo no barranco você perde muito tempo

DICA: na segunda
etapa da Espanha,

fique esperto. A
pista termina e

você tem de virar

para a direita, se
não quiser bater

nas placas

DICA:

sempre que completar alguma
etapa você cai nessa tela para consertar o
carro. Conserte primeiro as partes mais
atingidas

resultado, você ficar entre os seis

primeiros, marca ponto na tabela de
classificação. No final de todas as
etapas, quem estiver em primeiro na
tabela, claro, leva o caneco. Você
corre com marcas famosas de carros

em ralis como Hyundai, Subaru,

Toyota, Honda e Mitsubishi. Cada
carro possui um ponto forte nos

DICA: em certas itens estabilidade, dirigibilidade,
curvas você terá velocidade e arrancada. Pise

que tirar o pé do fundo e não esqueça de colocar
acelerador. Volte a O trevo de quatro folhas, o péacelerar somente

quando tiver o de coelho ou equivalente no
controle do carro bolso para as horas de aperto.

·Rall

DICA: se a

direção do
carro estiver

muito leve,
a toda hora
você vai

parar no
barranco. Entre nas opções para mudar esse iten

• Marcas famosas fazem

a diversão das pistas
européias de V-Rally 2

os gráficos são bonitos. Mas nãodá para ficar admirando a

paisagem. Para se dar bem em
V-Rally 2, você terá de correr.
E muito! Em cada país por onde você
passar, vai participar de duas etapas.
A soma dos dois tempos obtidos nas
corridas é a que vale. Se, com esse

Memory Card . 2 jogadores
DICA:

consiga bons resultados nas
duas etapas para alcançar pelo menos o sexto

lugar e marcar algum pontinho na tabela de
classificação

DICA:
as setas indicam a

intensidade das curvas. No amarelo pise fundo
e no vermelho tire o pé do acelerador

Ponto Fraco

O looding é
muito

demorado

Ponto Forte
Liberdade

poro alterar o
visão
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A seção está cheia de truques para jogosrecém-saídos do forno. Além dos

truques para Resident Evi/ 3, Outcast e MK

Go/d, você também vai encontrar dicas

para Ready 2 Rumb/e {Dreamcast} e Road

Rash {N64}, os lançamentos do momento

RESIDENT EVll 3

Balas rápidas na 1~ arma

[SimpleGun]

Weight_oCbullet=0.010000

Speed_oC buIleC min=300.000000

Speed_oU uIleCmax=400.000000

Reloadtime_oCbu Ilet=20000

Lifeti me_oCbullet=20000

Friction_of_buIIet=O.000000

Sempre ganhe 999 de

dinheiro e energia
[Bonuses]

MoneyChest=999.000000

Money=999.000000
Life=999.000000

programa clique em arquivo - abrir; procure o diretório do

jogo e abra o arquivo "outcast.ini". Altere os os itens das

seções, indicados entre colchetes. Por exemplo, para conseguir

invencibilidade, procure a seção [Human] e altere a linha

HeroDamageScale.

Obs.: faça uma cópia do arquivo por precaução, pois ele é
essencial para o game.

Invencibilidade

[Human]

HeroDamageScaIe=O.000000000

Caixa de munição com 999
balas

[SimpleGun]
AmmoBox=999.000000

Mais dano para a 1~ arma

[SimpleGun]

Damage=399.000000

Burstjize_Level_3=24

Burstjize_LeveU=12

Burstjize_Level_1 =20
BulletRadius=10.000000

SOUl REAVER
Várias dicas

Digite as dicas abaixo durante a tela de pausa. Um

som diferente é ouvido quando a seqüência é feita corretamente.

Recuperar energia: segure L1 ou R1 e digite a seqüência + o
1'+-1'+-.

Energia no próximo levei: segure L1 ou R1 e digite a

seqüência ~ X+-(', l' +.
Energia máxima: segure L1 ou R1 e digite a seqüência ~ o
+1'+1'.

Recuperar magia: segure L1 ou R1 e digite a seqüência ~~+
(',~+.

Magia máxima: segure L1 ou R1 e digite a seqüência (',
~+~~1' (',+-.

Atravessar barreiras: segure L1 ou R1 e digite a seqüência +
00 +-~ (',1'.

Subir paredes: segure L1 ou R1 e digite a seqüência (', + L+
~1'+.

