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os parasitas estão em alta. Não só porque Parasite Eve li,o jogo da capa desta edição, está rolando nos drives de
PlayStation mundo afora. Mas também porque os
parasitas de verdade estão à solta, sugando o trabalho da
galera que gasta suor e talento. Na SGP, só os parasitas
do PE li são bem-vindos (e, aliás, que delícia de "parasita"
essa Aya Brea!). Por isso, sem parasitismo, o negão Lord

Mathias suou um bocado para produzir um Detonado de
arrepiar de Donkey Kong 64, o mais longo e trabalhoso

game de ação para Nintendo 64. Valeu a pena. O resultado
está em 14 páginas da matéria e mais uma no SGP Dicas. Por

falar em suor e calor, o ano começa mesmo muito quente.
Gran Turismo 2 reforça a qualidade do antecessor e prova

que, em se tratando de games de corrida, não tem pra
ninguém. Dá pra conferir os melhores carros para cada
pista na matéria e, de quebra, pegar umas dicas na seção.
Os sonhadores do Dreamcast têm um jogaço em mãos:

Virtual On, batalha de robôs que vai empolgar a galera.
Quem é chegado num monstrinho pode conferir no
Circuito Aberto o que os novos Pokémon vão aprontar
durante o ano de 2000. E, se você gosta de luta e de

consoles portáteis, essa combinação também tem
boas novidades. Confiram. E dêem um

corte seco no parasitismo.

OS MAIS ALUGADOS RECOMENDADOS DOS CRíTICOS

Jogo ConsoleGênero

1
Parasite Eve 11 P.StationRPG

2

Donkey Kong 64 Nintendo 64ação

3

Gran Turismo 2 P.Stationesporte

4

Virtua On Dreameastluta

5
Street Fighter EX2 Plus P.Stationluta

6
SNK VS Capcom Neo Geo Poeketestratégia

7
Street Fighter Alpha Game Boy Colorluta

8
Tomb Raider IV P.Stationação

9
NBA 2K Dreameastesporte

O Virtus Striker 2000

Dreameastesporte

1

Jogo ConsoleGênero

1

Donkey Kong 64 Nintendo 64ação

2

Pokémon Stadium Nintendo 64ação

3

Resident Evil 2 Nintendo 64ação

4
Pokémon Snap Nintendo 64ação

5
Arm Men 3D Nintendo 64ação

6
Gran Turismo 2 P.Stationesporte

7
Road Rash64 Nintendo 64ação

8
Soul Calibur Dreameastluta

9
Tomb Raider IV P.Stationação

10 007 Tomorrow Never Dies

P.Stationação

Fontes: em São Paulo, Tilts (OXX11) 5583-3468, Game Over (Oxx11) 875-0146, JCB Games (OXX11)
6192-7163; 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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o PlayStation 2 poderá rodar

os jogos do PlayStation? Vai

existir Memory Card no novo
console?

F. P. Vieira

dpaulavieira@srnet.com.br

MK: o filme Final Fantasy está

em produção. Tudo será feito em

computação gráfica e o

lançamento está previsto para

2001. Já o Final Fantasy IX, é um
mistério. Nada foi anunciado, há

apenas rumores.

É verdade que vai sair o filme

Final Fantasy? Que dia será

lançado Final Fantasy IX?
Alessandro Katsumi

alekatsumi@sol.com.br

Como faço para evoluir minha

cidade tão rápido quanto faz o

computador em Age of Empires?
Marcelo Pereira

www.jocker@uol.com.br

MK: Felipe, o Speed Ship fica

perto da casa de Edea (uma casa
com um farol). Quando

encontrar a casa, siga para

nordeste. Já a pedra Shadow,
fica no térreo da Vila. É uma

ruína de coluna.

Não consigo encontrar a Seed

Ship e nem a pedra Shadow em

Shumi Viii age, em Final Fantasy

VIII. Por favor, ajudem!
Felipe Franca

felipefranca@aol.com.br
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BG: O negócio é obter muitos
recursos naturais. Tenha

fazendas e barcos de pesca.

BG: sim, os jogos do P.Station
vão rodar no P.Station 2. O

Memory Card terá 8MB. HOT NEWS

RIU
GAMES

:lle Internet zone

PULSEIRA DEDO-DURO

O brasileiro Renato de Souza Flor foi preso

nos Estados Unidos pelo FBI depois de

divulgar uma ameaça de bomba num chat da

AOl. Já em prisão domiciliar, o brasileiro usa

uma pulseira eletrônica que emite sinais

caso ele saia de casa. O governo brasileiro

estuda usar o mesmo tipo de pulseira para

vigiar pessoas que cumprem pena em

liberdade vigiada.

INTERNET DE GRAÇA

Acesso grátis à Internet já é comum nos

Estados Unidos. No Brasil, a onda começou

em dezembro, quando o banco Bradesco

decidiu oferecer acesso gratuito a seus

correntistas. Agora, a IG, Internet Grátis,

promete conquistar 1 milhão de usuários

oferecendo acesso ilimitado à rede de graça.

A iniciativa deixou os provedores de cabelo

em pé. No primeiro dia de cadastramento,

mais de 8 mil pessoas fizeram a inscrição no

serviço. De acordo com Alecsandar Mandic,

diretor de operações do portal, a idéia é ser

uma espécie de quebra-galho, um segundo

provedor para quem já paga acesso.

A Internet, todo mundo sabe, é a grandevedete dos tempos atuais. Informação,

negócios, comunicação pessoal e empresarial,

tudo parece girar em torno da rede. Muita

gente anda despendendo muito tempo para

pensar o que fazer na Internet. A SGP, como

não poderia deixar de ser, também. Como a

interatividade é um dos maiores segredos do sucesso

na Web, não faria sentido que pensássemos

sozinhos sobre o que fazer para inovar em

nosso site. Por isso a pergunta deste mês

vem acompanhada de um convite:

escrevam pra gente dizendo o que vocês

gostariam de ver no site da SGP. Além das

sugestões, que vocês devem enviar para o

endereço supergp@uol.com.br, o Bill aqui também

quer saber algo a respeito das preferências da galera. O

que tem mais importância para quem consulta o site: os

arquivos de dicas; as notícias e informações sobre jogos e

software houses; ou as áreas interativas, como fóruns?

Participe da pesquisa e mande seu e-mail!



E aí, galera da SGP? Nós da equipe .Mega

Games gostaríamos que vocês publlcas~em
nosso recorde no jogo Crash Team Racmg.

Terminamos o jogo com 101 % e todas as

Relics de Platina. Vimos o segundo final de

CTR, que é o melhor de todos os jogos da

série, e ainda pegamos os secretos N.Trophy
e Nitros Oxide. Aí vão duas dicas: o melhor

jogador para se dar bem contra os dois

corredores secretos é o Tiny. Para dar um

superturbo, derrape um segundo antes de

pegar o turbo. Não solte o botão R1,.que faz
você derrapar, e espere a barra que fICa em
baixo da barra de velocidade ficar vermelha.

Aperte L1 e solte o R1 para aproveitar o turbo

durante muito mais tempo.

Equipe Mega Games
São Paulo, SP

Pouca gente pisou no tomate na edição

passada. Mesmo com a Marjô implorando

para fazer a matéria do Oonkey Kong 64, o

Chefe resolveu passar o trabalho para o

Lord. O cara ficou todo empolgado ao ver

aquele monte de macacos e acabou

errando o nome do rinoceronte, que não é
Razor, mas Rhino. Na matéria sobre Seven

Kingdoms 11, para PC, o endereço correto

na Internet é www.brasoft.com. A galera

escorregou ainda na dica para 3XTreme. O

código certo para ter acesso a todas as

pistas de Freestyle é TRIXXY e não
TRIXXXY.
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CLASSIFICADOS
Compro um P.Station com dois controles,

um Memory Card e seis COs. Tratar com

Julio (OXX11)7392-2549, Jundiaí, SP.

Vendo um Nintendo 64 com dois

controles e dois cartuchos ou troco por
um P.Station. Tratar com Vinicius,

(OXX33) 341-1053, Manhumirim, MG.

Vendo um Mega Drive 11Icom um
controle e um cartucho. R$ 190. Tratar com

Gustavo, (OXX11) 7392-3862, Jundiaí, SP.

Troco um Nintendo 64 por um
P.Station. Vendo um

SNes com dois

controles e quatro
cartuchos. R$ 150.

Tratar com Rogério,

(OXX11) 7288-2636,

Carapicuíba, SP.

Vendo um Neo Geo CD com quatro
COs e dois controles. R$ 300. Ou troco

por um P,Station. Tratar com Alexandre,
(OXX11) 5971-8369, São Paulo, SP.

Vendo um Nintendo 64 com dois

controles e três cartuchos. R$ 380.

Tratar com Ricardo, (OXX43) 722-1816,

Jacarezinho, PR.

Vendo um Saturn com seis COs e dois

controles. R$ 350. Ou troco por um

Game Boy Pocket com cabo link e os
três cartuchos Pokémon. Tratar com

Bruno, (OXX11) 3901-0388, São Paulo, SP.

Vendo um Nintendo 64 com dois

controles, um Memory (ard, um cartucho

de expansão de memória RAM e um

adaptador para cartuchos japoneses.
R$ 320. Tratar com Fernando, (OXX11)

6485-6160, Guarulhos, SP.

Vendo um Nintendo 64 com dois



Galera da SGP. Quero dizer que acho um
absurdo o Mr. Bill Games ficar

perguntando em sua coluna se os games

tornam os jogadores violentos. Vocês aí

já mataram alguém? É claro que não!

Não é certo acusar os games por causa

de uns malucos que saem por aí
matando inocentes. Pensando assim, o

que dizer da violência nos estádios e as

mortes causadas por torcedores? Será

que o futebol transforma as pessoas em

assassinos? Por que o Japão, que é o

centro mundial dos games, tem um dos
menores índices de criminalidade do

mundo? Essa besteira de influência de

filmes, games e quadrinhos etc. é coisa
da mídia sensacionalista, interessada em

ganhar em cima de assuntos sem o
menor cabimento. Só sabem falar de

assassinatos, chacinas, rebeliões, tráfico

de drogas etc. Vou parar por aqui, pois

está na hora de detonar um supergame.

Até a próxima, mestres dos games!
Pedra Fuentes Ferreira

Franca,SP

controles e um cartucho.

R$ 290. Ou troco por
um P.Station com dois

controles e dois COs.

Tratar com Danilo,

(OXX11) 4990-5608,

São Paulo, SP.

Troco um SNes com dois controles e um

cartucho por um P.Station, Nintendo 64

ou Neo Geo CO. Tratar com Adriano,

(OXX11) 5872-1193, São Paulo, SP.

Vendo um SNes com dois controles e

quatro cartuchos. R$ 80. Tratar com

Rodrigo (OXX11) 810-2635, São Paulo, SP.

Vendo um Mega Drive 11Icom um
controle e um cartucho. R$ 50. Vendo

também cartuchos para mega Drive.

R$10 a R$15. Tratar com Thiago, (OXX71)
353-3250, Salvador, BA.

Vendo um P.Station com 21 COs e uma

Indignados amigos da SGP. Pelo menos

imagino que devem estar, assim como

eu, frente à decisão da justiça de proibir

os jogos violentos. Essajuiza me fez

sentir vergonha de ser mineiro. Se os

jogos são ou não são adequados, cabe ao

consumidor que está pagando, caro, pelo

produto decidir. A proibição estimulará o
contrabando e a pirataria, causando

prejuízos e problemas ainda maiores. Se

os jogos são ou foram responsáveis por

algum ato de violência, como o massacre

do shopping, o que dizer de programas
de TV como o do Ratinho, Alborghetti,

Tiazinha, Gugu e grupos de pagode em

geral que invadem diariamente nossas
casas? Seriam eles também responsáveis

por toda a barbárie social como o caso
da favela Naval, do índio Pataxó? A cor

vermelha da carta foi de vergonha.
Gésner Ferreira

Curitiba, PR

pistola. R$ 350. Tratar com Felippe,

(OXX11) 6671-1034, São Paulo, SP.

Vendo um SNes com dois controles e 17

cartuchos. R$ 220. Ou troco por um
Nintendo 64 com um controle e um

cartucho. Tratar com Valdemir, (OXX11)

6642-6040, São Paulo, SP.

Vendo um Mega Drive
com um controle e dois

cartuchos. R$ 100.

Vendo também dois

controles originais do

SNes e cinco cartuchos para o
console. R$ 105. Tratar com

Alexandre, (OXX11) 6642-6040,

São Paulo, SP.

Vendo um Nintendo 64 com dois

controles, um cartucho e um Memory

Cardo R$ 280. Tratar com Diego, (OXX11)
6341-8081, São Paulo, SP.



Pokémon é mania internacional. E a Nintendo quer que a mania dure

por muito tempo. Por isso, ainda neste ano pelo menos três novos jogos dos

monstrinhos vão chegar às prateleiras. Mais uma vez, tudo foi planejado

com cuidado e não faltou tecnologia para a próxima geração Pokémon

,
POKEMON STADIUM* (NINTENDO 64)

POkémon Stadium será grande!Não só em tamanho, mas,

principalmente, em impacto. O jogo não

terá coleta de itens nem evolução como

no Game Boy. O lance aqui é luta, pura
batalha. Todos os 150 monstros dos

Pokémon Vermelho, Azul e Amarelo

(Mew não vem com o cartucho, mas

pode ser carregado) estarão disponíveis
no cart. Nada

será de graça,
entreta nto.

Os Pokémon

pré-

* Pokémon Satdium 2 no Japão
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carregados no cartucho do Nintendo 64

poderão apenas ser alugados. Para não

gastar dinheiro, você deve carregar os

monstros que conseguiu nos jogos de

Game Boy, que, sob seu treinamento,

evoluíram. Isso será possível graças a um

adaptador, que será lançado com o

game. Ele vai permitir que você importe

seus Pokémon para o cartucho de

Ninter:1do 64 e, depois das batalhas, volte

a armazená-Ios no Game Boy. Além

disso, tarefas antes
executadas no

portátil,

como

trocar

monstros,

organizar
as caixas

para armazená-Ios e encontrar detalhes

sobre ataques, poderão ser feitas no
Nintendo 64 com mais facilidade. Há

dois modos: Single Player e Multiplayer.

Como em Mario Party, há muitos

minigames, independentes das batalhas,

que poderão ser jogados

a qualquer
hora.



