


Hei Perfecl
MEMORYCARD

15 Memory Blocks
(Para PlayStation e One)
• Cartucho de Memória

Padrão NET.
• Bloco de memória controlado

diretamente na tela.

• Facilmente programável.
• Blocos de memória para salvar

qualquer jogo de PSX.
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Hei Perfecl
MEMORYCARD

15 Memory Blocks
(Para Play5tation e One)
• Cartucho de Memória Collor fine.
• Bloco de memória controlado na tela.

• Facilmente programável.

TWIH TURBO HET PERFECT
Compatível com P.S. e P.S.2

• Função dual
shock no volante.
• Pedais e freio de mão.
• Posições ajustáveis.
• Analógico.

A LÓGICO

E T
m P.s. e P.S.one

• Com função dual shock

Temos CDRs
certificados

pelo ISO 9002
graváveis em velocidades

de 1x até 12x

R. dos Gusmões, 310 - loja 11 - Santa Ifigênia - Te/.: (11) 3333-3534
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CARTA
DO CHEFE

Quando o Odyssey - o primeiro videogame caseiro do mundo - foi lançado, em

1972, muitos de vocês ainda nem tinham nascido. Mas com certeza a galera que

tem lá seus 23 ou 25 anos chegou a curtir a chamada Idade de Ouro do

videogame, em que Atari, Odyssey 2, InteliVision e MicroVision eram o sonho de

consumo de qualquer moleque. Da era dos 8 bits pra cá, muita coisa mudou ... Os

gráficos dos jogos ficaram infinitamente mais próximos da realidade, graças aos

processadores de 32,64 e 128 bits, e os temas, querendo ou não, deixaram de ter

aquela ingenuidade peculiar a Bobby Is Going Home, do Atari. Mesmo com o vasto

universo virtual que os games da nova geração como Shenmue, por exemplo,

oferecem aos jogadores, há quem prefira manter um pé no passado. No Circuito

Aberto desta edição, você vai encontrar uma reportagem sobre os caras que não

abrem mão de seus jogos, videogames e computadores antigos por nada nesse

mundo! Tem até um clube, o Canal 3, que esses colecionadores de mofo (é só uma

piadinha, pois a coleção desses malucos é impecável!) fundaram para relembrar e

jogar os games do arco·da-velha e para trocar dicas de onde consegui-Ios.

Agora vamos falar sobre o século XXI! Esta edição da SuperGamePower traz dois

Detonados animais: um do tão esperado Resident fvil Code: Veronica Complete

fdition, que acaba de sair para Dreamcast e PlayStation2; e outro de Pokémon

Stadium 2, o novo jogo de luta dos monstrinhos da Nintendo, que permite jogar

com todos os 251 personagens da série, incluindo os já capturados no GBC.

Para os lãs do bom e velho PlayStation,a boa notícia é que o 32 bits finalmente

ganhou alguns títulos interessantes, depois de um tempinho na saudade. São eles

Time Crisis:Project Titon, do gênero de tiro; Simpsons Wrestling, de luta; e Dance

Dance Revolution Disney's Rave, de dança. Nesta edição você vai encontrar a análise

de todos esses jogos e também de Mario, Porty 3, a nova aventura do bigodudo, que

veio dar um sopro de vida ao Nintendo 64.Tem também um manual de

sobrevivência para os lãs do Dreamcast, com a relação de alguns dos melhores

jogos que ainda estão por vir e dicas de acessórios essenciais para que a galera

curta o console por muitos e muitos anos.

Um bate-bola rápido: não sei se você algum dia já leu aquela seção "Estamos à sua

disposição" na última página da revista, mas é bom ler.Agora existe um número

de telefone a mais ali, do serviço de Atendimento ao Leitor. Mas é bôm deixar

claro que o tal serviço serve para esclarecer dúvidas sobre as edições, para

informar em que revista saiu o jogo que o leitor está procurando, para anotar as

reclamações e sugestões de Detonados da galera. Os pedidos de dicas de jogos

continuam sendo feitos por carta ou e-mail, combinado?