Várias Dicas OUTCAST ~Para fazer essas dicas, é preciso que você edite o ~
o arquivo "outcast.ini" que fica no diretório

correspondente ao jogo. Para isso, você deve abrir o

arquivo usando um editor de texto como o Notepad ou o Edit

do DOS. Para usar o Notepad (bloco de notas) clique em

iniciar - programas - acessórios - bloco de notas. Ao abrir o
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Butique Key (Roupas Especiais)
Se você acabar o jogo com,

no mínimo, Grade D, vai

ganhar a chave da Butique.

Comece o jogo novamente e

pegue-a no baú, a localização

da Butique está marcada no

mapa de Uptown do Detonado desta edição. Acabando

com Grade D você vai ganhar apenas uma das roupas.

Ao conseguir um Grade maior que D você habilita outra

roupa. Para habilitar todas elas é necessário conseguir Grade S.

Epilogue Files
Ao terminar o jogo você abre um

Epilogue File que nada mais é que

o desfecho dos principais

personagens de RE 1 e RE 2. Para

abr,ir todos é preciso acabar o

jogo oito vezes.

lhe Mercenaries: Operation Mad Jackal
Basta terminar o jogo com

qualquer Grade. Esse modo de

jogo serve para você comprar

armas com munição infinita e

usá-Ias durante o jogo. Entre

elas estão um fuzil, uma

metralhadora giratória e o

lança-foguetes.
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Sem chuva: 060 060

The Tomb: 044044

Wind World: 055 055

Ice Pit: 313 313
Ladder: 363 363

Cabeção: 321 321
The Church: 323 323

Várias armas: 555 555

Morte com um golpe: 123 123
Modo Noob Saibot: 012 012

Kombat explosivo: 050 050

Não perde as armas: 002 002
Desativar arremessos: 100 100

Armas aleatórias: 111 111

Shaolin Templo: 101 101

Reptile's Lair: 066066
Kombat silencioso: 666666

Começar já com a arma: 444444

Desativar Max Damage: 010 010
Goro's Lair (Snake Pit): 011 011

The Well (fase do Scorpion): 022 022
Rain vermelho em sua fase: 020 020

Começar com qualquer arma: 222 222
Elder Gods (Blue Face): 033 033

Living Forest: 202 202
The Prison (Fan stage): 303 303
The Netherrealm: 343 343

The Soul Chamber: 353 353

Desativar Max Damage e
arremessos: 110 110

Kombat Kodes

Digite os seguintes códigos na tela Versus Mode para acionar

os truques abaixo. Existem duas caixas com três dígitos na

parte inferior da tela. A primeira é controlada pelo soco baixo,

a segundo com bloqueio e a terceira com chute baixo.

na parte inferior da tela. Agora segure L + R e aperte l' +- A.

Jogue com Noob Saibot
Acione o código do menu de truques e, na tela de seleção de

personagem, leve o cursor até o ícone "Hidden" na parte

inferior da tela. Agora segure L + R e aperte l' l' +- +- +- A.

Jogue com Sektor
Acione o código do menu de truques e na tela de seleção de

personagem, leve o cursor até o ícone "Hidden" na parte inferior

da tela. Agora segure L + R e aperte l' l' l' l' +- +- +- +- A.

Conferir a biografia dos personagens
Entre no Kombat Theater, leve o cursor até um personagem e

aperte L + R para conferir sua biografia. Leve o cursor até a

seqüência de abertura para ver a biografia de Goro.

Obs: não é necessário ativar o final de um personagem para

conferir sua biografia.

Trajes alternativos
Na tela de seleção de personagem, leve o cursor até um

lutador, segure Start e aperte qualquer botão para girar a foto

e acionar seu segundo traje. Gire duas vezes as fotos para

conferir o traje alternativo, com exceção de Sonya e Tanya, que

você deve girar três vezes.

Código das fases
17: Goro's Lair

18: The Well

19: Elder Gods

20: The Tomb

21: Wind World

22: Reptile's Lair

23: Shaolin Temple

24: Living Forest
25: Prison

26: Ice Pit

27: The Church

28: The Netherrealm

29: The Soul Chamber

30: Ladder Stage

Jogue com Goro
Acione o código do menu de

truques e, na tela de seleção de

personagem, leve o cursor até o ícone "Hidden"

MORTAL KOMBAT GOlD

MENU DE TRUQUES, CÓDIGOS E MAIS

Menu de truques
Na tela "Press Start Button",

aperte RAPIDAMENTE l' l' + +

+- +- -+ -+. Se fizer certo, alguém
vai rir e você vai ouvir

. "Outstanding". Agora, entre no

Options, coloque o cursor em

Exit, segure L + R e aperte A para

acionar o menu de truques com

as seguintes opções:

Easy Endings: acione esta

opção e para ver o final, comece
uma luta no modo arcade e

derrote apenas um oponente

Fatal 1: acione esta opção e finalize seu oponente com um

soco alto. Com isso, você vai conferir o primeiro Fatality de

qualquer personagem.