)' Rediba (joaninha)

~. ~ ~:" Pi(umdost.· .' :' primeiros estágios\ ~ ,~' de evolução do

. ~-' , Clefairy)

Pichu (um dos primeiros estágios

de evolução do Pikachu)

Pupurin (um dos primeiros

estágios de evolução do
Jigglypuff)

Snubble (cachorro, tipo lutador

-apareceu em Férias do
Pikachu)

Suikun (tipo aquático)

Togepi (tipo ~. vInormal,já ('''~

apareceu no (j ~
desenho para TV) <'-1_~Usotsuki (tipo planta, t/ '-'
parecido com Exeggutor)

Waninoko (crocodilo, tipo
aquático, um dos preferidos dos

jogadores)

Yadoking (água, tipo

psíquico - evolução
do Yadoran/Slowbro)

Yamikarasu (ave,

tipo voador,
noturno)

em um período específico. Será possível

importar os Pokémon

das versões Azul,

Vermelho e

Amarelo. Para isso,

haverá uma área

chamada cápsula

do tempo, o Time

Capsule, Entretanto, não será possível

levar os novos Pokémon (veja quadro

abaixo) para os jogos antigos. Além

disso, não vai dar para

importar os monstros de

Pokémon Gold & Silver

em Pokémon Stadium,

Mas os planos da

Nintendo para Pokémon

não devem parar por

aqui. Por isso, podemos

esperar uma versão de
Pokémon Stadium

que inclua os novos

Pokémon.

Herakurosu (parece uma

joaninha)

Himanuts (tipo planta)

Hinaratsu (porco-espinho, tipo
fogo, um dos preferidos dos
jogadores)

~Hou.HOU (Owl, pokémon

': . , que aparece à noite)

\~ Houou (um dos

../ legendary birds -
~~, Ash encontra Houou

no primeiro episódio do desenho

animado para TV)

Itomaru (aranha)

Kunudigama (tipo metal,
parecido com Voltorb)

Lugia (um dos legendary birds 
vai aparecer na seqüência do
filme)

Mirutanku (vaca - um tanque
de leite)

Nuoh (tipo aquático)

Odoshihi (Deer)

Otachi (Squirrel)

Kireihana (tipo

planta)