C/aire, Chris e o vilão Wesker estão de volta em Resident Evil

Code: Veronica Complete Edition. Confira o Detonado

completo desse novo sucesso para PlayStation 2 e Dreamcast

Depois do sucesso no PC e
no Dreamcast, Quake 11I

estréia no PlayStation 2 com

32 fases no modo para um

jogador e com um

Mu/tiplayer para até quatro
pessoas

Os pacatos cidadãos
conhecidos como Sims

nunca mais serão os

mesmos depois que você

comprar Fazendo a
Festa, o novo pacote de

expansão desse divertido
simulador do PC

A Core divulgou
algumas novidades
sobre Tomb Raider

Next Generation.

Parece que a musa

Lara Croft ganhará
outro aliado, Curtis, e

um novo repertório de
movimentos

Em Time Crisis:Project

Titan, excelente jogo
de tiro, o agente

Richard Mil/er cai

numa cilada e tem

apenas 48 horas para

salvar sua pele

Com um óí1mo enredo,

cenários q!1e reproduzem
bem o clima medieval e

controles muito eficientes,

Draconus: Cult of the Wyrm

é diversão garantida no DC

PLAYSTATION

DREAMCAST

Colecionadores de mofo

Saiba quem são os caras que se amarram em consoles antigos

Com 65 jogos a ser lançados até março de 2002, o DC ainda tem muita

lenha pra queimar, mas é preciso garantir alguns acessórios básicos
Confidential Mission .32

Conflict Zone .32

Draconus: Cult of the Wyrm .36

Dragonriders: Chronicles of Pern .32

Half-Life .34

Hundred Swords .32

Outtrigger .33

Sony lança um kit de desenvolvimento para o PlayStation 2 baseado em

Línux. Conheça também os acessórios "milagrosos" do 128 bits

PlayStation

Dance Dance Revolution Disney's Rave 25

Simpsons Wrestling 28

Time Crisis: Project Titan 26

PlayStation 2

Army Men:Air Attack 2 24

B~tman Vengeance 19

Broken Sword 3: Sleeping Dragon 20
Extreme-G 3 19

NBA Street 20

Prisoner ofWar 20

Pryzm Chapter One: The Dark Unicorn 20

Quake 111Revolution 22

RoboCop 18

Rumble Racing 23

Star Wars: Super Bombad Racing 24
Tomb Raider Next Generation 21

Ilustração de Capa: Murilo Martins
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Jogos de Atari, Odyssey, Veetrex, Telejogo e Apple 2

são algumas das atrações das reuniões bimestrais
do clube Canal 3, fundado em 1999 para preservar

a memória das plataformas antigas no Brasil

Mario e seus

amigos fazem

outra festa no

N64. E, dessa vez, os minigames
estão ainda mais difíceis

Vírus infecta o computador que guarda
todas as informações sobre as aventuras

já vividas por Mega Man.Agora o herói
terá de cumprir de novo algumas missões

em Mega Man Xtreme

NINTENDO DICAS
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59
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61