Fatal 2: acione esta opção e finalize seu oponente com um

soco baixo para conferir o segundo Fatality de qualquer lutador

Pit Fatal: acione esta opção no menu de truques e, para

finalizar seu oponente, segure + e aperte soco alto. Com isso

você vai conferir o Fatality da fase de qualquer personagem.

Danger: acione esta opção e as barras de energia de ambos

os personagens vão estar bem baixas, podendo-se finalizar

com apenas um golpe.

Kombat Kode: entre com os códigos abaixo para acionar os

respectivos efeitos.

Códigos gerais
o: sem código

1: cabeção
2: desativar arremessos

3: desativar Max Damage

4: desativar Max Damage e
arremessos

5: corrida ilimitada

6: armas a qualquer hora
7: armas aleatórias

8: armado e perigoso
9: várias armas

10: Kombat silencioso

11: Kombat explosivo

12: sem força
13: sem chuva

14: Kombat de armas

15: modo Noob Saibot

16: chuva vermelha



Trajes alternativos
Acione o modo para quatro jogadores, vá para a casa

"Prediction" e ative os novos trajes para cada personagem

WWF ATTITUDE

GOEMON'S GREAT ADVENTURE

NFL GAMEDAV 2000 . @Jogadores mais hábeis, jogadores de
tamanhos diferentes e mais
No menu principal, selecione Options e, na próxima

tela, selecione Easter Eggs. Na tela Easter Eggs, selecione Add

Entrye digite os seguintes passwords:

Obs: um "_" representa um espaço.

Todos os jogadores com habilidades iguais: EVEN_TEAMS

Field Goals mais longos: STEEL_LEG

Para o jogador ficar mais difícil: BIG_HITS

Nível de dificuldade secreto: GD_CHALLENGE

Jogadores que não cansam: STAMINA

Time da casa sem penalidades: HOME_COOKING

Chutes mais longos e mais altos: HANGTIME

Jogadores maiores: GOLlATH

Jogadores altos e magros: PENCILS

Jogadores minúsculos: FLEA_CIRCUS

Pegar mais fácil a bola nos
arremessos: GLOVES

Running Back zoado: DAVIS

Supervelocidade: JUICE

Braço super-rígido: PISTON

segure L + R para escolher o lutador.

Lute em um ringue ao ar livre
Entre no modo Arcade e selecione o modo para dois

jogadores. Em seguida, na tela de seleção de personagem,

segure X + L + R para escolher o lutador.

Lute na arena Championship
Entre no modo Arcade e selecione o modo para dois

jogadores. Em seguida, na tela de seleção de personagem,

segure R para escolher o lutadol .

Modo para quatro jogadores
Insira os quatro controles e comece um jogo com

os controles 1 ou 2 ou com os dois. Pegue 44 mãos

de várias fases e aperte C-+ + Start nos controles 3 e 4

Trajes alternativos
Na tela de seleção de personagens, escolha um

lutador. Em seguida, aperte X e, para conferir os

trajes alternativos, aperte L1, L2 ou R2 e aperte

simultaneamente X. Quando a luta começar, seu lutador vai

estar com uma roupa diferente

READY2 @RUMBLE
BOXING

Classe bronze
Selecione o modo

Championship no menu

principal. Em seguida,

selecione New Game e digite
"RUMBLE POWER" como o nome do

gym para ter acesso a todos os pugilistas da classe bronze.
Obs: esta dica também ativa o Kemo C1aw no modo arcade.

Classe Gold
Selecione o modo Championship. Selecione New Game e

digite "MOSMA!" como o nome do gym e ative todos os

pugilistas da classe Gold.

Obs: esta dica também ativa o Nat Daddy no modo arcade.

Classe Champ
Selecione o modo Championship. Selecione New Game e

digite "POD 5! li como o nome do gym para ter acesso a todos

os lutadores da classe Champ.
Obs: esta dica também ativa o Damien Black no modo arcade.

Trajes alternativos
Na tela de seleção de personagem, aperte X + Y.

Cornerman alternativo
Na tela de seleção de personagem, segure X e aperte l' -+ e .J,.

ou +-.

Classe Silver
Selecione o modo Championship. Em seguida, selecione New

Game e digite "RUMBLE RUMBLE" como o nome do gym para
ter acesso aos lutadores da classe Silver.