Kapoera (lutador, ataca com

movimentos de dança)

~~~~

[ ~ ,,""' 'J>::"
f",'1=t:J \~J1"" Haverá muitos

lugares para explorar em Pokémon

Gold & Si/ver e haverá monstros escondidos em todo lugar

Chikoriita (tipo planta, um dos
mais escolhidos entre os

jogadores)

Denryu (Dragon, tipo elétrico)

Derubiru (Dog, tipo Devil)

Doburu (Cartoonish dog, tipo
normal. É um artista, desenha

com sua cauda)

Donfan (um elefante que
aparece no filme Pokémon)

Eipamu (macaco)

Elekid (parece uma versão mais
jovem do Electabuzz)

Guralga (tipo voador, parecido
com o Golbat)

Haganeru (tipo metal, parecido
com o Onix)

._ r;' Marril (rato, tipo

( .; " aquático-

I' r- " também chamado,<.J ' de Mariru)iJ (' Mereep (ovelha,

tipo elétrico)

Hapinasu (parece um Chansey
evoluído)

Hassamu (parecido com o
Scyther)

Hanekko (tipo planta)

OS NOVOS MONSTROS DE GOLD & SILVER

,
POKEMON GOLD & SILVER (GAME BOY COLOR)

Treinadores de Pokémon, preparem-se! Vem aí uma safra de monstros novinha em folha que

promete dar fôlego à mania Pokémon. Neste quadro estão alguns dos novos Pokémon:

No Japão, Pokémon Gold & Silver jáestá rolando. Mas a versão

americana deve pintar só em setembro.

O jogo terá um relógio interno para

regular a aparição de alguns monstros

que, por exemplo, acordam só às três

horas da manhã, Não se preocupe: você

não terá de acordar no meio da noite

para capturar o Pokémon preguiçoso.

Entretanto, haverá uma penca de

eventos especiais que devem acontecer

em determinados dias e objetivos que

deverão ser cumpridos



Viva o PlayStation2! O lançamento do console, prometido para março,
colocou todo mundo para trabalhar. A Nintendo e a Sega começam a tirar

as cartas da manga e revelam suas armas para atrapalhar a estréia·
do novo videogame da Sony. Resultado: boa safra de jogos pela frente!
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Banjo-Tooie traz de volta o urso

trapalhão Banjo e sua ave Kazooie.

Kazooie ganhou novas habilidades e

agora ele pode sair de sua mochila se

tranformando num verdadeiro projétil.

Banjo vai contar novamente com o

auxílio de Mumbo Jumbo, podendo se
transformar em animais diferentes. Ao

todo serão oito fases. Prepare-separa

um jogo longo, maior até que Donkey

Kong 64, em que você vai penar para

conseguir 100%. Com um

BANJO-TOOIE
RARI

ação
NINJ'ENDO 64

empurrãozinho do Memory

Pak, o game terá gráficos
melhores, bem mais
coloridos e detalhados. O

som vai usar recursossurround e a

imagem terá formato Wide Screen,

como a tela de cinema. A visão de jogo

será incrementada por foco automático,

que deverá ser ajustado para não

atrapalhar um salto mais importante,

por exemlpo. O enredo ainda não foi

divulgado. Mas a presença da malévola

bruxa Gruntilda é quase certa. Quem

mais poderia arranjar encrenca com

Banjo e Kazooie?

Disponivel no 1° semestre



Novidades na área. A Capcom colocou

na roda um demo jogável de Resident

Evil: Code Veronica só para deixar

todo mundo com água na boca. A

apresentação divulgada é pura ação.

Nela, C1aire aparece numa verdadeira

emboscada e tem de escapar inteirinha

de tiros. No final, a gata acha uma

maneira bem original de escapar, mas

acaba frente a frente com um inimigo.

Dois novos personagens vão aparecer na

trama, além de C1aire e Chris. Steve

Burnside, que usa duas pistolas e vai

RESIDENT EVIL:
CODE VERONICA
CAPCOM

ação
DREAMCASI'

ajudar Claire durante o jogo, e Alfred

Ashford, que promete atrapalhar os

planos da dupla. Os gráficos vão ser

gerados em tempo real, ou seja,

usarão boa parte dos recursos do

Dreamcast. Além disso, o mundo

será realmente 3D. Você vai

conseguir rotacionar objetos e vê

los de todos os ângulos possíveis.

Os personagens ganharam novo

desenho, com expressões faciais

mais reais. O som conta ainda

com uma narração muito boa, no tom

dos filmes de ação americanos. Como

todos ficaram boquiabertos com o

resultado do trabalho da Capcom, a

Sega pretende lançar o jogo em março

para abafar as vendas do PlayStation 2.

A mesma estratégia da Sony quando

lançou o Final Fantasy VIII para abafar
as vendas do Dreamcast. Mais zumbis e

suspense pela frente.

Disponivel em março



STRIDER 2
CAPCOM

ação
P.SI'AI'ION

Disponivel em fevereiro

Strider 2 marca a volta de HirYl:Je sua

espada estilosa. Com cara de mangá,

nome dado aos quadrinhos japoneses,
os cenários contam com elementos

poligonais em 3D. Além disso, a Capcom

acrescentou cenas de cinema. Há ainda

a possibilidade de a Capcom fazer um

remake da primeira versão e lançar

Strider 2 com 2 CDs, um deles com o

primeiro episódio. Se isso for verdade,

haverá muito trabalho pela frente.

Então, espada em punho!

Dreamcast, onde os ambientes estão

maravilhosos e com condições de tempo

super-realistas. Há os modos Single e

Multiplayer (para até quatro jogadores,

no Dreamcast). O negócio é juntar

pontos para melhorar seu carro!

Disponivel no 1°semestre

infiltrar numa misteriosa religião e

provar sua inocência. Na essência um

RPG, o game deve misturar muita ação e

estratégia. Os diálogos vão rolar como

nos quadrinhos, com balões. O que

chama mais a atenção, entretanto, são

os gráficos. Com textura muito bem

definida e, à primeira vista, sem falhas

poligonais, eles devem se tornar

referência para os games do PlayStation.

Diponivel em março

o DSTERS
"fUS, PiAr11 ,
corrida

P.SI'AI'ION
DREAMCASI'

Em Vagrant Story a ação rola em

torno de Ashley Riot, membro do

grupo Riskbreaker. A família do cara foi

assassinada quando ele estava fora em

uma missã'o. Cheio de culpa, Ashley

resolve dar um tempo e ficar longe da

ação. Depois de algum tempo, porém,

sua férias são interrompidas. Acusado

de matar Sydney, ele terá de se

Quem sempre sonhou

em pilotar carros

conversíveis vai

babar. Em

Roadsters, você vai

colocar seus óculos

escuros e pisar fundo no

acelerador. Principalmente no
14
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CUSTOM R080
NINrENDO

ação
NINTENDO 64

Já disponível

15

Custam Rabo mistura ação com alguns

elementos de RPG. O objetivo é montar

seu robô e colocá-Io para brigar. Você

conta com diversos tipos de armas,

armaduras e até pernas, tudo para

deixar sua máquina o mais

incrementada possível e, assim, derrotar

seus adversários. Pelo que as imagens e

o falatório indicam, Custam Rabo deve

ser mais uma bola dentro da Nintendo.

Disponivel em março

guitarra e fazer o

movimento para a
corda vibrar. Em

alguns estágios você

terá de encarar um Heavy Metal pesado

que vai exigir boa coordenação.

Disponível em fevereiro

Kessen pretende desbancar o conceito

gráfico dos jogos de estratégia atuais.

A promessa

inclui

gráficos

recheados de

detalhes

poligonais.

Além disso,

durante as

batalhas será

possível ver os soldados de vários

ângulos e conferir o rio de sangue
derramado

KESSEN
KOEI

estratégia
P.STATION ~

GUITAR FREAKS
APPEND 2ND MIX
KONAMI

a~ão
P.STATION

Continuação de Guitar

Freaks, 2nd Append vai
trazer uma série de baladas

de Rock, Jazz e Blues bem

conhecidas do público. O

game é um dos que melhor

usa o controle original do Play5tation.

Funciona assim: você tem de segurar o

botão correspondente à corda da

Diponivel em março

Aproveitando a alta dos jogos de

música, a Konami pretende queimar

alguns de seus cartuchos e lançar

conversões de alguns de seus games

para consoles caseiros. Drum Mania

pretende trazer o primera acessório

extra para o PlayStation 2: um controle

que simula uma bateria eletrônica. O

jogo possui diversos níveis de

dificuldade, com ritmos mais calmos ou

mais rápidos. A variedade de batidas é

enorme.

i DRUM MANIA

KONAMI
acão
P.STATION ~



DIABLO II
BI.IZZARD

ENrEllrAINMENr

ação

Disponivel no 1° semestre

Os demônios

estão à solta novamente! Diablo 11é

uma seqüência devastadora. Em alguns

aspectos, bastante diferente do game

original. É maior: tem 4 CDs. Outra

novidade é que os personagens

aprendem as habilidades e as magias

através da experiência, como num RPG,

podendo se especializar em uma magia,

por exemplo. Dá até para combinar

, itens e torná-Ios superpoderosos.

Prepare-se para encarar a jornada em

busca do tal Diablo.

Já disponivel

Disponivel em março

NYDRO TNUNDER
EUROCOM

corrida

NINI'ENDO 64

microfone plugado no controle e

PET ensinar novas palavras e truques. No
entanto, é preciso ter paciência, pois ele

leva meses para crescer. O negócio é

como manter um aquário, dar comida,

cuidar da água etc. A grande vantagem

é que não precisa lavar o aquário.

Quem tem N64 não tem porque ficar com inveja

de quem têrm Dreamcast. O popwlar jogo de

corrida de lanchas vai ganhar sua versão de 64

. bits, belilil fiel à original. Todas as pistas são

iguais, corno a Thunder Park e a tost Island. O

mesmo vale para as lanchas. Até as pistas e

lanchas bônus estão presentes. A novidade é o

modo Multiplayer para até quatro jogadores.

EAGLE ONE:
NARRIER AnACK
INfOGRAMES
tiro

P.STATION

SEAMAN:
FORBIDDEN
VIVARIUM

simulador

DREAMCASI'

cresce, você

pode wnversar com ele usando um

Em Eagle One você vai wntrolar

rmáqlllinas r;militares cormo o Harrier

JU/íli1pjet, o f,16 Falcon, o A 10 Warthog e

até UOíl !helicóptero. Sua missão é salvar

o Havaí de um grrupo terrorista. São 25

líJ1lissõesque vão testar slllas habilidades

de pilot€>. O jogo é bem intenso, pena

que o vistlal não esteja à altura.

Disponível no 1°semestre

Seaman: Forbidden Pet é a mais

nova invenção da Sega. O garne é

totalmente original: traz um peixe com

cara de homelil'l

que é uma

espécie de
bicho de

esíil'l'ilação

,úlrttual.

(fllíl]Orme ele

16



RAYMAN 2:
lHE GREAI
ESCAPE
UB' SOlf
ação
DREAMCASI'

Disponivel em abril

Quem viu Rayman 2 no

Nintendo 64 vai se espantar. No

Dreameast os gráficos, no estilo de

desenho animado, estão ainda melhores.

Rayman 2 tem jogabilidade bastante

semelhante à do original. O herói pode

correr, escalar, deslizar e usar o cabelo

como hélice. Sua missão é salvar seus

amigos que foram aprisionados pelos

piratas Pesky. São 45 mtmdos com
ambientes 3D muito bem trabalhados.

Disponivel em março

solucionar diversos quebra-cabeças e

explorar imensas áreas evitando

voltar para o mundo sombrio das

almas. Os inimigos são as criaturas

mais horrendas que você já viu pela

sua frente, geralmente desfiguradas e

nojentas. Seu objetivo é simples:

sugar as almas dessas pobres criaturas

para continuar vivo e detonar Kain.

BAnLE IANX
3DO
ação/tiro
P.SI'AI'ION

LEGACY O, KAIN:
SOUL REAVER
ClfSfA" DfNAMles

ação
DREAMCASI'

Depois do triunfo no PlayStation, Sou I

Reaver vai chegar ainda mais potente

ao Dreamcast. Jogando com Raziel, você

vai tentar ficar o máximo de tempo

possível no mundo físic:o para acabar

com o Lord Kain. SR é uma viagem 3D

épica com visual incrível. Você deve

Battletanx está chegando ao PlayStation

a todo vapor! São 40 missões com novas

cidades, vários tipos de construções e três

novos tanques, num total de 13. Prepare

se para 30 levels no modo Multiplayer e 7

modos diferentes, incluindo o modo Family

para os novatos. A idéia é detonar gangues

inimigas e tentar sobreviver na Terra, ago~a

toda detonada, no maior estilo Mad Max.

Disponivel no 1°semestre
17



DICA:
a melhor
maneira de
localizar o
inimigo é
voar

DICA:

ataque o
inimigo

pelas costas
para pegá
10 de

surpresa

Visual Memory
2 Jogadores

Ponto Forte Ponto Fraco
Modo Muitos tiros

Multiployer otropolhom o
empolgante visão

DICA:

quando o
inimigo
estiver

bloqueado,
aperte
Z+C

Arcade e ainda um manche

especial, que conta com alavancas de
direcional semelhantes ao controle usado

nas máquinas com placa Naomi. O melhor

do jogo fica por conta das disputas entre

dois jogadores via cabo link (também dá

para jogar em até quatro pessoas com

tela dividida). Nesse caso, a batalha

geralmente só é decidida na última luta.

Fique de olhos bem abertos: os tiros são

disparados em grande quantidade e,

como a maioria deles tem brilho forte, a

tela, além de ficar bagunçada, pode

ofuscar e atrapalhar disparos que

deveriam ser precisos ou até impedi-Io

de localizar o inimigo. O som conta com
boa trilha sonora e com vozes

sintetizadas. É só entrar no ritmo e

colocar óleo nas juntas: Virtual On

tem tudo para você se divertir

por horas e horas.

Por Baby Betinho

Virtual On: Oratorio Tangram

mistura tiro e luta num jogo cheio de

ação. A briga rola entre robôs e ganha

quem conseguir ficar em pé até o último

segundo da luta. Fácil? Nem no modo

Easy. São 12 robôs, todos com

características bem próprias. Para escolher

o seu, leve em conta o conjunto. Arma,

velocidade e potência são igualmente

importantes na hora da briga, por isso

fique com um robô equilibrado. Dá para

usar três tipos de controles diferentes: o

pad normal do Dreamcast, o controle

DICA: quando a mira ficar sobreposta à outra

mira, use o ataque de perto para atingir o
inimigo com mais força

18



DICA:
se for

derrubado,
é melhor

fugir na
hora

DICA: com 8al·8ados, procure não usar muito o
ataque com Z + C. Ele fica mais vulnerável

DICA: com Dororay, use o ataque de paralisia e,

em seguida, ataque de perto

No modo Custom, é possivel saber quais as

vantagens e fraquezas de cada robô

DICA: caso

queira
despistar o
inimigo,
mande uma

granada e
corra

DICA: caso o inimigo esteja
atirando muito, o
jeito é se deslocar
usando os

jatos para ir
mais

rápido

DICA: com

robôs mais

pesados,
aproveite

bem o

poder de

fogo

DICA:
com

Cypher,
use bastante seu

tiro comum

DICA:

aproveite os objetos dos
cenários para se proteger dos tiros

19



Ponto Forte Ponto Fraco

Cenas de Jogo fico lento
cinema muito em cenários

bem feitas fechados

Visual Memory· 1 Jogador

lançado -, ficará

surpreso com a qualidade

das cenas de cinema. Entretanto,

os gráficos do jogo não acompanham as

qualidades dos demos. Além disso, os

diálogos são chatos e não podem ser

pulados. Para completar, o jogo fica

lento quando Laura utiliza à visão em

primeira pessoa em lugares fechados.

DICA: nas

batalhas, fique atento à indicação do
botão que aparece no canto da tela, ele será a
sua mira

DICA:

abra o amá rio e pegue a Uzi perto
das latas

DICA:

sempre que sofrer muitos danos, volte
para casa e durma

DICA: a
câmera

fotográfica
possui um
zoomque

permite
observar as
redondezas

DICA: afaste o zoom da mira telescópica para
localizar o coelho e, em seguida, atire nele

DICA: logo após
a cena inicial,
converse com

Kimberly para obter
mais detalhes

Por Chris Combo

DICA:

antes da sair da casa, pegue a garrafa
medicinal sobre a mesa

DICA:

quando o monstro atacar Kimberly,
atire sem piedade

02 marca a volta de Laura Parton

em mais uma aventura cheia de terror.

Enquanto Laura estava fazendo uma

viagem de avião sobre o Canadá, rola

um ataque terrorista ao avião. A
aeronave acaba caindo sobre uma

montanha gelada. Laura, claro,

sobrevive ao acidente e é salva por

Kimberly Fox, que lhe dá abrigo. Ao

acordar, Kimberly é atacada por uma

espécie de monstro parasita. O papel de

Laura no jogo é desvendar o mistério

que ronda essas criaturas. O jogo tem

dois tipos de visão diferentes: em

algumas horas, a visão é em terceira

pessoa e, principalmente na hora dos