59

60

61

58

58

60

61

59
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60

Nintendo 64

Blues Brothers 2000

Pokémon Puzzle League

Pokémon Snap

Confira as dicas para
selecionar levels, ter vida

infinita e todas as armas e
encantos em Clive Barker's

Undying, novo sucesso do PC

Game Boy Color

Mega Man Xtreme

PlayStatíon2

Heroes 01 Might and Magic

Quake 111Revolution

Surfing H30

Dreamcast

Battle Beaster

Macross M3

Spider-Man

GAMESHARK

PlayStatíon

Batman: Gotham City Racer

Dance Dance Revolution 4th Mix

Dance Dance Revolution 3th Mix

Dance Dance Revolution 2nd Mix

Dance Dance Revolution

EI Dorado Gate Volume 1

EI Dorado Gate Volume 3

Frame Gride

Giant Gran 2000

MTV 5ports: T.J. Lavin's Ultimate BMX

Simpsons Wrestling

Time Crisis: Project Titan

WWF: No Mercy

Na idade de ouro

dos jogos de

plataforma,

Mickey Mouse
brilhava no

Mega e no

Master System

Em Pokémon

Stadium 2,

você poderá
jogar com
todos os 251

monstrinhos,
inclusive com os

já capturados

no Game Boy

PLAYSTATION

Rainbow 5ix: Rogue 5pear

54

5impsons Wrestling

52

The Mummy

53

PLAYSTATION 2
MDK 2 Armageddon

52

DREAMCAST
Card Captor 5akura

53

Charge 'n Blast

55

Hidden and Dangerous

57

Unreal Tournament

53

NINTEND064
Dance Dance Revolution featuringDisney Characters

55

Mickey 5peedway USA

53

Pokémon 5tadium 2

52

Polaris 5nocross 200 I

53

Tom and Jerry in Fists 01 Furry

54

Top Gear Hyperbike

55

PC

Black & White

55

Clive Barker's Undying

54

The 5ims: House Party

56

FLASHBACK

DETONADO

Game Boy Advance chega ao Brasil e aos Estados Unidos em II de

junho. E mais: Big "N" adia lançamento do GameCube para setembro

Mario Party 3 042

Game Boy Color
Dragon Warrior 111 AO

Mega Man Xtreme 043

Game BoyAdvance
Army Men Advance AO

Dark Arena AO

Pitfall: The Mayan Adventure AI

Ready 2 Rumble Boxing: Round 2 AO

Tony Hawk's Pro Skater 2 AI

Clã alemão Schroet Kommando vence o primeiro
torneio de Counter-Strike da CPL Latin America

Aquanox 046

Baldur's Gate II:Thrane of Bhaal 046

Everquest: Shadows af Luclin 046

Fate af the Dragan 51

Max Payne 046

Serious Sam 50

Soldier af Fartune 11:Double Helix 047

The Sims: House Party 048

Os bons tempos de Mickey Mouse e sua turma

Castle of IlIusion/Mickey Mania 80

Veronica Complete Edition e Pokémon Stadium 2

soltam os bichos no DC, no PS2 e no Nintendo 64

Resident Evil Cade:Veranica Complete Editian 62

Pakéman Stadium 2 .70



O Moisés de

Souza, de Foz

do Iguaçu, PR,

foi o autor
desse

superdesenho
com uma

porte do turma do redação! Ficou bem legal!

A Aya,de

Parasite Eve 11,ficou bem
sensual no desenho do

Douglas Santos, de Marília, SP

Essa supergata desenhado pelo José
dos Santos, de Sorocaba, sp, fez o

mono faturar o prêmio do mês!

Parabéns, Zé, o desenho ficou show!

A propósito: o moço tem telefone? ,'I

O Glauco Garcia, de

Indiano, Sp'

desenhou o cabeça

/' ; do Vejita, de Drogon
Ball. Ficou beleza!

O Chefe entrou no

onda dos picho dores

de Jet Grind Radio.
O desenho é do

Rodrigo Limo, de
São Paulo, SP

O personagem Trunks, de
Dragon Ball, baixou no Chefe

no obro de Clayton Alencar,
de São Paulo, SP

o José dos Santos, de Sorocaba, Sp' foi o grande vencedor do mês. Pelo desenho da

gata secreta, o Zé vai levar pra casa uma superpistola Guncon, para PlayStation, mais

um jogo de tiro Point Blank 2. Você também está a ftm de faturar prêmios como esses?

Então mande seu desenho pra gente!

Olho só o Chefe no

versão baby jogando

charme pra cimo do

Marjorie! A obro é do
Fábio Schoerbel, de

Telêmaco Borba, PR

No arte do Eduardo

Martins, de Itaguaí, RJ, BiII

Gates mostro o XBax pra
galera de X-Men!

O Marcelo Kamikaze levou uma baita surro

do Chefe no desenho do Clayton Souza, de
São Paulo, SP
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Escrevasempre para a
SuperGamePower, a melhor

revista de games do planeta!!!
O Chefe quer saber sua opinião

sobre o que rola na revista.

SUPERGAMEPOWER

Caixa Postal 3342

São Paulo, SP
CEP 01060-970

Eaí, mano! Se você é um dos jogadores quenão conseguem executar as dicas do game

Spec Ops: Steolth Potrol, publicadas na página 56 da

edição passada (n° 86), saiba que existem duas opções para

isso estar acontecendo: ou você está esquecendo de segurar os botões LI

+ L2 + RI + R2 durante o pause, até terminar de digitar os códigos; ou seu

jogo não é americano. A segunda hipótese é a mais provável, já que

existem muitas versões PAL(européias) desse jogo circulando pelo

mercado brasileiro. Devo me desculpar

agora com os leitores que reclamaram (e

com razão!) das fotos dos lançamentos
de Game BoyAdvance. Realmente elas
ficaram bem escuras ... Como vocês

devem saber, o GBA não tem uma luz

interna, portanto fica bem difícilcapturar

as imagens. O pessoal da redação está
estudando uma solução, beleza?