Obs: esta dica também ativa o Bruce Blade no modo arcade.

Cornerman Leprechaun
Na tela de seleção de personagem, segure X e aperte L + R.

Provocações
Durante a luta, segure X + A ou Y + B.

Restaurar a energia
Derrube seu oponente e gire o direcional analógico em 3600

ou aperte repetidamente L + R enquanto ele estiver tonto.

Imagens secretas
Ponha o CD do jogo no drive de um PC e confira as 20

imagens secretas no diretório "7xtra".
Lute na arena Two-tier
Entre no modo Arcade e selecione o modo para dois

jogadores. Na tela de seleção do personagem, segure L para
escolher o lutador.

Lute no ringue do gym
Entre no modo Arcade e selecione o modo para dois

jogadores. Em seguida, na tela de seleção de personagem,
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Carros e pistas bônus
Termine qualquer corrida em primeiro lugar para

ativar os carros e as pistas extras. A velocidade dos

carros e a dificuldade das pistas são determinados pela

dificuldade com que você venceu a prova em primeiro lugar.

Resetar os atributos dos jogadores,
ataque melhor e mais
No menu principal, selecione Customize e, na próxima tela,

selecione a opção Easter Eggs. Na tela Easter Eggs, selecione

Add Entry. Na tela Add Entry, digite os passwords abaixo:

Obs: o "_" representa um

espaço.

NCAA GAMEBREAKER 2000

Todos os atributos dos

jogadores em 99: BEAT_DOWN

Jogadores melhores: BUILDER

Ataque melhor na Simulated
Season: BOOST

Vencer todos os Simulated Games: SC

ROAD RASH 64

RE-VOLT

Superlargada
No começo da corrida, segure A e acelere com Z.

Códigos para as fases
Stage 2: no menu principal, aperte R, C~, Z, R, L,

C1', C+-, c1'.

Stage 3: no menu principal, aperte R, C~, C~, C~, R, C+-, C+, Z

Stage 4: no menu principal, aperte R, C~, C+, C+-, C~, C~, Z, L

Stage 5: no menu principal, aperte Z, C~, C+, C+-, C7, Z, L.

Pistas invertidas

Bata o recorde em todas as pistas de todos os circuitos no

modo Time Trial Challenge.

Pista no espelho
Bata o recorde em todas as pistas invertidas de todos os

circuitos no modo Time Trial Challenge.

Pistas invertidas e no espelho
Bata o recorde em todas as pistas no espelho de todos os

circuitos no modo Time Trial Challenge.

Pular no modo Multi-player
Durante uma corrida, aperte C1' para pular.

Desatolar

Durante uma corrida, aperte C1' para desatolar. Por exemplo,

se cair na piscina de Toytanic, aperte c1' para sair da água.

Aperte R quando capotar.

Levei Wetworld

Jogue o levei Nuclear Winter até chegar nos trilhos que

levam ao comunicador. Agora, acione o power-up e caia no

telhado abaixo com um med-kit. Pule desse telhado na água

e nade até uma plataforma flutuante. A saída para o levei

Wetworld vai aparecer.

Encher a energia
Destrua um hidrante ou qualquer fonte de água. Em seguida,

fique na água e segure A para encher aos poucos a energia.

Outro jeito é ficar em frente a uma privada e apertar A.

DUKE NUKEM: ZERO HOUR

Levei Sinking
Pegue todos os pedaços da máquina antes no

levei "The Rack". Em seguida, mais um portal vai

aparecer em uma sala perto do outro. Use-o para ativar
o levei" Afundando à Ia Titanic".

Todos os carros e pistas
No menu principal, segure Select e aperte L1, +

L2, ~ L2, +- L1, L1.

Ônibus escolar

Selecione os modos "Single Race" ou "World Tour". Em

seguida, na tela Transmission Selection, segure Select e aperte
L1, l' L2, + + L2, L2, R2.

Caminhão de sorvete

Selecione os modos "Single Race" ou "World Tour". Em

seguida, na tela Transmission Selection, segure Select e aperte
R2, L2, L2, + + L2, L2, R1.

Caminhão viúva-negra
Selecione os modos "Single Race" ou "World Tour". Em

seguida, na tela Transmission Selection, segure Select e aperte
R1, L2, L2, + + l' L2, L1.

Ver os programadores do jogo
Selecione a pista invertida Mojave. Comece a corrida, vire o

carro na contra-mão e dirija no começo da pista. Vá para a
direita da duna de areia e continue em frente até achar o

sinal da Accolade com as fotos dos programadores.