combates, a visão é em primeira pessoa.

Mesmo quem assistiu à

apresentação do jogo

desde o lançamento do

Dreamcast - quando o

game deveria ter sido

20



DICA: Â S

10

sensores

para n"oser
atingido
..,,,,'os raios

Ponto Fraco

Fases muito

parecidas. Jogo
repetitivo

DlCA:,, __

~ J ador;
Âa8 carta vai

ar você a um
caminho
dIferente

DICA:
contra o
segundo
chefe, saia
da frente

,ver acumulando seu raio

2 Jogadores

Ponto Forte
Ataques

variados e
eficientes

arsenal à disposição é bem variado:

metralhadoras, canos, serras e rifles

estarão à mão. O game é bem
no estilo arcade e fica muito

mais divertido se jogado em

duas pessoas. O mini game do

Visual Memory System é

essencial para se obter itens e

revelar segredos. Dê uma

olhada no SGP Dicas para

aprender as manhas e dar

fim aos planos do doidão. (.))

DICA: quan to fnt derrubado, aperte o botão de
tifO JO levantar para acertar o inimigo

ck

S

prec)ao dE'

tiro, L nda e

mais aqil •
Busúji na e
mais fortE'

Apesar de
ser mais

fraca J..i d::
a elh"

Por Marjorie Br05

Em Zombie Revenge, sua
missão é cortar o barato do cientista

louco Zed que, depois de jogar

Resident Evil, resolveu ressuscitar

vários mortos, criando diversas criaturas

horríveis para destruir a humanidade.

Para se defender, o jeito é dar muitos

tiros e pontapés nos zumbis. É possível

escolher três personagens. Cada um tem

características próprias de ataque. O

21



.J

jogue as sementes no ar na
hora de semear que elas vão se encaixar
certinho nos buracos

u a pescaria ajuda a garantir um dinheiro
enquanto você espera pela colheita. A melhor
hora para pescar no rio é de manhã bem cedo.
Já no pier da praia, a melhor hora é de noite

Ponto Fraco

Poucas locações
deixam o jogo

pequeno

1 Jogodor

Ponto Forte

Jogabilidade

de RPG puro.Para lãs

plantar tomate, berinjela, milho e

até criar gado, galinhas e outros

bichos. A jogabilidade é básica de

RPG e você joga numa perspectiva
de 3/4. Entre as colheitas você deve

participar das comunidades agrônomas,

concorrendo em competições de

natação, pesca e equitação. Você chega
até a dar uma namoradinha. Harvest

Moon é um pouco limitado em relação

às locações e sons. Mas a idéia de um

Sim City rural é
ótima. Só não vá

esquecer de

regar suas
mudas e

alimentar os

bichos!

D/C a natureza

também ajuda, por
isso cogumelos,
melões e outros

produtos selvagens
ajudam no seu
orçamento

GamePro

Em Harvest Moon, você vai
herdar a fazenda de seu avô. Sua

missão é plantar, colher, cultivar e deixá

Ia o mais fértil possível. Você pode

22









DICA: no

primeiro Bonus
Stage, logo
após terminar o
Excel combo,
emende um
comboEX

Memory Card . 2 Jogadores

Ponto Forte Ponto Fraco

Cenários bem Finais pobres.
trabalhados, Não há

com bons efeitos histária.

cancelar um golpe especial usando outro

golpe especial. O game ganhou outro

sistema de combos, além do EX. Batizado

de Excel, o sistema permite que você

faça vários comandos de golpes,

acertando o inimigo direto, sem dar

chance para ele respirar. Fora isso, mais

dois Bonus 5tage foram acrescentados. No

primeiro, você tem de aprender a usar os

combos Excel. No segundo Bonus Stage,
você tem de destruir um satélite. Os dois

Bonus Stages estão no meio das lutas e
DICA: com são liberados de acordo com

Zan~ief, sua atuação durante a briga.

:~~~dO Por isso, prepare os punhos:
estiver perto as vantagens para quem

do oponente bate mais são infinitas! O
aperte soco,
pule com CF

DICA:

no segundo Bonus Stage,
procure dar mais voadoras. Evite ser atigindo
pelos meteoritos

DICA: com

Vu/cano Rosso,
4-'liI-+4-'liI-+ +

soco,
h'fo4-j(f- +

chute,
4-'liI-+ 4- 'liI-+ t
chute

DICA:

com Ryu pule .com CF,rasteira
com CM, 4- 'liI-+4- 'liI-+ tCRtCMtCF *

DICA: com Area

pule com CF,
rasteira com CM, •

4- '\01-+ + SF,

4-'liI-++'liI-+ +
soco, 4- 'liI-++ 'liI-+

+ chute,
,{,'liI-+4- 'liI-+ +

soco

LEGENDA

SR - Soco Rápido
SF . Soco Forte

CR • Chute Rápido
CF . Chute Forte

* necessário barra especial
totalmente cheia

DICA: com Guí/e, faça fo-+ + soco para soltar o
Sonic Boom, se o oponente pular faça fo-+fo-+ +
CR+CM+CF*

DICA:

o especial do terceiro nivel
de Sagat exige que você aperte o botão

quando o triângulo que fica no quadro, no
canto da tela encontrar-se com as linha verticais

• Por Baby Befinha
Novidades não faltam em Street

Fighter EX 2. Como o primeiro EX, esta

versão foi produzida pela Capcom em

parceria com a Arika. O resultado é

animador. Os gráficos ganharam uma
textura mais suave e real e o número de

polígonos aumentou bastante. Os

cenários, além de terem textura muito

boa, usam um recurso de cinema que faz

os elementos do fundo se moverem,

aumentando a sensação de

profundidade. O sistema EX continua o

mesmo. Jogando com ele é possivel
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o ataque
deStoneMan

çausa grandes
danos. Use o

- Napalm 80mb

pule
bastante

para
deviardos

tiros de

Napalm
Man. Use o Crystal Eye

contra Charge Man, use o Stone Shot

para ir
ao
castelo
doDr.
Wilycom

todo as itens, digitetJ4~l.16éFfcomas bolas
azuis. Com as verme1has, di!Jife Cf, D4 e F6

DI

contra

Crystal Man,
use o Gravity

Hold antes de

ele atacar

Ponto Fraco
Poucas

mudanças

gráficas

Memory Card • 1 Jogador

Ponto Forte

Bom som, com
músicas

remixadas

contra Wave Man, passe por
baixo e use ô éharge Kick

de apertar Start toda a vez que for

trocar de arma. Mega Man 5, foi o

primeiro game em que Beat, o pássaro

que ajuda Mega Man, apareceu. Para

habilitar Beat é preciso obter letras

durante as fases. Com sua ajuda, você

deve desvendar o rapto do Dr. Light.

Gyro
Manébem _

fraco contra ~

o Gravity := 

Hold, espere <:,;': ;,;; .• .; .•
ele descer e -:- .
mande bala

~ ' Por Mariorie Br05

A Capcom lançou versões remix de todos

os jogos da série Mega Man do
Nintendinho 8 bits. Não foi só

maquiagem, não. Apesar de os gráficos

terem mudado pouco - apenas as barras

de energia foram redesenhadas -,

alguns elementos foram bastante

melhorados. O som, por exemplo, foi

inteiramente remixado e aproveita toda

a capacidade de processamento de

áudio do PlayStation. Até dá vontade de
aumentar o volume em certas

músicas. O controle também foi

melhor aproveitado. Por conta

dos botões a mais, é possível

mudar as armas durante o jogo

apertando apenas L ou R, sem ter

0. contra

5tarMan,
desvie de

seus ataques
e, quando
ele vier para
cima, pule



Ponto Fraco
Fases muito

confusas
atrapalham

Memory Cord • I Jogador

Ponto Forte

O controle
responde bem
no hora cer10

limitado. Os gráficos estão bem sólidos,

com boa textura, e as falhas poligonais

quase não acontecem. O som é bastante
infantil, com trilha sonora divertida e

muito agradável. (J

DICA: quando não tiver mais o que fazer em

uma fase, não pense duas vezes. Aperte Start e
troque de fase

DICA: converse

sempre com o
relógio para obter

pequenas dicas

problema do jogo são as fases,

muito mal dispostas. Às vezes é
necessário sair da fase usando

o menu que aparece ao pausar

o game e, assim, seguir

jogando até voltar para a

mesma fase. As transformações do seu

personagem são o grande destaque do

jogo, eles deixam o cara bem mais

forte. Mas não se empolgue: o efeito é

DICA: para acionar o elevador, basta pular sobre

a parte de madeira

DICA: para
salvar o
jogo, pule
sobre os
sofás
verdes

DICA: colete grande quantidade de Z. Eles DICA: pegue os balões sempre que quiser
são a sua energia marcar a fase

i~r,
. .'" \ Por Morjorie Bras

40 Winks é um jogo de ação em

que o objetivo é libertar uma penca de

reféns. O jogo rola dentro de um sonho,

ou um pesadelo, se você preferir. Para

cumprir seu objetivo e acabar com os

monstros do tal pesadelo, você poderá

pular, atirar, socar e, o mais importante, DICA: em saltos mais dificeis, regule a visão
transformar-se em ninja ou até mesmo usando R1 e L1

num homem das cavernas. O grande

DICA: ao pegar os blocos, retome para frente do
relógio para encaixá-Ios
28
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Memory Card

Ponto Forte Ponto Fraca

Liberdade de Gráficos sujos
movimentos. Boa com falhas

jogabilidade paliganais

DICA:

não perca seu tempo
tentando detonar as caveiras, pois elas não

param de se formar. Concentre seus golpes
apenas no rinoceronte

DICA: empurre
a pedra para

alcançar a
plataforma

acima e
pegar mais

alguns itens

DICA:

não fique parado aqui,
pois os dardos irão acertá-Io. Corra em volta
deles e use o botão R1 para atacar numa boa

DICA: aqui ,

você poderá :~
acertar ",:: ,,:,

todos os .

três ?," ,

inimigos de ','
uma só vez. Para isso, pule e aperte R1

que você tem durante todo o jogo.

Não faltam itens para magias,

energia e ataques espalhados pelo
caminho ou escondidos em caixas.

Você vai precisar muito deles,

então, fique atento para não deixar

nenhum escapar. Os gráficos não

são o forte do game, principalmente

porque há muitas falhas poligonais. Mas

a jogabilidade compensa e tranforma

Dragon Valor num bom passatempo,

uma ótima opção para quem não gosta

de RPG paradão. O

DICA: fique

ligado com
a rajada de
fogo.
Quando ele
a soltá-Ia,

seja rápido
e use o pulo
duplo

DICA: para
acertar o
seu melhor

golpe,pule
duas vezes

e aperte R1
para cair na
espadada

DICA: no seu inventório, selecione a magia de
fogo e use-a contra o dragão

Por Marjorie Bras

Em Dragon Valor você encara

malvados dragões que dominaram o

planeta. Para dar jeito nos baforentos,
você terá de enfrentar inúmeras batalhas

contra humanos, javalis gigantes e,

acreditem, rinocerontes. O RPG da

Namco, com um jeitão de ação, lembra

muito o jogo Brave Fencer
Musashiden. O melhor desta mistura de

ação e RPG é a liberdade de movimentos

DICA:

carregue o
botão da

espada para i
soltar um golpe

especial. Com
isso, seu ataque

valerá por dois
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DICA:

para

jogar
com

Bison,
no

menu de

seleção de personagens, deixe o cursor
na interrogação e digite +-,+-, ir, 4r,+-, 4r, ir, BtA

-"", -,'. 4

,_____ _~-: ,.... c'. ,
!..-~"'- """ ~,,~~~~,,"'~... ",-:~~-<~i!-~,,-~~~'-~-;.."'Ji. ~

DICA: com Birdie" aperte C, 360' t 5

DICA: para
jogar com

Akuma, no
menu de

seleção de

personagens, ","
deixe o cursor

na interrogação
e digite +-, +-,

+-, 4r,ir, 4r,BtA

LEGENDA

5·50co
C • Chute

Ponto Fraco

Bom som, mas
sem as vozes
dos lutodores

2 Jogadores

Ponto Forte
Os controles

respondem
muito bem

DICA:.Qe$pecialde Ken é ótimo contra rasteiras.
faça ~.'»-+ir '»-+ t S

você imprimir no toque do botão, o
golpe sai mais forte ou mais fraco. Todos
os lutadores da versão arcade estão na

briga. Até mesmo os secretos Dan,
Akuma e Bison.A conversão só ficou
devendo num detalhe: as vozes dos

personagens durante os
golpes não foram
incluídas. Ainda

assim, o game ficou
acima de qualquer
expectativa.

DICA: com

Charlie,

faça +--+ t
5, ande
atrás do
50nic Boom
edê um
soco

DICA:

para fazer o especial de Chun-/í,
faça +--++-+t C

~ Por Baby Belinho

Street Fighter Alpha
Warriors' Dreams chegou para
desbancar os caras que acham que os
jogos de luta não ficam legais nos
consoles portáteis. Além de bons
gráficos - bastante coloridos e com
cores bem definidas -, cenários bem
desenhados e lutadores até que
grandinhos, o game usou uma boa
quantidade de frames para a animação
dos golpes. Por conta disso, cada um
dos golpes pode ser facilmente
reconhecido. O que mais surpreende,
entretanto, é o controle. Com apenas
dois botões dá para fazer todos os tipos
de ataque. Dependendo da força que
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2 Jogadores

Ponto Forte Ponto Froco

Boa se/eçõo de A cor às vezes

jogos compõe não combina
o pacote com os objetos

DICA: fique atento
aos inimigos que vêm pelas costas, eles
atrapalham bastante

a mãozinha das cores, a jogabilidade
também está como antes. Sem contar as

mudanças deste pacote, Konami GB

Collection já seria um bom negócio.

Preço baixo não é o forte dos cartuchos

de Game Boy Color e não é sempre que

se paga um e leva quatro.

DICA: em
Konami

Racing,
quanto
mais alta

a classe,
mais
dificil
controlar
o carro

072
11H"" h

= DICA: ao entrar
= LOH numa curva

mais fechada,

dê toques no
direcional

quando estiver
no meio da
curva

DICA:

- procure

atirar nos DICA: em Operation C, fique abaixado e atire
inimigos contra este canhão
em laranja,
eles vão lhe
dar os

power-ups
para sua
nave

GAME SELECT
••.TEST RUN

SPOT ENTRY
FULL ENTRY

objetos, plataformas, itens e pistas mais

nítidos. As cores teriam ficado perfeitas,

se alguém lá na Konami não tivesse

paixão por verde. Nada contra a cor,

mas ela não caiu bem na pele de alguns

personagens. Fora as cores, pouca coisa

mudou. O som ainda é o mesmo e, fora

DICA:

para
usara
bola de

fogo,
aperte
1" +8

DICA: no

jogo
Castlevania,

fique nessa
posição
para
acertar o

inimigo

. '7._:' ~ ".:

DICA:

no jog0..:o~~;':
Nemesis,
o ideal é

usar 2

speed ups

(!J Por Ch,i, Combo

A Konami reuniu alguns de

seus melhores jogos para Game Boy
num só cartucho, o Konami GB

Collection. São quatro em um:

Nemesis, Castlevania, Operation C e

Konami Racing. Todos foram adaptados

para o Game Boy Color. Ou seja: a

Konami refez boa parte dos quatro

games, colocando corzinha em tudo.

Ficou muito bom. As cores ajudam

bastante na jogabilidade, tornando os
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DICA:

é possivel
sobrepor

duas
cartas

para
aumentar

o BPda

carta que está por baixo ou ainda utilizar uma
carta de ação, aumentando o poder de ataque
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versão Capcom. Cada uma ressalta as

cartas de personagens de suas

empresas, claro. Usando o link do

Neo Geo Pocket você ainda pode

encarar um amigo, ou inimigo.

Nesse caso, rola uma disputa entre as

cartas que você coletou e as coletadas

por seu amigo. Num estilo meio

Pokémon, as cartas têm níveis que
determinam seu valor.

DICA: procure sempre ficar com um número
maior de cartas para atacar

Ponto Fraco

~
poucas cores

DICA: na

primeira

jogada, procure
não atacar logo
de cara.
Acumule mais
cartas no

tabuleiro

Ponto Forte
Sislema de

i~

2 Jogadores

DICA: ao atacar, procure sempre usar
uma carta que possua um BP alto

T :;,{: 1_ '=':. tlll..ltt-:I

),::,I,,!~ ,T,:,~I,I:' ;f.,:t',:,

DICA: logo no
começo do
jogo, se
escolhera

primeira opção,
você irá para o
tutorial. A

segunda
opção leva
você direto ao

jogo de
cartas

DICA: Shin e
Kei são

praticamente
iguais, apenas
têm enredo

um pouco
diferente

*'1"1::1: ", -7 .:..+:O\\ãJ:l.JJ:t

;f.; 1:3:,~*' 1_" ,:t: ,'S. !

,::tiT I 11,-r.~'tl'-'

\-,1:1' 1'1.'7..

Apesar de o
Tutorial estar

em japonês, é
relativamente

fácil aprender
algumas
manhas

~ Por Martelo Kamilcaze
Vocês devem estar

perguntando o que eu, especializado

em RPGs e jogos que exigem

neurônios, estou fazendo aqui. Vou

explicar. SNK Vs. capcom: carel
Fighters é o primeiro fruto da

cooperação entre as duas gigantes

do mundo dos games de luta. Apesar

de a maioria das pessoas esperar um

jogo de porrada, SNK e Capcom

fizeram um jogo de cartas. Além de ser

muito divertido, ele conta com

um sistema inovador em que a

colocação, o tipo e a combinação de

cartas influenciam nas jogadas.