Caça-PUavras
Prepare-se, pois o nosso caça-palavras está ficando cada vez mais difícil! Não vai ser mole

encontrar o nome de dez jogos desta edição nessa sopa de letrinhas! Lembre-se: aquivale qualquer título de lançamento, pré-estréia e até dica!
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SGP R SPONDE

CHRONO CROSS

Robson júnior

Votorantim, SP

BB: Para liberar o modo Maniac, aperte Start

cinco vezes com o cursor em Practíce, mais

cínco vezes com ele em Arcade, uma com ele

em Option e outra em Bonus. Pra terminar,

aperte Start mais quatro vezes com o cursor

em Practíce. Quanto aos códigos para Quake li,

eles existem sim, Robson! Para ter vida infinita,

digite 800CBDAO 0064, e para ter todas as

armas, 800ClF38 OFFF.

Como faço para liberar o modo Maniac em

Street Fighter EX Plus Alpha 2 (versão

japonesa)? Outra coisa: existe algum código

para o jogo Quake li?

nos jogos Breath of Fire IV e Persona 2.

Soulo Batista

Aracoju, SE.

MK: Para ter experiência no máximo em

Breath of Fire IV. o código é 8011 DF48 967F /

80 II OF4A 0098. E em Persona 2, para que

Urara tenha experiência máxima, digite

80084600 967F /80084602 0098.

O que eu faço depois da cena com o dragão

em Dead Sea, no jogo Chrono Cross?

We/ton Santos

Cotia, SP

MK: Vá para Guldave (Home) e mostre o

cristal para Shamen. Você vai ganhar um

amu/eto. Então vá para Fort Dragonia

(Home) e use o amuleto no altar. Detone

Lynx e siga para Dead Sea (Home).

Depois disso, vá para Divine Dragon Falls

(Another) e pegue o item Chrono Cross.Vá para Hermits

Hideaway (Another) e entre no sonho de Kidd. Finalmente, vá para EI Nido

Triangle (Another) e detone a água-viva. Aí é só verificar a nave para poder

prosseguir. Boa sorte!

Preciso de códigos de Gameshark para os

jogos Pokémon Gold, Red e Yellow.

Morcus Vinícius

Tonguá, RS

MB: Em Pokémon Gold, para detonar os inimigos

com um só golpe, digite o código OI 00000 I. Para

ter HP infinito em Pokémon Red, o código é

OI FF16DO. E, flnolmente, paro conseguir dinheiro

infinito em Pokémon Yellow,use o código

01994603 / 01994 7D3 / O/9948D3.

Eu queria saber se há algum código de

Gameshark para conseguir muita experiência

Car/os Osório

Rio de janeiro, RJ

MK: Para fazer EIIíse apaixonar por você, dê

peixe, ovos e leite para ela todos os dias. Para fazer

com que Karen se apaixone por você, não fale

muito com ela. Em vez disso, fale constantemente

com o pai dela e com o cara de bandana roxo. Oê

uvas para ela e seu pai todos os dias, e visite·a no

bar e na praia. Pra terminar, pegue a pena azul de

Rick e dê à moça.

Eu queria algumas dicas do jogo Harvest Moon

64.Vocês podem me ajudar?

Rafoe/ de Lima

ji.Paraná, RO

LM: Tá bom, Rafael, anote ai as senhas de todos

os computadores: a do primeiro é NTC0394; a

do segundo (que você pediu), 1971; e a do

ú/dmo, VERONICA.

8

Amigos da SGP, vocês sabem se os jogos The

King of Fighters 2000, Marvel vs Capcom 2 e

Garou: Mark of the Wolves têm previsão de

lançamento para o PlayStation? Outra coisa:

qual é a dica para abrir os chefes de Marvel

Super Heroes?

Em Final Fantasy VII, eu não consigo abrir o

cofre que está na mansão, em Nibleheim

Area. No Detonado, vocês deram o código

(36·10·59.97), mas já tentei de todas as

formas e não consigo abrir. O que devo fazer?

Rodrigo E./ias

Santa Luzia, MG

MK:A ordem dos números é essa mesma,

Rodrigo. Só que você deve gírar o cofre na

direção correta. Faça o seguinte: Ríght 36, Le~

10, Ríght 59 e Right 97.