TEST DRIVE: OFF ROAD 2

TRICK STYLE

Pranchas diferentes

Prancha Combat: derrote o chefe na pista U.K.

Prancha Speed: derrote o chefe da pista U.S.

Prancha Trick: derrote o chefe da pista Japan.

Superlargada
Na contagem regressiva para o começo da prova, segure R

quando o "Go" aparecer.
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Jogue com Pojo the Chicken
Digite seu nome como EGG e o password 911.

GAUNTLET LEGENDS

Outros personagens
Aumente o levei de um personagem para 10. Em seguida, na

tela de seleção, segure Turbo e escolha o mesmo personagem.

O mago vai virar Jackal, o guerreiro vai virar o minotauro, a

valquíria vai virar Falconess e o arqueiro vai virar Tigress.

Jogue com a Valquíria pelada
Digite seu nome como NUD e o password 069. Em

seguida, selecione a Valquíria para conferir suas curvas.

MADDEN NFL 2000

Jogadores grandes Vs. jogadores pequenos: MINIME

Estádio Dodge City: WILDWEST

Estádio EA Sports: ITSINTHEGAME

Menos penalidades: REFISBLIND

Sem intercepções: EXPRESSBALL
1972 Steelers: DONTGOFOR2

1972 Raiders: GETMEADOCTOR

1976 Raiders: GAMMALlGHT

1976 Patriots: HACKCHEESE

1981 Dolphins: 15MOREMIN

1981 Chargers: BUILDMONKEVS

1985 Dolphins: CHICKIN
1985 Bears: DOORKNOB

1986 Browns: KAMEHAMEHA

1986 Broncos: BLUESCREEN

1988 4gers: CALLMESALLV

1988 Bengals: PTMOMINFOGET
1990 Giants: PROFSMOOTH

1990 Bills: SPOON

1997 Packers: TUNDRA

1997 Broncos: EARTHPEOPLE

Todos os times dos anos 60: MOJOBABV

Todos os times dos anos 70: LOVEBEADS

Time Marshall's Fantasy: COWBOVS
Time desconhecido: OBINTHECLUB

última volta, aperte R para pular.

Música do caminhão de sorvete: quando estiver pilotando

o caminhão de sorvete Conemasters, segure Z para buzinar e

ouvir a musiquinha.

Times e estádios especiais e mais
No menu principal, leve o cursor até System

Options. Aperte +- ou -+ até Secret Codes aparecer na tela

do menu. Quando aparecer, aperte X para abrir a tela Edit

e digite os códigos abaixo. Quando acabar de digitá-Ios,

selecione Activate Code e comece o jogo.

MICRO
MACHINES
64TURBO

9 vidas no modo

Challenge
Digite seu nome com

MOGSLlFE na tela de seleção

de personagem. Se fizer certo,

você vai ouvir um som. Depois de

confirmar esse nome, digite um nome qualquer e selecione

o modo Challenge.

Tanques no modo multi-player
Digite seu nome com o ALLTANKS na tela de seleção de

personagens no modo multi-player. Se fizer certo, você vai
ouvir um som e seu nome vai voltar ao normal.

Mudar para objetos
Pause o jogo e aperte ~ ~ l' l' -+ -+ +- +-. Se fizer certo, você vai

ouvir um som. Faça o código novamente para voltar ao normal.

Visão de trás do carro

Pause o jogo e aperte +- -+ C+-, C-+, +- -+ C+-, C-+. Se fizer

certo, você vai ouvir um som. Faça o código novamente para
voltar ao normal.

Pingar mais alto
Pause o jogo e aperte c+- -+ -+ ~ l' ~ +- ~ ~. Se fizer certo,

você vai ouvir um som. Faça o código novamente para voltar
ao normal.

Competidores do computador mais lentos
Pause o jogo e aperte C-+, ct, C+-, ct, C-+, ct, C+-, ct. Se

fizer certo, você vai ouvir um som. Faça o código novamente

para voltar ao normal.

Modo Turbo

Pause o jogo e aperte C+-, ct, C-+, C+-, ct, ct, C~, C~, C~.

Se fizer certo, você vai ouvir um som. Faça o código

novamente para voltar ao normal.

Modo Debug
Pause o jogo e aperte C+-, 1', ~, ~,C+-, C-+, C-+, ct, C~. No

modo Debug, acione as dicas abaixo.

Vitória instantânea: durante o jogo, aperte Z + C~

Obs: não é possível acionar essa dica no Time Trial.

Destruir todos os carros: durante o jogo, segure X + C1',
C-+, C+-.