carel Fighters conta ainda com
duas versões: a versão SNK e a



Nas partes
com

neblína,
dobre a

atenção: os
inimigos só
aparecem

quando estão
próxímos, e pode ser tarde demais!

DICA: quando um
oponente estiver distraído pegando ítens,
surpreenda-o com um tíro certeiro!

DICA: esconda-se

nas sombras, assim

você pode pegar
os oponentes de

surpresa

DICA:

sempre que encontrar um

power-up, corra para agarrá-Io. Você
pode ficar mais forte, invisivel, ou
até mesmo invencivel

estará rolando um jogo e
você terá de se defender e

também atacar. As armas são

pesadas. São lança-foguetes,
metralhadoras de plasma e até uma luva

elétrica que tem uma serra giratória.

Além das armas, você poderá se
aproveitar de elementos do cenário

como plataformas de pulo, plataformas
flutuantes e teletransportes. No jogo

normal, você passa

por seis grupos de 4
arenas. Em cada uma

vai enfrentar um

grupo de inimigos,

uma dupla ou mesmo
um só cara.

DICA: além das arenas

normais, há quatro
arenas exclusivas para
serem jogadas no
modo Capture de Flag:
capture a óandeira do
time inimigo enquanto
protege a sua

Ponto Forte Ponto Fraco

Inteligência Se encontrar
artificial das algum, escreva

inimigos para a gente

Por 8ill Gomes

Foram os games de ação

3D, ao lado dos de estratégia, que

tornaram os jogos multiplayer via rede
ou Internet uma mania. Quake 11I:

Arena foi feito especialmente para ser

jogado pela Internet, por isso não fica
lento e tem a maior velocidade de

resposta entre os games de ação. Por

isso, também, é no modo Multiplayer

que está a diversão. Assim que estiver

conectado, você será lançado na tal

arena. Você vai cair na fogueira: já
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P.S'rA'r'ON ---------------------------- - - - - - - - - - - - -

necessárias você vai gastar horas e

horas. São quatro modos - Gran

Turismo, Special Event, Dirt Racing (rali

radical), Endurance -, quase 50 tipos de

de competições e pistas que não
acabam mais.

Ponto Fraco
Pouca

inovação

gráfica

Memory Card

Ponto Forte
Grande

variedade de

corros e pistas

nenhuma das frescuras que deixaram os

jogadores de cabelo em pé na primeira

versão valem. Nada de licença. É só

escolher o carro e pisar fundo. Aqui, o

número de carros e pistas é reduzido. O

modo Gran Turismo é cheio de coisa. E,

se você é daqueles que quer ter tudo no

jogo, prepare uma dose extra de

paciência, pois para

equipar todos os carros e

conseguir as licenças

DICA: vá para
a parte leste
da cidade e

compre o
Impreza
Coupe WRX-R
STI Version

VI, da
Nissan,

para a
competição
japonesa
de até

300PS

...".

DICA: no inicio, vá para as competições
com carros japoneses, americanos,
alemães, ingleses, italianos e franceses

• Mais de 550 carros e

e um festival de pistas
em Gran Turismo 2

Falou em corrida, falou GranTurismo 2. Duvida? São 34

fabricantes e, acreditem, 550

carros. Alguns são mais que
conhecidos e estão até nas ruas

brasileiras (tem Corsa e até Ford

Ka). Em Gran Turismo 2,

porém, os carangos que a gente

vê nas avenidas estão em pistas animais.
São dois CDs: um com o Gran Turismo

Mode e outro só com o Arcade Mode. O

Arcade é o modo mais simples. Nele,



N° de modelos

disponíveis
81

8
10

5

7

4

6
6
38
13

7

69

9
8
2

3

7

Nissan

Mercedes-Benz

Peugeout

Plymouth
Renault

Rover

RUF

Shelby American
Subaru

Suzuki

Tommy Kaira

Toyota
TVR

VauxhalllOpel
Vedo r

Venturi

Volkswagen

FabricantesN° de modelos

disponíveis
11

4
9

9
11

4
17
14

6
21

47

7

7

2

13
44
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Os fabricantes e o número de modelos

Fabricantes

DICA: é a vez da competição italiana de
até 200 PS. Siga para o lado oeste da
cidade e compre o carro 156 2.5 V6, da
Alfa Romeo

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

BMW

Chevrolet

Citroen

Daihatsu

DodgelChrysler
FIAT

Ford

Honda

Jaguar
lancia

lister

lotus

Mitsubishi

Mazda

DICA: o modelo

especial Escudo,
da Suzuki, é o

melhor carro do

jogo para
correrem

competições sem
pré-requisitos fo

DICA:

seguindo para o lado norte da
cidade, você encontra o carro 840 ci

da BMW para a competição alemã
de até 300 PS

DICA: na parte norte da cidade você compra o
carro XKR Coupe da Jaguar para a competição

inglesa de até 400 PS



DICA: na hora de bater um pênalti,
vire seu jogador para um lado e
chute para outro

DICA:

para tirar a bola da área mais

rápido, aperte o botão X

DICA: em cobranças de falta e lançamentos no
meio de campo, o melhor lugar para mandar a
bola são as pontas do campo

DICA:

apertando o
botão C,

você escolhe

a tática que
quer usar
durante o

jogo

DICA: para um
gol, vire o seu jogador de
forma que ele chute no canto
do gol

DICA: evite usar carrinhos, o
melhor jeito de roubar a bola com
segurança são as disputas
ombro a ombro

Ponto Forte
Bons

movimentos e

gráficos limpos

VirtuQ Memory • 4 Jogadores

Ponto Fraca
ConlToIes

demoram poro

responder

para escolher a

estratégia que
será usada durante a

partida. As mudanças mais expressivas

ficaram por conta do som e dos gráficos.

O som é muito bom, apesar de, em

certas horas, a música, com volume

muito alto, apagar os efeitos sonoros.

Os gráficos estão bem trabalhados e

limpos, o que ajuda muito na hora de

encontrar seus jogadores e planejar a

jogada. O que mais

chateia no jogo é o

tempo de resposta dos

comandos, que é
muito lento.

DRE.AMCASI"

DICA:
a melhor

jogada para ,,'
fazer gols "

são os
"chuveirinhos"

na área

• Do arcade para o
Dreamcast, Virtua Striker 2
traz bons gráficos e som

V irtua Striker 2, chega aoDreamcast numa versão especial

com gráficos, som e mais algumas

coisinhas melhoradas. Apesar das

mudanças, Virtua Striker é, na prática,

o mesmo jogo. Você vai usar três botões

para comandar seus jogadores e um
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DICA: ao
cobrar faltas

mais perto
da lateral,
cruze a

bola. Caso contrário, chute direto ao gol



P.SI'AI'ION _

~II

CURSO 3

DICA:

siga até o final do beco para
encontrar a moto e trocar de veículo

DICA: após pegar a moto, o
estacionamento estará aberto para você
completar sua missão

MemoryCard

Ponto Forte Ponto Fraco

Correria do jogo Personagens e
eleva a cenários

adrenalina artificiais

motoristas estarão no caminho para

atrapalhar. Caso você atropele alguém ou

alguma coisa, não se preocupe. Quanto

mais barbeiragem você fizer, mais grana

irá ganhar. Então passe por cima de
tudo e de todos e

fique ligado no

tempo.

DICA:

o ponto azul do mapa indica onde
está a limousine com o item.

Encontre-a e mande bala

DICA:

destrua o portão e corte caminho
passando através do hangar

unabout volta ao PlayStation sem

perder as características mais
marcantes de sua primeira versão. Desta

vez, entretanto, a correria está muito

maior e, como conseqüência, a adrenalina

aumentou. O lance é completar suas

missões no tempo estipulado. Fazer isso
não é nada fácil. Pedestres, carrinhos de

pipoca, árvores e os mais loucos

• Com muita correria,
Runabout detona na ação

Ponto Fraco

Narração e
músico não
áãac/ima

4 jogadores

Ponto Forte

Gráficos

caprichaáos e
limpos

não ser tão complexo como Gran

Turismo, o jogo também permite que

você melhore e ajuste as

peças de seus carros,

como os pneus, a
suspensão etc. Quando

pegar a manha desses ajustes, é só colocar

os óculos escuros, aumentar o som e pisar

fundo. As pistas estão bem realistas e você
casualmente vai

enfrentar

Nada mal _ tempestades dedar um role
de neve, chuva e
conversível outras

eRm d I complicações
oa sters. I' .meteoro oglCas .

O Expansion Pak
é um item

indispensável,
se você

realmente

estiver a fim

de curtir o

visual.

DICA:
mesmo se o

tempo
mudar, não
é necessárío
fazer uma

parada na
Category C
Dívísíon.

Seu carro é lento o suficíente para manter o
controle em qualquer condíção da pista

DICA: não tente tirar seu oponente da pista.
Você só vai se dar mal e perder o controle do
carro

Roadsters chega ao Nintendo64 para compensar a falta de

jogos de corrida decentes. Apesar de

não ser uma maravilha, este game

merece uma chance, principalmente se
você tiver o Expansion Pak. Em

Roadsters você só pilota carros
conversíveis. No total são 33 carros,

como Alfa Romeo e Jaguar. Apesar de

NINnNDO 64 _

• Velozes conversíveis
são o melhor de Roadsters
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Só na SGP você vê todos os segredosde Donkey Kong 64. Além de um

superdetonado, o Lord preparou um guia

com a localização de todas as fadas, que

você vê aqui, na SGP Dicas. Para completar,

truques para Gran Turismo 2 e Unreal .

GRA TURISMO 2 @Super License
Ganhe todas as licenças (A, B, International A,

International B e International C) para ter acesso à

opção Super License.

Corrida Event Synths'zer
Ganhe a Super License para ter acesso à corrida Event

Synthsizer no Gran Turismo League.

Créditos finais

Ganhe todas as corrida no Gran Turismo League para ter
acesso aos créditos finais no Arcade disc

STREET FIGHTER EX 2 PLUS @Jogue com
Garuda

Para jogar com Garuda
você tem de fazer todas as

missões Rank E do Expert Mode

de todos os personagens. Ou
acabe o modo Arcade com 10

personagens diferentes.

Jogue com Shadow Geist
Para jogar com Shadow Geist você tem de fazer todas as

missões Rank E e Rank C do Expert Mode de todos os

personagens incluindo os secretos; ou acabe o modo arcade

com 15 personagens diferentes.

Jogue com Kairi
Para jogar com Kairi você tem de fazer todas as missões Rank

E, Rank C e Rank B do Expert Mode de todos os personagens

incluindo os secretos; ou acabe o modo Arcade com 20

personagens diferentes.

Acionar os Bonus Stages
Faça as missões Rank D de 20 personagens.
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Acionar o modo VS. Super Vega
Você precisa derrotar Super Vega no modo Arcade.

Acionar o modo Maniac Mode

Faça todas as missões de todos os personagens no Expert
Mode.

Lute contra Super Vega
Use 11 vezes o Meteor Combo (especial nível 3) para derrotar

o adversário e faça 14 perfects.

ZOMBIE REVENGE @Roupas alternativas @'
Escolha o seu personagem, aperte e segure Start e.

aperte X, Y, ou B.

Cheat Select

Jogue o minigame do Visual Memory System do próprio jogo.

Os cheat codes serão acionados à medida que você jogar e

tiver bom desempenho.

R-TVPE DX

Invencibilidade

Acabe o jogo usando menos de 10 créditos.

Durante o jogo (não pode ser DX) aperte select + A.

Pular de fase

Para pular a fase que você já completou; pause o jogo e

aperte B.

Reiniciar a fase

Para reiniciar a fase, segure B e desligue o Game a-oy. Ainda

segurando B, ligue o Game Boy.

Editor de desenhos

Para fazer aparecer o editor de desenhos De Souza, você tem

de acabar a versão colorida de R-Type I e R-type 11 e também

a versão DX. No menu principal, aperte +-.





HARVEST ~

MOON 64

Chegar a
Moon
Mountain sem passar

pela ponte
Primeiro vá até a árvore atrás

da Construction's Builder House

(o lugar em que você consegue os

home extensions). Aperte A ao lado da árvore mais próxima,

que está de frente para o rio. Seu personagem vai subir na

árvore e, assim, chegará à montanha. Para descer,

simplesmente aperte A.

Espírito da floresta
Vá até a ponte e aperte A para jogar um vegetal na lagoa que

fica na floresta. Um espírito vai aparecer e vai perguntar qual

é o seu desejo.

Alimentar o seu cachorro
Para alimentá-Io, é só pôr comida no prato dele. Para deixá-Io

contente, deixe-o ficar dentro de casa no inverno.

Deixar sua garota feliz
Para agradá-Ias é só dar as coisas que elas adoram. A Ann

adora lã e milho. A Karen adora tomates e frutas, que são

encontradas na floresta. Já a Elli gosta de morangos e a Maria

adora palmito.

VIGILANTE 8: SECOND OFFENSE

Modo para quatro jogadores
Coloque todos os controles no console e comece

um jogo com o controle 1 ou com o 1 e o 2. Agora

pegue 44 mãos em várias fases. Em seguida, aperte c~ +
Start nos controles 3 e 4.

Mudar os trajes
Acione o modo para quatro jogadores e vá para a Prediction

House para ativar os outros trajes dos personagens.

Itens infinitos
Comece o jogo e vá para a Upgrade Store. Compre qualquer

item e salve o jogo. Resete e, quando o jogo recomeçar, você

vai estar com o item que comprou e também com o dinheiro

que gastou nele. Repita esta operação e acumule bastante

grana.

Moedas duplicadas
Espere escurecer e pegue duas moedas de um oponente que
normalmente só teria uma.

Controlar a tela do final
Leve o cursor até a opção Try Again na tela de Game Over e

. aperte repetidamente A para mover o Hula Hoop.
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007 TOMORROW NEVER DIES @Ativar todas as missões
No menu principal, aperte Select, Select, o o L1,

L1, O L1, L1. Se fizer certo, você vai ouvir um som.

Assistir às seqüências FMV
No menu principal, aperte Select, Select, o O L1, L1, L1, L1, L1,

L1, L1 para ativar as seqüências FMV embaixo de Mov, no

Options. Se fizer certo, você vai ouvir um som.

Invencibilidade
Pause o jogo e aperte Select, Select, O o fj, Select Se fizer

certo, você vai voltar automaticamente da tela de Pause.

Repita o código para voltar ao normal.

Todas as armas e 50 med kits
Pause o jogo e aperte Select,

Select, 00 L1, L1, R1, R1 para

conseguir todas as armas com

munição total e 50 med kits

na missão que estiver

jogando. Se fizer certo, você
vai sair automaticamente da

tela de Pause.

Energia total
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O 'fi 'fi -1.. Se fizer

certo, você vai sair automaticamente da tela de Pause.

Energia mínima
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O -I. -I. 'fi. Se fizer

certo, você vai sair automaticamente da tela de Pause.

Modo Ethereal
Pause o jogo e aperte Select, Select, o o fj, fj, fj, fj, para

atravessar os objetos e paredes. Se fizer certo, você vai sair
automaticamente da tela de Pause.

Truque da câmera
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O R2, R2. Se fizer certo,

você vai sair automaticamente da tela de Pause. O truque da

câmera permite que você mova a câmera por toda a fase.

Aperte R1 para mover para frente, L1 para mover para trás,

L2 para a esquerda e R2 para a direita. Mova para cima com fj,

e para baixo com X. Repita o código para desativá-Io.

Correr mais rápido
Pause o jogo e aperte Select, Select, O o o o o o. Se fizer

certo, você vai sair automaticamente da tela de Pause.

Congelar todos os objetos
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O Select, Select, fj, fj,

para congelar todos os objetos e inimigos. Se fizer certo, você

vai sair automaticamente da tela de Pause. Repita o código

para desativá-Io.

Obs: fique esperto, pois tudo que estiver congelado se

moverá junto com você.



mlnlgun
flakcannon

dispersionpistol

stinger

automag
asmd

clip
rifleround

flakshellammo

defaultammo

Sair a qualquer hora
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O o 8, o para deixar a

fase. Se fizer certo, você vai sair automaticamente da tela de

pause. Repita o código para desativá-Io.

Completar a missão
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O Select, Select, o. Se

fizer certo, você vai sair automaticamente da tela de pause.

Remover todos os objetos