Gabriel Lima

Rio de janeiro, Rj

LM: Para saber o logín e a senha, é só você

combinar as letras da pintura com as das cartas.

Estou jogando com JíII,em Resident Evil

Director's Cut, e gostaria de saber qual é o

login e a password da sala LB3·2.Vocês

poderiam me ajudar?

Estou jogando Resident Evil Code:Veroníca e

gostaria de saber a password do segundo

computador, que fica dentro de uma sala.

Preciso de uma luz!

SGP
CARTAS

Leandro Santos

Cotia,SP

BB: Infelizmente, nenhum desses jogos deve sair

para PlayStatíon. Quanta ao jogo Marvel Super

Heroes, para jogar com Dr. Doom, termine o

jogo, posicíone o cursor em Spider-Man e aperte

t/-, t/-, X + O + R I. E para jogar com Thanos,

termine. o jogo, posícione o cursor em Spider-Man

e aperte 1', 1', o + L1 + LI.



Vencedores de maio
A música de abertura do jogo FIFA:Road to World Cup '98 é Song 2, do Blur. Confira se você está entre os sortudos que faturaram os

últimos kits da promoção Brasil 2000 no Mundo dos Games, com CD, camiseta e adesivo:

• Haroldo Pereira, de Atibaia, SP • Daniela Silva, de Belo Horizonte, MG • Márcio Costa, de Suzano, SP

• Ernesto Neiva, de Guarulhos, SP • Thiago Cardoso, de Franco da Rocha, SP

lGAMIPOWIR
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SuperGamePower veicula seu

anúncio de graça nesta seção.

Escreva para Classificados SGP.

rUa Paes Leme, 524,10. andar;'
CEP 05424·0I O,Sp'Se preferir,
mande Sua mensagem pelo

fax (OxXII) 38/5.2169.

Vendo um Dreamcast com 2 controles, uma VMU

e 30 CDs por R$ 550. Tratar com Luciano,

(Oxx 13) 3261-6027, Santos, SP.

Vendo um Nintendo 64 com 2 controles, I controller

pack (memory card), I rumble pak, I cartucho de

expansão, I transfer pack e 16 fitas por R$ 650. Vendo

também um Game Boy Color com o jogo Pokémon

Yellow por R$ 120, e um SNes com I controle

e 6 cartuchos por R$ 150. Tratar com Thales,

(Oxxll) 6979-3679, São Paulo, SP.

Vendo um PlayStation com I controle, 2 memory

cards e 40 CDs por R$ 330.Tratar com jamerson,

(Oxx 11) 6524-0052, São Paulo, SP.

I Gameshark e uma pistola por R$ 550. Tratar com

júnior, (Oxx 19) 9732-5832, Campinas, SP.

Vendo um PlayStation com 42 CDs, 2 memory cards,

Vendo 5 fitas de SNes ou troco por 5 fitas de

Mega Drive. Tratar com Adalberto, (Oxx 13) 494-3905,

Praia Grande, SP.

Vendo um DC por R$ 340 e um PSOne por R$ 350.

Tratar com Alex, (Oxx44) 624-9155, Umuarama, PR.

Vendo um Dreamcast com 2 controles, 15 CDs, uma

VMU e modem por R$ 500. Tratar com jefferson,

(Oxx 11) 5611-6890, São Paulo, SP.

Vendo um Dreamcast com I controle, 50 CDs, uma

VMU, I Gameshark e modem por R$ 550. Tratar com

Anderson, (Oxxll) 5611-2104.

Vendo um Nintendo 64 com 2 jogos, 2 controles, 1

adaptador e I memory card por R$ 300. Ou troco por

um PlayStation. Tratar com Gabriel ou Daniel, (Oxx48)

233-4102/233-4585, Florianópolis, Se.

Vendo um PlayStation com I controle, 1 memory

card e 32 CDs por R$ 350. Tratar com Thiago, (Oxx 11)

6956-4471, São Paulo, SP.

cartuchos, 1 adaptado r para jogos japoneses e um

volante por R$ 530.Tratar com jayme, (OxxI5) 273

3159,ltapetininga, SP.

Vendo um PlayStation com 2 controles (I analógico

e I normal) e 6 CDs por R$ 250. Tratar com Leandro,

(Oxx 11) 4616-0884, Cotia, SP.