Computador controla o carro: durante o jogo, segure Z e

aperte C+-.

Mudar o ângulo da câmera: durante o jogo, segure Z e

aperte l' ~ e +- ou -+.

Zoom na câmera: durante o jogo, segure Z e aperte L ou R.

Superlargada: aperte de leve o acelerador toda vez que

mudar a contagem regressiva e segure no último segundo.

Ver o final da corrida: quando cruzar a linha de chegada na

52



SHADOWGATE 64

Evitar colisões nas paredes
Mude para auto-pilot logo antes de

bater. Se conseguir acionar o auto-pilot,
você não vai colidir.

Achar a Rusty Key
Olhe entre a coluna e a parede na sala

com a Custodian's note para achar a
chave.

FREESTVLE
BOARDIN'99

Jogue com o Mr. Chicken
Termine todas as 10 pistas com os cinco

personagens usando o mesmo arquivo

que salvar para ativar o Mr. Chicken.

Pista Prototype
Termine todas as pistas com todas as

equipes no modo Single Race. Em

seguida, selecione a nova opção

"Prototypes" no menu principal.

Todas as pistas
Digite seu nome com o WIZZPIG.

Veículos bônus
Digite seu nome como JAZZNAZ.

Derrotar Warlock
Lord
Coloque o Staft of Ages

seguido do Ring of the Kingdom nas
mãos da estátua Lord Jair.

Modo Link-up para quatro
jogadores
Carregue o jogo em dois P.Station

conectados. Selecione Options, em

seguida Game Setup, depois Default

Names e Default Name Player One.

Mude o nome nos dois P.Station para

L1NK. Se fizer certo, a tela vai piscar.

Agora, selecione" Estabilish Link" na tela

de opções nos dois consoles.

Obs: o primeiro console a acionar a

opção vai ser o mestre e o outro vai ser o
escravo. Selecione os modos Single Race
ou Eliminator no mestre. Se escolher

Single Race, selecione a equipe e a pista,

depois o veículo e comece a corrida.

WIPEOUT3 @Classe Phantom Desativar auto-pilot
Digite seu nome como AVINIT. Em uma junção, aperte +- ou

-+ para desativar o auto-pilot.

Passaro Four trial
Pegue os três anéis da Inner Chamber of

Tower 2. Em seguida, equipe o anel azul

no labirinto do Four trial para resetar os

controles. Agora atravesse o labirinto e

retire o anel depois de sair.

G-POLlCE 2: WEAPONS OF

JUSTICE (i)Munição ilimitada
Comece um jogo, segure L1
+ L2 + R1 + R2 + o na tela

Weapons. Um som confirma a dica.

Derrotar Belezar
Coloque o Dragon Eye no Staft of Ages
falso.

(h\ THE NEWTETRIS~ ModoTurbo
No menu principal, selecione One Player e,

em seguida, na tela Single, selecione New Name. Na

próxima tela, digite o nome 2FAST4U. Selecione OK e aperte A para começar o jogo.

Music Kaleidoscope
No menu principal, selecione Options, e na tela de opções, selecione Audio. Na

próxima tela, leve o cursor até Song, selecione Haluci e aperte A. Agora selecione o

Music Mode, desça até Choose e aperte A. Volte para o menu principal e selecione

One Player. Na tela Single, selecione New Name, digite o nome HALUCI e aperte A.



(versão 3.2)·~ .

80025556 2400

8006CECC FFFF

8006CECE 2402

8006E880 FFFF

8006E882 2402 (versão 3.2)
Barra especial ao máximo

8002F6E4 OFFF

8002F6E6 2402

8002F6E8 AE02

8002F7CE 2400

8002F7D2 2400

8003BA5E 2400

8003COEA 2400

Muitos pontos por manobra 8006E8762400
8006E9AO OFFF

8006E9A2 2463

8008B6A2 2400

80085182 2400
Skatistas de papel

Skate de ponta-cabeça

Tempo infinito

Pontuação máxima

ROAD RASH 64

Códigos para o Mercenaries Mode
Pegue a recompensa

800CBEFA FFFF

Recompensa total
800D1C94967F

800D 1C96 0098

Tempo infinito 800D1640 0078
Itens infinitos 8006D9AA 2400

TONV HAWK'S PRO SKATER

Dinheiro infinito 81OD6A7 A FFFF

800D162E 0004

lill: sexta roupa (1' t R1 t R2)
DOOCBED8100A

800D162E 0005

Jill: roupa da Regina de Dino Crisis

(1'tL1tR1)
DOOCBED8 100C

800D162E 0006

Carlos (1' t L2 t R2)
DOOCBED81003

800D162E 0008

Mikhail (1' t L1 t R2)
DOOCBED8 1006

800D162E 0009

Nicholai (1' t L2 t R1)
DOOCBED81009

800D162E OOOA

Pegar Rank S sempre

Número de saves sempre igual a zero

Todos os quadros do epílogo

Ter todos os segredos do game

Todos os arquivos (files)