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O Select, Select, o D.

Se fizer certo, você vai sair automaticamente da tela de

Pause. Repita o código para desativá-Io.

Remover todas as superfícies das texturas
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O Select, Select, 00.
Se fizer certo, você vai sair automaticamente da tela de

Pause. Repita o código para desativá-Io.

Apagar o fogo
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O Select, Select, R1, R1.

Se fizer certo, você vai sair automaticamente da tela de

Pause. Repita o código para desativá-Io.

Remover as informações na tela
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O t- ~ Select. Se fizer

certo, você vai sair automaticamente da tela de Pause.

Munição total: allammo

Modo Flight: fly

Modo No Clipping: ghost

Desativar modos Flight e No Clipping: walk

Adicionar mais inimigos: addbots + (número de inimigos)

Matar todos os oponentes: killpawns

Mudar a velocidade do jogo (de 1.0 até 10.0): slomo +

(número)

Parar o tempo: playeronly

Visão em terceira pessoa: behindview 1

Visão em primeira pessoa: behindview O

Avançar para o mapa indicado: open + (nome. do mapa)

Mandar mensagem para os oponentes: say + (mensagem)

Obter item: summon unreali. + (nome do item). Você pode

obter os seguintes itens:

cannon pulsegun

eightball shockrifle

flakcannon sniperrifle
nali uCbiorifle

skaarjwarrior uCeightball

quad shot uCflackcannon
warheadlauncher chainsaw

enforcer rifle

doubleenforcer razorjack

minigun2 gesbiorifle

femalebot

femaletwobot

femaleonebot

nalirabit

horsefly
blobelt

biterfish

bird1

parentblob

horseflyswarm

dead bodyswa rm
biterfishschool

Matar todos os inimigos indicados: killall + (nome do

inimigo)

Fazer um certo inimigo aparecer: summon unre.ali. +

(nome do inimigo). Nas duas dicas acima você pode eliminar

ou adicionar os seguintes oponentes:

warlord manta

titan giantmanta
stone titan cavemanta

squid krall
slith lesserkrall

skaarj krallelite

skaarjwarrior gasbag

skaarjscout giantgasbag

skaarjlord fly

skaarjberserker devilfish

skaarjassassin cow

iceskaarj babycow

skaarjtrooper tentacle

skaarjsniper brute

skaarjofficer lesserbrute

skaarjinfantry behemoth

skaarjgunner bots

queen skaarjplayerbot

pupae humanbot
nali malebot

nalipriest maletwobot

mercenary malethreebot

mercenaryelite maleonebot

Modo God: god
Todas as armas e

munição total: loaded

UNREAlTOURNAMENT

Ver as fronteiras
Pause o jogo e aperte Select, Select, o 08, 8, o D. Se fizer

certo, você vai sair automaticamente da tela de Pause. As

fronteiras que você pode atravessar estarão indicadas com

luzes de diferentes cores. Isto é bom quando estiver com o

esqui e ainda vale para conferir o caminho para as outras

fases. Repita o código para desativá-Io.

Ver a informação debug
Pause o jogo e aperte Select, Select, O O L2, R2 para fazer

aparecer vários números e posições. Se fizer certo, você vai
sair automaticamente da tela de Pause. Para desativar este

código, aperte Select, Select, o O R2 e L2.

Obs: os seguintes códigos só podem ser

acionados no modo Sing/e Player. Durante o

jogo, aperte "_" e digite "iamtheone" para
acionar o modo

Cheat. Em seguida, é
só digitar qualquer

um dos códigos
abaixo.
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Armas pesadas
Aperte e segure L,

aperte X, A, Y, B, A, X.

99 cartuchos para
as armas pesadas
Aperte e segtÍire l e

aperte A, B, X, Y, B, A.

TOV COMMANDER

Abrir todas as salas

Aperte e segure L e aperte A, Y, X, B, Y, X.

Arrumar os brinquedos
Aperte e segure L e aperte A, X, B, Y, A, Y.

Pause o jogo e digite qualquer um dos códigos
abaixo. Um som confirmará se eles estiverem

certos.
Bronze c1ass, Silver
Class e mais

READV2 (i)RUMBLE
BOXING

No menu principal, selecione

o modo Championship e comece

um novo jogo. Agora digite qualquer

um dos códigos abaixo:

Champ C1ass:CHAMP

Obs: este código dá acesso
ao lutador Damien Black no modo Arcade

Bronze C1ass:BRONZE

Obs: este código dá acesso
ao lutador Kemo Claw no

modo Arcade

Gold C1ass:GOlD

Obs: este código dá acesso ao lutador Nat Daddy no modo
Arcade

Silver Class: SllVER

Obs: este código dá acesso ao lutador Bruce Blade no modo
Arcade

EXPENDABLE

Seleção de fase, invencibilidade e
mais
Pause o jogo e aperte os seguintes botões.

Munição ilimitada para a metralhadora
Aperte e segure L e aperte B, A, Y, X, A, B.

FIGHTING FORCE 2 @Modo Cheat .

Na tela "Press Start", segure L1 + L2 + R1 + D. + X

+ +-. Em seguida, selecione "Start Game" e escolha'

uma fase. Quando o jogo começar, seu personagem vai estar

invencível e com munição infinita.

Obs: acionando este código não dá para salvar o jogo.

, '

3 vidas extras: aperte A, B, X, Y, L, R, t .J,. +- ~

20 granadas extras: aperte .J,. .J,. .J,. .J,. .J,. t t t t R

Direto para o final do jogo: L, R, L, R, +- ~ +- ~ Y, X

Invencibilidade: t .J,. +- ~ X, t .J,. +- ~ Y

Seleção de fase: t .J,. t .J,. t .J,. +- ~ ~ Y

Obs: volte para o menu principal para encontrar a opção
~e~/~kct~ .

Pular de fase: Y, Y, X, X, L, R, .J,. .J,. t t
Mais créditos: A, B, +- A, B, ~ B, A, .J,. R

Visão sobre o ombro: L, +- R, ~ X, X, .J,. .J,. R, L

NBA 2K

Jogadores grandes e mensagem
secreta

Entre no menu de opções.

Em seguida, entre na opção

Codes e digite qualquer um

dos códigos abaixo.

Jogadores grandes:
MONSTER

Mensagem secreta:
HIMOM

HVDROTHUNDER

Pause "LIMPO"

Pause o jogo e aperte simultaneamente X e Y.
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KNOCKOUT KINGS 2000 CiJModo luvas grades
Pause o jogo e aperte C1' C+ C1' C1' C+. Se

fizer certo, o gongo vai soar cinco vezes. Despause

o jogo e os lutadores vão estar usando luvas bem maiores.

Jogue com Alphabet Man
Comece o jogo no modo Normal e na

tela de seleção de personagens,
leve o cursor até Akira e

aperte Start. Em seguida,
leve o cursor até Lion

e aperte Start.

Depois, leve o
cursor até Pai e

aperte Start. Agora é só

selecionar qualquer

personagem.

Jornais grandes: SUNDAY

Modo Frame-by-Frame: UNTlMED

Obs: para avançar os quadros, aperte C-+ durante o jogo.
Jornais infinitos em todas as fases: NOBUNDLE

Invencibilidade: INVINC

Obstáculos invisíveis: JUMBLE

Modo Near-Sighted: MAGOO
Rocket Boosters: GOFAST

Obstáculos que gritam:
SCREAM

Modo Câmera lenta: WAKING

Personagens pequenos: L1TTLE

Superpulo: MOON

Molas de superpulo: ALLJUMP

Jogar os jornais para trás: BACKWARD
Modo Turbo: RUSH

Ver todas as manchetes: HEADLlNE

Invencibilidade, modo turbo e mais
No menu principal, selecione Options e, em

seguida, selecione Secret Codes. Leve o cursor até

Enter New Code e aperte A. Agora é só digitar qualquer um

dos códigos abaixo.

VIRTUA FIGHTER 3TB

PAPERBOV 64

FINAL FANTASV ANTHOLOGV

WINBACK: COVERT OPERATIONS

Modo Bonus em Final Fantasy VI
Termine o jogo

Final Fantasy VI, e

quando a frase "Save the

currente play data to the

system file?" aparecer,

selecione "Yes" para salvar o

jogo no Memory Cardo Quando

as imagens aparecerem junto

com as palavras "The End",
resete o seu P.Station. Em

seguida, no menu New Game,

entre no Bonus e carregue o

jogo que você salvou. Agora

você vai poder ativar todos
os menus e sub-menus

Todos os personagens
no modo Versus
Na tela título, quando as

palavras "Press Start"

estiverem piscando, aperte

l' + + -+ -+ -+ ~ ~ ~ ~,

aperte e segure C1' e

aperte Start.

Treinamento fácil
Comece o jogo no modo Career. Na tela Career

Rankings, selecione o modo Training. Agora, durante o

treinamento acerte o oponente azul com os seguintes

golpes: + + A, + + A, + + B, + + B. Repita esta seqüência
até acertá-Io 30 vezes.

TRICKSTVLE

Cabeção, vencer sempre e mais
No menu principal, entre no Options, e depois

no Enter Cheat. Digite qualquer um dos códigos

abaixo para acionar as seguintes dicas.

SHENMUE

Imagem secreta
Pegue qualquer um dos três CDs do jogo e

coloque em um Pc. Depois é só conferir o arquivo
"Omake".

Vencer sempre: TEAROUND

Cabeção: INFLATEDEGO

Power-up moves infinitos:
TRAVOLTA

Tempo infinito: IWISH
Vencer tudo: CITYBEACONS
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<$I
(versão 3.2)

POKÉMON VELLOW . (6\Obs: com estescódigos, mude o interruptor no ~
topo do GameSharkpara "Oft" enquanto carrega

o jogo salvo. Em seguida, durante o jogo, mude o ~fil!interruptor para "On". Sempre que for salvar o ~,

jogo, deixe o interruptor em "Ofi".
HP infinito (durante batalha): 01 FF1500

PP infinito (primeira posição): 01282CDO

PP infinito (segunda posição): 01282000

PP infinito (terceira posição): 01282EDO

PP infinito (quarta posição): 01282FDO

Inimigos que não atacam e que são queimados no

começo da batalha: 0170E8CF

Obs: co:~:e~:~:s,R:u~e~ i:~~u~torno®
topo do GameSharkpara "Ofi" enquanto

carrega o jogo salvo. Em seguida, durante o jogo, ~mude o interruptor para "On". Sempre que for ~

salvar o jogo, deixe o interruptor em "Ofi".
HP infinito (durante batalha):
01282000

PP infinito (primeira posição): 01282CDO

PP infinito (segunda posição): 01282EDO

PP infinito (terceira posição): 01282FDO

PP infinito (quarta posição): 01283000

Inimigos que não atacam e que são queimados

no começo da batalha: 0170E9CF

Ativar todas as Rally Tracks (modo para um jogador):
800F3656 0027

Ativar todas as Road Tracks (modo para 2 jogadores):
800F3658 0015

Ativar todas as Rally Tracks (modo para 2 jogadores):
800F365A 0006

Ativar todas as pistas (Time Trial): 800F3652 0017
Ativar os créditos do final (selecione uma tela de créditos):

001 F068A FFFE 80052580 0001

001 F068A FFFE 800525940001

STREET FIGHTER EX 2

Código de acesso (este código deve ser acionado

para acionar todos os outros):
001B048A 1040 801 B048A 1000

HP infinito Qogador 1): 801E920400C8

HP infinito Qogador 2): 801 EAA80 00C8

Power Gauge infinito Qogador 1):
801217AC 96C8 801E920496C8

Power Gauge infinito (jogador 2):
801 EAA80 96C8 8012A554 96C8

(versão 3.2)

(versão 3.2)

1 bilhão de dólares:

Parar o tempo da corrida:

Congelar o tempo: 80046EB4 0000

Velocidade máxima (1' + X): 001C9COA BFEF
800AA4EA 0040

801 C30AC 03E7

801 CDA50 03E7

801 019C8 9680

801019CA 0098

8002F854 0000

80046EB40000

Começar na volta 57 da corrida de 300 Km (aperte X + Select):
001 C9COA BFFE

800AA4BC 0039

Começar na volta 47 da corrida de 200 Km (aperte o + Select):
001 C9COA 7FFE 800AA4BC 002E

Começar na volta 37 da corrida de 200 Km (aperte D + Select):
001 C9COA EFFE 800AA4BC 0025

Começar na volta 87 da corrida de 200 milhas (aperte o +
Select):· 001C9COA OFFE 800AA4BC 0057

Começar na volta 97 da corrida de 2 horas (aperte o + D):

DO1C9COA CFFF 800AA4BC 0061

PS ao máximo:

GRAN TURISMO 2

(VERSÃO JAPONESA)

Máximo de dinheiro após uma corrida:

Dinheiro que nunca diminui:

GRAN TURISMO 2

(VERSÃO AMERICANA)

Muito dinheiro: 80100FC8 EOFF

801 OOFCA 05F5

Para o tempo da corrida (ótimo nos testes das

licenças): 8002F810 0000
80046E84 0000

Ter todas as Gold Licenses (necessário Gameshark 2.2 ou

maior): 50003CA4 0000

801 CA758 0400

8005E60A 2400

80017A422400

8001704A 2400

Road Tracks completas, ativar os Arcade Credits e

os carros extras (necessário Gameshark 2.2 ou maior):

50000A02 0000

801 C93F8 0505

301C940C 0005

Ativar todas as Road Tracks (modo para-1 jogador):
800F364E 0083
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12 - sementes de Pink-Cat-

Mint

13 - sementes de Blue Mist

14 - alpiste
15 - Ball No Picture

16 - balde para alimentar
os bichos

17 - ??

18 - vara de pescar

19 - poção milagrosa

1A - remédio para as vacas

1B - sementes de grama

1C - pena azul

1D - garrafa vazia
1 E -

1F - Weeds No Picture

20 - Boulder No Picture

OC- trevo da sorte

OD - sacola de metal vazia

OE- ingresso para a corrida
de cavalos

OF- ingresso para a corrida
de cachorros

10 - Potpourri
11 - Embroidered

Hankerchief .

12 - Hand - Knit Socks

13 - bracelete da sorte

14 - cristais de banho

15 - supercenoura

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" usandQ o botão o (no

PlayStation) ou A no Nintendo 64.

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

4· Escolha a opção "new code".

5 • Escreva o 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). Caso tenha digitado um número errado, utilize R1 ou L1 (PSX)

ou R ou L (N64) para ter acesso ao número que esteja errado e

reescrevê-Io. Caso queira apagar uma linha inteira de números, aperte

to, (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".

COMO USAR OS CÓDIGOS

00 - nada

01 - foice

02 - enxada

03 - machado

04 - martelo

05 - regador
06 - ordenhador

07 - sino

08 - pincel

09 - tosquiador
OA - sementes de nabo

OB - sementes de batata

OC- sementes de couve

OD - sementes de tomate

OE- sementes de milho

OF- sementes de beringela

10 - sementes de morango
11 - sementes de Moon

Drop Grass

Modificador de Itens: 8018908E OO??

Abaixo estão os números que devem acompanhar a dica de
modificador de itens:

00 - nada

01 - Ocarina

02 - Flower Card

03 - Cake Card

04 - caixa de música

quebrada
05 - ??

06 - vinho velho

07 - ??

08 - ??

09 - livro da biblioteca

OA - Scroll To Bury
OB - Marble

(versão 3.2)

80115690 03E7

80114E7403E7

80114E7803E7

300736AO 0003

80073012 03E7

8007488E 03E7

8007487E OOOF

(versão 3.2)

PARASITE EVE 2

HP ao máximo: 8007488803E7

8007488A 03E7

MP ao máximo: 8007488C 03E7

BP: 8007487C 423F

Exp ao máximo: 80074878967F
8007487 A 0098

999 de exp com uma luta: 80114E76 03E7
999 de BP com uma luta: 80115694 03E7

999 de MP com uma luta: 80115698 03E7

Levei máximo de Pe: BOOC000100000000

Munição infinita: B014000800000000
Selecionar todos os itens no carro (disc 1)

Set 1 (L2 + t1~/+/~):
E005FD621001001E B01E000400000001

800730C4 0001 E005FD62 2001001 E

B01 E0004 00000001 800730C4 001 F

E005FD62 4001001 E B01 E0004 00000001

800730C4 003E E005FD62 8001001 E

B01 E0004 00000001 800730C4005B

Selecionar todos os itens no carro (disc 1)

Set 2 (R2 + 1"/~/+/~):
E005FD62 1002001 E B01 E0004 00000001

800730C4 0079 E005FD62 2002001 E

B01 E0004 00000001 800730C40097

E005FD62 4002001 E B01 E0004 00000001

800730C4 00B5 E005FD62 8002001 E

B01 E0004 00000001 800730C400D3

Selecionar todos os itens no carro (disc 1)

Set3 (L1 + R1 + 1"/~/+/~):
E005FD62 100C0002 B01 E0004 00000001

800730C4 0079 E005FD62 200C0002

B01 E0004 00000001 800730C40097

E005FD62 400C0002 B01 E0004 00000001

800730C4 00B5 E005FD62 800C0002

B01 E0004 00000001 800730C4 00D3

Todos os itens infinitos nos carros Disc 1:

B01 E0004 00000000 800730C603E7

Todos os itens infinitos nos carros Disc 2 :

B014000400000000 8007316603E7

Todos itens infinitos à mão:

B01 E0004 00000000 8007300203E7

Attachments ao máximo após obter 5 Block: 8007375A 0505
D007375A 0505

8007375C 0505

HARVEST MOON 64

Dinheiro infinito: 811 FD60E FFFF

Modificador da hora do dia (minutos 00 a 3B):

8117027E OO??

Modificador de ferramentas: 8018908400??

Abaixo estão os números que devem ser

inseridos na dica acima, no lugar dos pontos de

interrogação:
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Por Lord Mathias

Quem esperava que a versão de Donkey Kong

para Nintendo 64 fosse parecida com as anteriores,

para SNes, terá uma surpresa. A Rare deixou de lado a

ação, privilegiando os elementos de estratégia. São