Vendo um N64 com I controle e I jogo por R$ 350.

Ou troco por um PSX com I controle e I CD. Tratar

com júnior, (Oxx 11) 6456-6423, Guarulhos, SP.

Troco um Sega Saturn com 28 CDs, 2 controles e I

cartucho de 2 MB por um PlayStation com I controle

e I CD. Tratar com Robson, (Oxx 11) 4975-0142, Santo

André, SP.

Vendo um PlayStation com 2 controles, I memory

card e 18 CDs por R$ 300. Vendo também um Super

Nes com 2 controles e /6 cartuchos por R$ 250. Tratar

com NiI, (Oxx 11) 6910-8891, São Paulo, SP.

Vendo um Nintendo 64 com 2 controles, 7

Vendo um Dreamcast com 2 controles, uma VMU e 7

CDs por R$ 600. Tratar com André, (Oxx 11) 3608-7902,

Osasco, SP.

Troco um Nintendo 64 com 2 controles, 4 fitas, I

adaptado r e I transfer pack, mais 2 Game Boy Classic

com 6 fitas por um Dreamcast com I controle, uma

VMU e pelo menos R$ 160. Tratar com Thiago, (Oxx 12)

245-8858, Pindamonhangaba, SP.

Classificados

Chegou ao fim a promoção Brasil 2000 no Mundo dos Games, mas quem não

faturou nenhum kit da rádio não precisa ficar chateado.A gente já está

dando o pontapé inicial de outra superpromoção.A bola da vez agora é o

jogo Black & White, da Electronic Arts, que está fazendo o maior sucesso no PC e em breve estreará

também no Dreamcast. Nas próximas três edições, serão distribuídos 15 jogos, fora os outros 15que serão

entregues pelo site GamePower.com.br. Para faturar um Black & White é fácil: basta imaginar que você é

ninguém menos do que Deus, e que seu filho desobedeceu sua ordem e revelou aos homens o segredo do

fogo. Doido de raiva, você terá de pensar em duas reações: uma para provocar o mal da raça humana e

outra para seu bem, para deixar que ela se desenvolva. Escreva suas duas alternativas, em até três linhas

cada, e mande para a SuperGamePower, Promoção Black & White, rua Paes Leme, 524, 10°andar, CEP

05424.010, São Paulo, SP.As cinco melhores cartas que chegarem à redação nas três próximas edições vão valer um jogo. Não

se esqueça de mandar seus dados certinhos, com tudo completo (nome, endereço, telefone e CPF seu ou do seu responsável). Confira a

seguir os nomes dos últimos vencedores da promoção da Brasil 2000 - FM 107,3.

Teste sua vocação para Deus



Yahoo Messenger (www.yahoo.com)

Um bom c10ne do ICQ. Ele funciona muito

bem e a conexão é rápida. Possui as principais

funções do pioneiro, como envio de

mensagens, programa de chat, permite que se

abram salas de bate-papo, mudar a cor e o

tamanho das fontes. A diferença é que você

pode usar ícones com "carinhas" que

representam o seu humor. Assim, quando você

usar uma "carinha" triste, ela vai aparecer na

lista de contatos do seu amigo, simbolizando

que você está triste. O Yahoo Messenger está

disponível nas versões Windows 95 ou

superior e também para Mac OS 8.5 ou

superior, Linux, Palm,Windows CE e WAP.

HOLLYWOOO PROCESSA REVISTA2600

A revista online 2600, especializada no mundo dos

hackers, está sendo processada pela indústria
cinematográfica norte-americana. É que o site

disponibiliza o programa OeCSS (Oecode Copy

Scrambling System), que permite a pirataria de OVOs.

Enquanto a 2600 alega estar lutando pela livre

expressão, a indústria do cinema exige o respeito aos

direitos autorais. O futuro do site pode definir o que
vai acontecer com outras páginas que contam com o

mesmo tipo de ferramenta de pirataria.