Todos os mapas

810 HAZARD 3 . LAST ESCAPE
(VERSÃO JAPONESA DE RESIDENT EVIL 3)

Energia infinita (Todos) 8003E6AA 0060

Energia infinita 800CC338 00C8

Sempre Fine 300CC33F 0004

Munição infinita D006D974 FFFF
8006D974 0000 (versão 3.2)

D006D994 FFFF

8006D994 0000

Matar os inimigos com um tiro D0045720 0006
80045720 0001

DOOCBED80081

800D13CO 1E24

DOOCBED8 0081

800D13C2 8005

DOOCBED80081

800DF874 0002

D01C35BA 2662

801 C35B8 0000

Ter 10 espaços para carregar itens 300D1906000A
Invisibilidade (acione com L2tR2 e desative com L1tR1)

DOOCBED80003

301 E4358 0000

DOOCBED8OOOC

301 E4358 0001

800D17D4 FFFF

800D 17D6 FFFF

300D17CF OOFE

300D17D300FE

800D15DO 0000

800D15D20000

300D15E60008

800D15DA FFEO

Chamar a tela de baú (aperte L2 t 0)

Códigos para troca de personagens

A inscrição entre parêntesis indica os botões que você tem de

apertar durantre o jogo para trocar o personagem

Jill: primeira roupa (1' t L1) DOOCBED81004
800D162E 0000

Jill: segunda roupa (1' t L2) DOOCBED81001
800D162E 0001

Jill: terceira roupa (1' t R1) DOOCBED81008
800D162E 0002

Jill: quarta roupa (1' t R2) DOOCBED81002
800D162E 0003

lill: quinta roupa (1' t L1 t L2) DOOCBED81005
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810(64040000

810(6406270F

810(64140000

810(6416270F

810(64240000

810(6426270F

810(6434 0000

810(6436 270F

810(64440000

810(6446270F

810(64540000

810(6456270F

810(6464 0000

810(6466270F

810(6804 0000

810(6806270F

810(68140000

810(6816270F

810(68240000

810(6826270F

810(6834 0000

810(6836270F

810(6844 0000

810(6846270F

810(68540000

810(6856270F

810(68640000

810(6866270F

COMO USAR OS CÓDIGOS

1 - Verifique se a chave do seu Gameshark está para cima, no
caso do PlayStation. No Nintendo 64 a chave não existe.

2 • Entre no menu "Select Cheat Codes" usando o botão o (no
PlayStation) ou A no Nintendo 64.

3 - Escolha a opção "new game" e coloque o nome do jogo.

4· Escolhaa opção "new code".

5 • Escrevao nome do código (ex.: vidas infinitas)

6 • Aperte o botão X (PSX)ou B (N64) e, em seguida, digite os
números do código na linha pontilhada. Se o código possui
várias linhas de números, após digitar uma linha, confirme-a
apertando O (PSX)ou A (N64). Casotenha digitado um
número errado, utilize R1 ou L1 (PSX)ou R ou L (N64) para
ter acessoao número que esteja errado e reescrevê-Io. Caso
queira apagar uma linha inteira de números, aperte fi, (PSX)
ou Z (N64) sobre a linha desejada e confirme a deleção.

7 - Após digitar os números, aperte X (PSX)ou B (N64) e
confirme a gravação do código.

S· Aperte X (PSX)ou B (N64) duas vezes para voltar ao menu
principal.

9 • Agora escolha a opção "Start Game With Code".