cinco macacos e você poderá jogar com todos, basta

Iibertá-Ios. Todos têm grandes bolsos. Afinal, carregar

tudo o que eles têm de pegar pelas fases exige uma

mala razoável. Conte comigo: são 201 bananas, sem

contar as bananas douradas, geralmente escondidas

nos barris bônus, que liberam fases e chefes e ainda

rendem Banana Medals (uma para cada

personagem por fase, num total de 40); pedaços de

um quadro, que você obtêm ao matar os Kasplat e

pode trocar por bananas e outros badulaques;

uma máquina fotográfica, que você carrega pelo

jogo para tirar foto das 20 fadas e, assim,

ganhar segredos e acesso a

determinadas fases; e as coroas, dez ao

todo, que você leva sempre que é
transportado para a arena e, lá, detona todos os

inimigos. Pensando só nesses números, você

imagina que o jogo seja longo. Mas, na

verdade, ele é muito longo. Donkey Kong 64
é um dos maiores cartuchos da história do

Nintendo 64. A Rare encontrou uma maneira

de encaixar todo o novo jogo no cartucho e

ainda sobrou um espacinho para incluir o

primeiro jogo Donkey Kong, para arcade, que você terá

de terminar para passar de uma das

fases. Mas não se assustem: tudo o que

o game tem de tamanho, tem de

divertido. Donkey Kong 64 é grande
em todos os sentidos!

CO~ANOOS OA
~ACACAOA

Simian Slam: pressione A para pular e,
durante o salto, aperte Z
Running Attack: com velocidade,
aperte o botão B
Jumping Attack: pressione A para
pular e, durante o salto, aperte B

Backflip: pressione e segure Z e aperte
A

Long Jump: com velocidade, pressione
Z seguido de A
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Na entrada de Frantíc Factory,
existe uma caixa com ? Use o soco

de Chunky para destruí-Ia e
revelar um Kasplat roxo

Use o jato de Diddy para entrar,

pela cabeça do Donkey, em uma
fase bônus

nnyKong

Use o jato de Diddy perto da
cachoeira para encontrar uma
caverna. Acione o switch em cima da

porta usando a arma para ganhar a
quarta banana. No início de Creepy
Castle, você acha uma entrada. Use a

arma de Donkey para abrir a porta e
achar um Kasplat vermelho e a
quinta banana

Atrás da fada mestre você acha

uma porta. Use a arma dela para
acíonar o switch e liberar a porta

Na entrada de

Crystal Caves, você acha um barril

de Diddy. Use o jato para chegar a
essa ilha e pegar uma banana

(

Donkey
Kong Isles

Dentro da sala do Snide HQ, você

encontra um pad do Diddy. Acione
com Z para liberar uma fase bônus.

Se vencer, você ganha uma banana

A primeira banana está ao lado da
entrada de Jungle Japes.

DonkeyKong

A segunda você pega na
entrada de Frantic Factory.
Acione a alavanca, use a
plataforma e toque o
instrumento de

Donkey no pad para
ver a banana. Na

entrada de Crystal Caves, está a
terceira banana. Use o soco de

Chunky para destruir os blocos de
gelo. Na sala, do outro lado, você
encontra o barril de Donkey e um
Kasplat. Pule no barril para se
tornar invencivel e pegar na lava
mais uma banana. A quarta
banana está na entrada de
Hideout Helm. Use o barril de

Chunky para ver alguns cipós.
Acione o teleport 1e volte para o
começo da fase. Pegue Donkey e
atire no switch, em cima da porta,
para revelar uma ponte e chegar
ao Kasplat. A quinta banana está
na torre central, no Snide HQ. Em
baixo, você encontra um switch de

Donkey que libera mais uma
banana

Depois de falar com Cranky, vá
para a sala de treinamento

executar alguns movimentos nos
barris. Após completar os quatro
barris, fale novamente com ele

para ganhar o primeiro movimento:
Simian Slam

FANTASMAS

Ao lado da entrada das fases

você encontrará várias portas
com fantasmas. Eles dão dicas

sobre as fases para todos os
macacos

Ao lado da torre pricindpal, use
1íny para conversar com a fada e
ganhar a máquina fotográfica. Com
ela você deve tirar fotos de todas

fadas. Na seção de Dicas você vê a
localização de todas as 20

Em Candy's Store você poderá
comprar instrumentos musicais
para toda a galera

, logador

ponto fraco
tenlielóo em

algumas

porleS elo iogo

PERSONAGENS 00 JOGO

Depois de matar Kasplat, ele

solta um pedaço do quadro. O

Snide Hq vai trocá-Io por uma
banana. No total são 40 pedaços
que você precisa pegar

Aqui você poderá comprar várias
armas para todos os macacos,
além de recarregá-Ias

SNIDE HQ

CRANKY'S

Em Cranky's Lab você poderá
comprar novos movimentos para
todos os personagens
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Em um dos túneis da área do lago
você acha o Kasplat amarelo

"\~

Na área do lago, use os cipós para
chegar no pad de Donkey e pegar
mais uma banana

Ao lado de Cranky's Lab, acione o
switch para pegar essa banana

Com Diddy liberado, entre na cela
para pegar mais uma banana

Na frente da prisão de Diddy pegue
umabaitana

Jungle
Japes

Em 1ungle Japes você encontrará o
Armory. Lá você poderá equipar os
macacos com uma arma. Em frente

do Armory você encontra a
primeira coroa. Basta não cair da
arena no tempo determinado para
ganhar. Diddy Kong será liberado
nessa fase

Na entrada de Crystal Caves, use o
soco de Chunky para destruir os

blocos de gelo. Com Lanky na
piscina de lava, você acha o Kasplat
azul. A quinta banana está na
prisão de ICLumsy. Acione o switçh
e corra para pegá-Ia do outro lado

Na entrada de Creepy Castle, use

Chunky para liberar o pad de
lanky.Useobalão no centro da
tela para encontrar o barril bônus

Na entrada de Jungle Japes, use

Chunky para levantar a pedra e

liberar o pad de Lanky. Toque o
trombone para ganhar uma banana

Atrás da prisão do crocodilo, use o
tiro de Lanky para liberar a porta

Na entrada de Hideout Helm, use o

pad de Chunky para se tomar

invencivel e revelar alguns cipós.
Use-os para chegar ao barril bônus

LankyKong

Depois de tocar o saxofone no alto do
castelo de K.RooI com Tiny, use a
bundada de Chunky na ilha que tem
um X no meio para pegar essa banana

Na entrada de Gloomy Gal/eon
existe um Kasplat verde dando
sopa. Mate-o para ganhar tlm
pedaço do quadro e trocar por uma
banana em Snide HQ

Perto do teleport 3, no alto da
porta, você acha o switch. Acione-o
para ganhar a primeira banana

Na entrada de Angry Aztecs,
levante a pedra e toque o triângulo

para ganhar uma banana do
papagaio
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ChunkyKong

A terceira banana ~stâna base do

. castelo de K.Rool.Lâ· você acha um

1iny pad. Toque o saxofone e
pegue, nO afto, uma banana.
/!. quarta está na entrada de Angry

Aztecs. Use a corriciade Oiddy para
adonar os dois gongO$. Pule para
pega,., no alto, o barril bônus,
A quinta banana você encontra na
entrada de G{oomy Galleon ..Acione
o switch com Chunky. Pule com Tiny
no barril para tomá-fa pequena e
entrar no cano. Para pegar a sexta
banana, vá até a rainha das bananas

depois de tirar foto das 20 fadas



Na área do lago, use o poder de
Lanky novamente para subir a
ladeira e ganhar essa banana

Com Lanky, ande de ponta cabeça
para subir essa ladeira e pegar uma
banana

Lanky Kong

Em um dos túneis para Cranky's
Lab, você acha o Kasplat azul

Acione o
switch de

Lanky, ao
lado de

Cranky, para
pegar essa
banana

Dentro dessa caverna, use a bolinha

azul de Lanky para acionar o switch
na parede e ganhar uma banana

ChunkyKong

Ainda no túnel, use os cipós para
matar o Kasplat verde

Detone a pedra na parede para
pegar uma banana

Em um dos túneis que levam a

Cranky's Lab, levante a pedra para
liberar o switch. Acione-o e venha

rapidamente pegar a banana

Use a bundada de Chunky no
quadrado marcadb com um X para
cair nesse túnel. Acione os dois

switches para ganhar uma banana

Use

o barril de Chunky
ao lado dos coqueiros e suba na
árvore para achar um barril bônus

Nos túneis,
do lado

esquerdo da

área do lago,
você acha um

Kasplat roxo

Atire no switch, na parede, para
liberar mais uma porta

Entre no barril de Tiny para ficar
pequena. Entre nessa caverna para
pegar uma banana

Entre novamente no barril.de Tíny
e pule no cogumelo para entrar
pelo tronco e pegar a banana

Libere o switch de Tiny ao lado de
Cranky's Lab para abrir a porta da
caverna

Acione o switch perto do Cranky's
Lab para pegar essa banana

Diddy Kong

Atire nos dois switches da parede
para pegar uma banana dentro da
caverna

Ao

lado esquerdo do túnel, você
encontra o Kasplat vermelho

Use a corrida de Diddy no switch
verde para subir pelas esteiras e
pegar mais uma banana

Perto da prisão de Diddy, atire
para acionar o switch na parede
para liberar a rampa. Acione o
switch dentro da caverna para
pegar essa banana
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No templo com vários switches,

acione o de Tiny para pegar, no
final do corredor; uma banana

No templo com vário~t~witches,
acione com o tiro o sWitch do

Diddy para pegar essa banana

No meio dess€ corredor você acha

o Kasplat roxo

No templo de Lhama, pegue o
caminho da esquerda e entre no

cano para pegar mais uma banana

Entre

no barril de Tiny e toque
saxofone para o papagaio levar
você para dentro da torre. Você vai
pegar mais uma banana

Acione os switches para formar a

palavra Kong e liberar Tiny. Com
isso; vccê ganha mais uma banana

Diddy Kong

Passe no meio do

círculo da estátua, no centro da

tela, pelo menos três vezes para
começar a girar. Passe no meio dos
circulas para ganhar mais uma
banana

Acione os quatro congos de Diddy
para levantar a torre. Entre no
barril de Diddy para voar e pegar;
no alto, essa banana

Use o barril de Diddy para voar
com seu íato e achar; no alto desse
templo, o Kasplat vermelho

Na frente do

templo de Lhama, você acha esse
Donkey pad. Use-o para pegar mais

uma banana perto dos barris

No templo com vários swicthes,

acione o do Donkey para pegar
mais uma banana nos corredores

Depois de libertar Lanky da prisão,
acione o switch na parede para
levar mais uma banana

Depois de liberar a porta da caverna
de lava, use o barril para andar pela
lava e entrar nesse barril bônus

Angry
Aztecs

No começo da fase, acione os dois
switches na parede para liberar a
porta. Use o barril de Donkey para
chegar até o Kasplat amarelo sem
nenhum dano

Em Angry Aztecs, você achará a
loíínha de Candy, onde poderá
comprar instrumentos musicais
para toda a galera. Nessa fase,
Cranky deixará Donkey
Kong mais forte e
Lanky e Tiny serão
liberados
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Entre no barrif de Donkey para

pegar essa banana
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Acione o switch de Donkey e use a
bundada dele nos quadrados
obedecendo a seqüência
numérica para ganhar uma
banana ' C--1"

Acione a alavanca para j<lgar a
versão arcade de Donkey Kong.

Passe os quatro estágios para
ganhar uma banana

Acione o switch para abrir a casa
com alta voltagem e pegar mais
uma banana

Suba pelos canos na torre para
encontrar; no alto, o Kasplat
a~relo. Muitocuídado na hora do

pulo

frlntic
factory

Use o teleport2, perto do templo

de Lhama, para cair nesse ponto e
encontrar o Kasplat azul

Fuja dos tiros de fogo pelo lado e,
quando ele parar;jogue o barrif

Subindo pelas caixas no Storage
Room, v()cê.acha Cranky, que dará
novos movimentos a Donkey e
Candy'sStore.Ainda nesse ponto,
você encontrará um pad de Donkey

para acionaroarcade de Donkey
Kong. Nas salas R e D, acione o
switch de Donkey para pegar mais
uma coroa. No Testing Dept., Funky
aumentará a capacidade de tiros da

galera. o último macaco da turma
será liberado nessa fase

Use o

tiro de Lanky para entrar no
palácio e pegar mais uma banana

Acione o switch de Lanky na
parede para liberar a porta. Atire
nas cabeças de mesma cor
seguidamente para pegar a
banana

Ainda no mesmo templo, no final,
você acha um barrif bônus

Acione

o switch de Chunky no templo
com vários switches para encontrar
o Kasplat verde

No templo com vários switches,
você encontra um barrif bônus para
Lanky

Toque o trombone de Lankyno

pad para levantar as cobras. t1Séo;
poder de Chunky para subir e
achar um barrif bônus

Acione o swítchde<Chemky na

parede para /iberar~$$~porta.
Coloque os vasosl'l(!$ S

certos para ganharu a

Nos corredores de Angry, entre no
barrif de Chunky, levante a pedra
e coloque nessa prateleira para
levantar a cerca e pegar a banana

Toque o triângulo de Chunky nesse
padpara liberar a porta

No palácio, entre no barrí/ de nnye
pule n'água. Depois de matar
vários inimigos, vocêpegta
banana



Use o poder de Lanky para subir
essa rampa e acionar o switch

Lanky Kong

Use o soco de Chunky para destruir

o portão e entrar no barril bônus

Nesse ponto, destrlJaa(êlÍxaao
lado e acione o switch para

alcançar essa banana

Acione
o switch na base da torre e
siga pelas plataformas para pegar
essa banana no alto. Para facilitar

use o teleport 4

Chunky Kong

Na sala mm as caixas empilhadas
vo(ê acha o Kasplat verde

Entre

no barril novamente para
participar de uma corrida. Se

ganhar, leva mais uma banana

Acione oswítch na torre central e
corra pela$ plataformas para pegar,
no alto,(lbarríl bônus

Na sala tom o arcade de Donkey

Kong, use o barril de Tíny para
entrar nesse (ano e pegar uma
banana

Entre

no barril de Tiny e siga pelos
canos para encontrar mais uma
banana

nnyKong

Segure
Z no pad de Diddy para subir

pelas caixas e pegar; no alto, mais
uma banana

Na sala de produção você acha o
Kasplat roxo

No alto da torre central, use o pad

de Diddy para pegar a banana
dentro do buraco

DiddyKong

Use a
corrida de Diddy nos quadrados

para abrir as três portas e ganhar

mais uma banana. É só seguir os
numeros grafados nas portas

.~

Na sala de produção você en({;)ntra
o Kasplat vermelho

Acione esse switch e use os cipós

rapidamente para entrar 110 barril
bônus
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Na área dos pedaços de barcos
quebrados você acha o Kasplat
roxo

nnyKong

Toque a
guitarra no pad perto do
Armory e siga rapidamente para a
porta que se abriu. Dentro, você
acha um barril bônus

Acione o switch no chão, perto da

porta, e entre nessa parte do
barco para pegar mais uma
banana

Com o nivel da água baixo você

consegue subir no alto dessa torre
de ouro e encontrar um barril de
bônus

Entre no barril de Diddyapós
acionar o switch dentro do barco.

Use o jato e pegue uma banana no
alto da torre

••• _"t

'~~L:.""'.\17 ~
.ri .
..• .

Com o nivel d'água baixo, você
consegue entrar nessa caverna e
achar o Kasplat vermelho

Diddy Kong

Toque a guitarra em cima da torre
central e entre na boca do peixe
que se libertou. Atire nos três
circulos vermelhos até destrui·los e
pegue uma banana

Depois

de pegar a banana com Diddy,
use o teleport 4 para encontrar o
Kasplat amarelo

Caso vença a corrida com a foca,
você ganhará mais uma banana de

presente

Gloomy
Galleon

Perto

do Armory você encontrará
uma torre com vários pads

musicais. Toque o bongo de
Donkey e nade para a porta que

vai abrir para pegar um barril
bônus

Na torre dentro d'água você
consegue mudar o nivel da água
com os switches. Assim, você

poderá explorar várias cavernas.

Logo no começo da fase, seguindo
em frente, você chegará em uma
sala com pedaços de navio. Use
Chunky para destruir a porta e
liberar mais uma coroa

Na torre central, use o pad de
Donkey para abrir a porta e achar
um barril bônus

Fale com essa foca para ganhar
uma banana

Você terá de

fugir do inimigo até o momento
em que ele parar. Fique de olho na