ICQ (www.icq.com.br)

Desde seu surgimento. em 1997, o programa

pioneiro no envio de mensagens automáticas ---Onlino---
virou item obrigatório nos computadores de @ Daniel

, @MOM

muita gente. E raro encontrar quem tem éI Sharon

Internet em casa ou no serviço e não usa ou

usou o ICQ. Por ser o primeiro entre os

programas do gênero. é o que possui o maior

número de usuários cadastrados, cerca de

100 milhões no mundo inteiro. O ICQ

evoluiu muito desde seu surgimento.Além de

sua interface ter melhorado, a versão 2000

permite até que você converse com seu

amigo via microfone. Para isso basta ter uma placa de som e um

microfone conectado a ela. O ICQ original vem em inglês, porém é

possível mudar sua língua para português, espanhol, japonês, chinês e até

mesmo russo, caso você seja um poliglota interessado em exercitar seus

idiomas com gente de todo o mundo.

INTERNAUTAS CHEGAMA 379 MILHÕES

O número de pessoas conectadas à Internet em
todo o mundo aumentou em cerca de 6,8 milhões

em março - o que totaliza uma população de 379

milhões de internautas. Segundo relatório da

Nielsen/NetRatings relativo a esse período, o

número de pessoas que navegou na Internet
aumentou 4%em relação a fevereiro. A média de

páginas vistas cresceu 9%, e o tempo dedicado à
rede subiu mais de 7%- de 8 horas e 51 minutos

em fevereiro para 9 horas e 29 minutos em março.

Programas de comunicação em

tempo real: rápidos e econômicos

HOT NEWS

A conversa em tempo real é o maior

. atrativo dos programas de mensagens

instantâneas. A coisa funciona mais ou

menos como num telefonema: você escreve

suas mensagens no teclado de um

computador conectado à Internet e, em

poucos segundos, a pessoa com quem você

está se comunicando recebe a mensagem e

pode responder. Uma das grandes vantagens

é que o preço é o de uma ligação local,

mesmo que o amigo ou a amiga com quem

você esteja trocando mensagens more em

outra cidade ou país. Isso acontece desde

1997, quando o ICQ, programa pioneiro do

gênero, se espalhou pela Internet

rapidamente. Os combustíveis para a

explosão desse software foram a

possibilidade de comunicação instantânea e

o fato de não custar nada. O ICQ, que logo

virou uma febre, pertence desde sempre à

categoria freeware e está disponível para

download gratuitamente na rede. O

programa permite verificar quais são os seus

amigos que estão conectados à Internet,

participar de fóruns e se corresponder com

gente do mundo inteiro que também usa o

serviço. A grande sacada da comunicação

instantânea, gratuita e simples levou outras

empresas, além da Mirabilis (a criadora do

ICQ), a desenvolver seus próprios

programas. Nesta reportagem. você poderá

conferir algumas explicações sobre os

melhores programas de comunicação em

tempo real e suas principais diferenças:

Gamepower.com.br

No dia 8 de junho. às

18h. a galera do site

GamePower.com.br estará

no chat do Uol para

falar sobre assuntos

bastante polêmicos:

emuladores, jogos

antigos e pirataria. Essa

é a grande oportunidade

que você tem para

esclarecer todas as suas

dúvidas sobre o que é

ou não legal na hora de

baixar emuladores e

ROMs para jogar seus

clássicos no PC ou em

outras plataformas.

Aproveitando a deixa, o

pessoal vai relembrar

alguns dos maiores

sucessos do mundo dos

games de antigamente

para você matar a

saudade. Não se

esqueça: nosso bate

papo será no próximo

dia 8, às 18h.



II

Onde estão os diamantes verde

e vermelho no jogo Crash
Bandicoot 2?

LM: No vagão 10, no segundo

andar em que você uso o Gold

Card Key, há dois memorandos.

Num deles está escrito o código

que você deverá usar no porto

trancado. Mais pra (rente, no

início do fase Smolens~ pegue

o memo no corpo, depois use o

Blue Card Key no computador

poro modificá-Io e finalmente

poder abrir o porto poro o

vagão 13.

MB: O diamante verde está no

levei 10 (The Eel Deal), perto dos

caixas de TNI O vermelho está

no levei 2 (Snow Go), que pode

ser alcançado pelo teletransporte

do levei 7.

Pedra Domingues

prdomingues@tutopia.com.br

Vocês poderiam me arrumar

alguns códigos de Gameshark

para Parasite Eve 21
Rieardo

saoriek@Zipmail.eom.br

Estou jogando Chase the

Express e preciso de uma

ajuda. Qual é a combinação das

portas eletrônicas do trem? Eu

quéria também algumas dicas

desse jogo!