Velocidade máxima

Magia máxima

Energia infinita

Nível 99

Defesa máxima

Energia máxima

Velocidade máxima

Magia máxima

Nível 99

Defesa máxima

Energia infinita

Códigos para o jogador 4

Força máxima

Códigos para o jogador 3
Força máxima

Energia máxima
(versão 3.2)

810EB8A4 0015

811A9(E40000

D10D31(40030

811A894( 0032

GAUNTLET LEGENDS

Códigos para o SuccessMode

Energia infinita

Jogador 2 nunca faz gols

Jogador 1 com 50 gols (pressione L + R)

J LEAGUE PERFECT STRIKER 2
1999

Códigos para o jogador 1
Força máxima 810(5(040000

810(5(06 FFFF

Velocidade máxima 810(5(140000

810(5(16 FFFF

Magia máxima 810(5(240000
810(5(26 FFFF

Atrasar o tempo (pressione L + R + (1')
D10D31(40038

8113652E 0130

D10D31(40038 _

8113652E 0130 (versao 3.0)

Terminar a partida rapidamente (pressione L + R + (+)
D10D31(40038

8113652E 0002

D10D31(40038

8113652A 0002

Defesa máxima 810(5(340000

810(5(36 FFFFNível 99

810(5(440000

810(5(460063Energia infinita

810(5(54 0000

810(5(56 270FEnergia máxima

810(5(640000

810(5(66270F

Códigos para o jogador 2
Força máxima

810(6004 0000

810(6006270FVelocidade máxima
810(60140000

810(6016270FMagia máxima

810(60240000

810(6026270FDefesa máxima
810(60340000

810(6036 270FNível 99

810(6044 0000

810(6046270FEnergia infinita

810(60540000

810(6056270FEnergia máxima

810(6064 0000

810(6066270F
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DICA:

contra Tíger, desvie
de seus golpes. Quando ele sumir, e
reaparecer, defenda-se

DICA:

contra
Piston

Honda,

defenda-se quando ele usar seus jabs rápidos.
Acerte sua cara logo em seguida

DICA:

contra King Hippo,
acerte sua cara quando ele der o
golpe forte e logo em seguida sua

barriga

lançou uma
versão de

Punch Out

para o
console. No

Nes, o jogo
tinha a

partici pação
do melhor

lutador da

época, Mike

Tyson. A

tática era encontrar o ponto fraco do

oponente e, então, atacá-Io. Depois de

um bom tempo, a Nintendo fez a

versão para SNes com gráficos bem

melhores e bom som, cheio de vozes. A

jogabilidade, que já era boa, foi

melhorada com um segundo tipo de

golpe especial, os diretos rápidos.

Quem teve SNes e hoje tem Nintendo
64, certamente tem saudade de Punch

Out e dos jogos da Nintendo.

~ Por 80&y Befinho

Punch Out surgiu em 84, quando o
Atari começou a entrar em baixa e

o Nes passou a ser o sonho de

consumo da galera dos games

Punch Out começou sua carreira no
Arcade. A máquina era composta

por duas telas. A superior mostrava

as condições dos lutadores e a tela

inferior, o ringue com seus lutadores. O

personagem principal era modelado em

wireframes, como se fosse em arame.

Quando o NES emplacou, a Nintendo

DICA: Piston Hurrícane tem

o estomâgo sensivel,
acerte-o na linha da cintura

DICA: contra GlassJoe,
abuse dos cruzados

DICA: quando Bald Buli vier
correndo, acerte-o com

qualquer golpe

DICA: contra
adversários

que usam
truques,
como Aryan
Ryan, o
melhor é se

esquivar

DICA: contra

Narcis Prince,
acerte sua

barriga e logo
em seguida
acerte o seu
rosto

DICA: contra Bob Charlie, desvie de seu uper e
em seguida mande um direto em sua cara
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'Video Games Seminovos Novos
Playslalion R$ 239,00 R$ 299,00
Ninlendo 64 R$ 199,00 R$ 299,00
Super Ness R$ 89,00 R$ 149,00
Cd's Playslalion R$ 6,00
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Rua Araritaguaba, 1118· F.: (011) 6954-4332/6955:7397

R. Onzede Outubro, 58, loja 15 - CEP:05073-100 -lapa

São Paulo - SP - Tel: (OXX11)260-1393 - Fax: (OXX11)261-1020

• Possuimos grande acervo de jogos e consoles.

• Enviamos para todo o Brasil.

• Vendemos também jogos para PC.

• Prestamos assistência técnina com garantia para

todos os games.

TILT'S5
Av. Liberdade, 363 loja 32
TeI. (OXX 11) 3341-0299

t

http://www.tiltsgame.com .h,.

Fique por dentro das novidades pelo site da Internet!

TIL T ' S GAME LOCADORA

TILT'S 1
Av. do Imigrante Japonês, 93 S.L.
Tel: (OXX 11) 3743-9021

TILT'S 3
Av. Jabaquara, 1469 loja 21
Tel: (OXX 11) 5583-3468

VENDE. TROCA NOVOS E SEMI.NOVOS
ALUGA. COMPRA LINHA COMPLETA

FONE: (011) 875·2737
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