cor do quadrado em que ele parou

para acionar o switch certo

Repita a seqüência dos inimigos
dando bundadas na tecla do piano

para ganhar uma banana

Na torre central, use o poder de
Lanky para subir a rampa e pegar
mais uma banana

Na sala com as caixas empilhadas,
use o pad de Lanky para planar e
pegar, no alto, o barril bônus

Nesse ponto, você acha o Kasplat
azul

57



Fungi
Forest

Você tetá de matar esse Chefe com

Lanky. Fique circulando em vefta do

inimigo até passar sobre todas as
estrelas de (JK para acionar o tiro

Acione o pad de Donkey para
pegar mais uma banana perto
dos barris

Com o nilleld'águab~lx.o, você
consegue alcançar oB'irril bônus

Nessa fase, Funky darágfJma .
apimentada nas armas tlagáfera. É

só Donkey comprar que todos os
outros receberão. Ne relógio, você
poderá mudar o periodo da fase,
mudando para dia ou noite. Acione
com O tiro os switchs em frente ao

relógio para mudar as horas.
Cranky também dará uma
melhorada nos

movimentos
da
macacada.
Perto da

cachoeira, no

cogumelo
gigante, você
acha mais uma
coroa. Mas só à
noite

Toque o tr<1mbone no pad de
Lanky, perto do Armory, e siga para
a porta que vai abrir para pegar
essa banana

Dê uma bundada nessa parte do
navie que está em movimento para

explorar e pegar uma banana

Na área (om o canhão você acha o
Kasplat azul

Acione o switch perto da porta e

nade rapidamente para a porta que
vai abrir. Lã, você acha essa banana

Lanky é o único que consegue virar
tubarão entrando na caixa com um

tubarão desenhado. Use-o para
destruir os baús dentro d'agua

Como nivel

d'água baixo, venha para esse
ponto e leve a bala até o canhão.
Acerte três vezes no alvo e ganhe

lima banana

Na área com pedaços de barco,
destrua os baús com o soco de

Chunky para encontrar uma banana

Em cima da torre, perto do Armory,
você acha o Kasplat verde

Acione o switch perto da porta e
entre nessa parte do navio para
ganhar uma banana

Dê as pérolas que você
pegou dentro das conchas para a
sereia e ganhe mais uma banana

ToqueQ saxofone de Tíny no pad,
perte do Armory, e nade
rapidamente até a porta que irá se
abrir para pegar essa banana

Dentro d'água vecê vai aêltar uma
estrutura metálicâ. Use e barril de

Tíny e entre no pequeno buraco
para achar esse barril bônus
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Entre no barril de Chunky para
esmagar os tomates. Carregue essa
planta para cá e ganhe uma
banana

LankyKong

A quarta banana está dentro da
casa com a barreira d'água. Use o
soco de Chunky para entrar.
Destrua as caixas com? para achar

opad

Perto da grande árvore, dentro do
túnel, você encontra o Kasplat azul

Aqui você terá
de usar o tiro nos quadrados para

montar a cara de Chunky no
quadro e ganhar uma banana

A noite, nas plataformas de fora do

cogumelo você encontra o Kasplat
verde

Dentro desse poço, use abundada

de Chunky para entrar na fase
bônus. Caso termine a corrida com
as moedas necessárias, você

ganhará uma banana

Mate os filhotes para depois
acertar a aranha com o tiro.

Quando matá-Ia, você ganhará
uma banana

A quarta banana está dentro da
caverna. Use o saxofone de Tiny
para o papagaio lhe dar uma
carona. Você vai pegar mais uma
banana

Chunky Kong

Você vai chegar a uma área grande.

Entre no barril de Tiny e toque o
saxofone no pad

para o papagaio ,~

levar você para • '}

dentro da cavem' v~Acerte os crocodilos ~
com a laranja para

ganhar mais uma rbanana -
".

Nas

plataformas, fora do
cogumelo, você encontra o Kasplat
Roxo

Tiny Kong

Use o jato de Diddy para entrar
nesse barril, no alto do cogumelo
gigante

A primeira banana está dentro do

cogumelo. Lá, você acha um switch.
Acione-o e siga rapidamente para
cima para entrar no barril bônus a
tempo

Na barreira d'água, suba no topo
datasa usando as cordas e acione

o switchde Diddy para abrir a
porta. Use a corrida de Diddy no
switch On para ganhar essa banana

Na árvore, toque a guitarra para
acordar o pássaro. Complete o seu
desafio e ganhe uma banana

No periodo da

noite, você encontra aqui o Kasplat
amarelo

Durante o dia, entre na casa com as

alavancas e aperte a seqüência
2,1,1,3 e 2 para ver essa banana

Dentro do cogumelo gigante, use
os canhões para chegar a tempo de
pegar essa banana

À noite, entre no barril de Donkey,
siga para trás da casa e acione o
switch para abrir a porta. Siga

pelas escadas para pegar uma
banana



Use o jato de Diddy para pegar, no
meio da cachoeira, um barril bônus

Nessa casa, você terá de matar

todos os inimigos da sala no tempo
determinado para ganhar uma
banana. Use as laranjas para matar
os inimigos com facílidade

Perto da Candy Store, toql1e a
guitarra no pad e entre na porta
que se abriu. Use o jato de Diddy

para acender as três \leias e ganhar
uma banana

Aqui VOcêterá'deacíonar todas as
duplas de coresqó tempo
determinado para ganhar uma
banana como prêmio

Naáréa

do igll.l, uSéàguitarrade Diddy no
pâd para abrir a porta. Levante os
barris na ordem numérica

ll1ikey Kong

Em cima do castelo de gelo você
encontra o Kasplat

amarelo f

Vá para a área
do iglu e 8(ione o bongo de
Donkey nopad.Você terá de
passar por um labirlnto de espinhos

para pegar a banana

Perto da casinha de Candy, você
encontra um bongo pad para
entrar na porta. Mate todas as
abelhas para ganhar uma banana

Use os socos de Chunky para
destruir os blocos de gelo. Use o
barril de Donkey para andar na lavél

epegar mais uma banana

Crystal
Caves

Siga
desviando dos tiros de

fogo, nadando pelo lado. Quando
parar, atire o barril de TNT em seu
centro. Quando o pilar começar a
descer, entre no barril e distribua

porradas com B âte ele cair na lava

Funky aumentará o life da galera
com mais uma melancia. Cranky
dará movimentos novos para

Lanky, Tiny e Chunky. Siga em
frente na cachoeira ate chegar em
um salinha com o bongo pad na
frente. Toque o instrumento e siga
para o lado esquerdo para
encontrar mais uma coroa

Toque o trombone na parte da
árvore para particípar de uma

corrida. Se vencer na primeira vez,
você ganhará algumas moedas. Se

vencer na segunda, você ganhará a
banana. Volte somente depois de
falar com Cranky, em Crystal Caves,
para ficar mais veloz

Nessa
você terá de baixar os

cogumelos conforme a
ordem do quadro:

amarelo, vermelho,
azul, roxo e verde

para ganhar a
banana

Em cima do cogumelo, use o poder

de Lanky para subir a ladeira e
acionar o switch,

Você poderá
entrar em duas

portas: pule no
cogumelo para
pegar a banana_no
alto

Use o pad de Lanky, localizado ao
lado da casa com barreira d'água,
para ganhar uma banana
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Crcepy
Castlc

Use o Donkey
pad na frente da árvore. Dentro,
use o tiro para abrir a porta e
liberar o Kasplat amarelo

DonkeyKong

Aqui você terá de usara bundada
de Donkey para mudar as peças e
formar o rosto dele no quadro

Desvie dos tiros pelo lado e passe a

onda de fogo usando o salto duplo.
Jogue o barril para frente

Na parede existe uma dica das

alavancas que precisam ser
acionadas

Funky dará uma nova arma capaz
de atingir objetos bem distantes
utilizando o zoom. Lanky ganhará
uma nova poção com Cranky. Na
ponte, perto do teleport 4, acione o
switch de Lanky para abrir a porta.
Complete o labirinto para ver; no
meio, mais uma coroa

Siga para a
área do iglo .etoque. o trombone.
Mate todos osinimigos e siga pelo

pilar de gelo

Use o teleport 5 depois da
cachoeira para chegar aqui com
Lankye matar o Kasplat azul

Entre no barril de Lanky e acione o
switch no fundo da sala para pegar
a banana a tempo

A primeira banana está no castelo

de gelo. Acione o switch para abrir
a porta. Você terá de seguir a
seqüência que o bichinho fizer para
ter mais quadrados DK do que o
inimigo e ganhar uma banana

LankyKong

Use o pad de Lanky para entrar no
palácio e enfrentar
esse cara na
corrida. Se

pegar 50
moedas e
ganhara
corrida,
você levará
uma banana

Na área do iglu, toque o triângulo
para abrir a porta. Dentro, você
terá de defender o coelho dos

fogos para ganhar uma banana

Destrua com socos os blocos de

gelo. Dentro de uma dessas portas,
acione o pad de Chunky para
ganhar uma banana

No topo do iglu, você vai encontrar
o Kasplat verde

Perto

do teleport 5, pule no barril
de Tiny e volte planando para

entrar no pequeno buraco de gelo.
Use o pad para pegar a banana

Chunky Kong
A primeira banana está na
cachoeira, perto do castelo de gelo.
Acione o switch de Chunky e pegue
mais uma banana

Fuja das luzes e acione o circulo
três vezes para ganhar uma banana

Use

o teleport 5 que você

acionou com Tinypara achar o
Kasplat vermelho

Perto da casa de Cranky você acha
esse barril de bônus. É só seguir os
caminhos de gelo

Perto de Candy Store, toque o
saxofone no pad para abrir a porta.
Use as laranjas para acabar com
todos os crocodilos e pegar mais
uma banana

Toque o saxofone pará liberar a
porta do iglu. Dê três búndadas no
alvo para pegar a banana

Depois de passar pela cachoeira,
siga pelas ladeiras para encontrar
o Kasplat roxo
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Chunky Kong

Aqui, mais uma banana na moleza

Destrua todos os inimigos dessa
tela para pegar uma banana

Pule dentro do barril bônus para

ganhar mais uma banana

Leve a pedra até a estrutura central
para manter a boca da estátua
aberta e pegar uma banana

Dentro da caverna você acha o

Kasplat verde

'l'iny Kong

Use o teleport 4 e acione o switch
de Diddy para abrir a porta. Entre

com Tíny no castelo e use o barril
para entrar no buraco. Para pegar a
banana você tem de ganhar a
corrida

Pule de mão em mão, planando,

para pegar a banana no final

Perto do teleport 4, use o barril de
Tiny e pule no cogumelo para
entrar na casa e pegar mais uma
banana

Use

o teleport1 para encontrar
o barril bônus

Na parte baixa da fase você
encontra o Kasplat roxo

Fora do

castelo, use o jato até o topo para
encontrar esse barril bônus

Você tera de acionar esse switch de

longe, usando o zoom. Use os cipós
para chegar à banana

Acione os switches na seqüência

numérica para revelar uma banana.
Depois, digite 4, 3, 2, 1 para pegar
alguns balões secretos

No começo da fase, ignore as
escadas e ladeiras até chegar a uma
area mais baixa, Caia e entre em

uma caverna para encontrar o
Kasplat vermelho

Acerte

osa./vos usando o zoem para
ganhar uma banana

Diddy Kong

Use o teleport 4 para chegar à
porta do castelo, Acione o switch
do Diddy para abrir a porta.
Dentro, use o jato para acender as
velas e ganhar uma banana
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Na parte da ponte, use o teleport 5
para chegar ao
topo do castelo.
Desça pela
plataforma ""
até acionar
oswitch de

Donkey. Siga
descendo

rapIdamente para
entrar na livraria a

tempo



Mate todos os inimigos do labirinto
e, no final,
acione um
switch

para
finalizar o
barril

Lanky Kong

Nessa porta você pega a última
chave pata libertar o crocodilo
gigante que está preso na ilha.
Liberte·o para enfrentar o último
chefe. Se estiver com Donkey, pule
no barril para ter uma visão
completa de K.Roo/. No momento

em que ele abaixar a guarda, atire.
Se estiver com Diddy, pule no barril

e voe o mais alto qu,e conseguir.
Atire nos switchescfo ringue para,
com o efeito da fuz, atingir o
inimigo. Com Lanky,não se
aproxime dos pilares •.Acione o
switch para ver o barril e, quando
K.Rool ficar de frente,. toque o
trombone para atingi-Io. Com Tiny,
pule as explosões. O inimigo
começará a dançar é surgirá na tela
o barril. Pule nele e siga para o
pequeno buraco à esquerda e fique
atirando as penas. Com Chunky,
acione o switch no centro da telà

para ver o barril. Ao ficar ;nvisivel,
entre no barril para ficar gigante.
Quando K.Rool ficar de frente

para você, segure Z e aperte
B para dar o soco

Destrua todos os bichinhos

voadores usando a arma com .o
zoom

Destrua as caixas de interrogação

até achar algum inimigo dentro de
uma delas

ChunkyKong

Tiny Kong

Use a arma para matar a penca de
inimigos que vai aparecer

Pule de caixa em caixa e, planando,
pegue as três estrelas DK sem tocar
o chão

Use os cogumelos para pegar as
três estrelas DK que estão no alto
sem tocar o solo .

No primeiro barril, mate todos
inimigos da sala e acione o switch
no meio da fase sem tocar nas

torres de energia. No segundo, use

o jato para acionar quatro switches
que estão no alto usando o tiro e
depois adonar um switch no centro

Hideout
Helm

Você terá de acertar os três alvos

para completar esse barril

Use o animal para matar os
inimigos no tempo determinado
sem tocar nas torres de energia

Na Torre central dessa fase, use o
jato de Diddy para chegar ao tppo
e achar mais uma coroa.

Espere o inimigo lançar os raios
para pular dentro do canhão e
acertá·lo. Cuidado, pois, a partir da
queda do primeiro braço, você vai
ver algumas miragens. Quando cair

o segunddbraço, fique na posição
indicada na foto. Pelo foco de luz

você saberá>o momento certo para
pular

Toque
o trombone no pad e
use os cipós para pegar mais uma
banana

Dentro das cavernas você acha esse

pad. No final da tela, você acha
uma banana

Atire nos switchs da parede usando

o zoom. Use o pad para entrar na
fumaça e pegar a banana no alto

Acione esse switch e entre na casa.

Complete o labirinto para pegar
uma banana

Subindo as ladeiras você enc'Ontra

. o Kasplat azul
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DICA: para
fazer

embaixadas,

aperte e
segure Y

DICA: fique de
olho nos

destaques do
time para fazer

jogadas
individuais

DICA: na hora

do pênalti,
deixe os

jogadores mais
habilidosos
baterem o

primeiro ou o
último pênalti

o destaque
desta versão é o modo para até

4 jogadores

DICA: o treinamento ajuda
bastante, principalmente na
hora de chutar para o gol

International Super Star

Soccer Deluxe, algumas coisas

foram acrescentadas para deixar

o jogo mais complexo e difícil. A

programação do jogo, porém, não tinha

nenhum tipo de proteção em seu código

fonte, permitindo que

programadores piratas

mudassem o game e fizessem
títulos como Ronaldinho

Soccer e Campeonato
Brasileiro de Futebol. Eram

tão bem feitos que acabaram

engam muita gente.

DICA: na

hora de cobrar falta, aperte e
segure Y para regular melhor a

direção do chute

INTERNATIONAL SUPER STAR
SOCCER DELUXE

DICA:

o modo Challenge, além de forçar o
treinamento, testa sua agilidade

~ Por Lorci Mothio,

Em 94, a Ninfendo lançava o.
Super Game 80y, aparelho que

permifia jogar os games de

Game 80y no SNes

Foi com International Super Star
Soccer, sem dúvida o melhor jogo

de futebol para SNes, que a

Konami começou a fazer sucesso nos

campos virtuais. O game contava com

bons recursos. Era possível escolher a

tática a ser empregada na partida e até
nos treinos. O sistema de botões era

simples, o que possibilitava grandes

jogadas e lances com pouco esforço. O

que mais impressionou na época,

entretanto, foi a movimentação dos

jogadores. Antes de International

Super Star Soccer chegar às lojas, a

movimentação dos games de futebol era

tão dura que os jogadores pareciam

robôs. O som era igualmente .

impressionante, principalmente pelo

barulho da torcida. Na segunda versão,
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site da Internet!
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