Debora Rodrigues

debora.rodrigues@unilever.eom.br

MK: No versão americano do

jogo, o código poro HP infinito é

80073BAO 03E7, e para MP

infinito, 80073BA4 03E7.Já no

versão joponesa, o código poro

HPinfinito é 80074888 03E7/

8007488A 03E7, e poro MP

infinito, 8007488C 03E7 /

8007488E 03E7.

City, no versão japonesa), detonar

o líder do ginásio e depois

conversar com o mulher que está

bem no frente do Gym. Elo vai lhe

dor o item.Nestor Ruy

neslau@terra.eom.br

Eu queria alguns códigos de

Gameshark para o jogo Final

Fantasy IX (versão japonesa).
Nadia

nadiaband@bol.com.br

Quero saber qual é o melhor

game de futebol para

Dreamcast na opinião de
vocês!

MK: O código pra conseguir

dinheiro infinito é 8008FFBO 967F

/ 8008FFB2 0098. ~ poro ter 99

itens de todos os tipos, digite

5000FF02000f / 3008FFC4 0000

/5000FF02 0000 / 3008FFC5

0063.

cc: Anote o senha, cora:

A3EILM2S2Y. Beleza?

Estou jogando Feat Effect 2 e

queria saber qual é o código

daquela parte do trem.
Humberto

whf@terra.com.br

MB: Para pegar esse item, você

deve ir até Cianwood City (Tombo

LM: Humberto, o código é

4N2D/4 2208000. Anotou?

Como faço para pegar o item

Hmozfly em Pokémon Goldl

Thiago

thijoe@Zipmail.eom.br

Estou no 2° CD do jogo

Parasite Eve 2 e gostaria de

saber qual senha devo usar na
sala do laboratório onde tem

um computador em que está

escrito Melissamaya.
Peterson Kamata

petersonkamata@ig.com.br

LM: Nestor, os melhores títulos

de futebol poro DC são Virtua

Striker 2 e Super Euro Soccer

2000. Agora, se você é fã do série

Winning Eleven, o único jeito é

comprar um PlayStation 2!

,
......-SGP.MAI L.DUVI DA

MIG - Messenger IG (www.ig.com.br)

O MIG tem uma interface gráfica muito bonita, com design de um

radar. Possui chat por voz e, por pertencer ao IG, provedor nacional

de Internet, está inteiramente em português. Ele é mais integrado

com homepages, principalmente as do próprio IG. É possível ver se

determinada pessoa costuma ver a mesma página de Internet que

você, verificar quais são os sites mais visitados e ainda conferir

por que tipo de página seu amigo se interessa mais. A grande

vantagem do MIG é que ele é compatível com o ICQ, o AIM e o

Yahoo Messenger, podendo usar a lista de amigos de um desses

programas.

O Circuito Aberto desta edição traz uma reportagem bem

interessante sobre pessoas que têm o hobby de colecionar

videogames, computadores e jogos antigos, que fizeram sucesso

nos anos 70 e 80 e no início da década de 90. Hoje, na era dos

computadores de 128 bits, esse gosto por Odyssey, Telejogo e Atari

pode parecer estranho, só que mais estranho ainda é o motivo que os

colecionadores apontam para justificar sua paixão. Segundo eles, os jogos de

antigamente eram muito mais criativos, já que a limitação de recursos

gráficos e sonoros obrigava os produtores a tirar "leite de pedra".Alguns fãs

de antigüidades chegam a dizer que os games da nova geração usam muitos

recursos tridimensionais, mas são muito repetitivos ("Unreal é igual ao Quake

que é igual ao Doam", disse um deles).Você concorda com esses caras? Será

que os games da nova geração são realmente muito parecidos entre si,

diferindo apenas na qualidade técnica? Ou você acha que os jogos do arco-

da-velha é que não inovavam, justamente por causa da falta de recursos?

BILLGAMES

_ Cl x

AOL Instant Messenger (www.aol.com)

Feito pela America OnLine, o maior provedor de

acesso à Internet nos Estados Unidos e também

presente no Brasil, o AIM 4.3 apresenta algumas

A1M ""'"m." S. "'fo' Wh." ,h•• ,.me' :3 funções interessantes principalmente para quem

LA-:r.iT.· A 'A B Z "llio!< I<;J @ I joga online. O AIM serve para convidar uma pessoa

IHi, namei, Ed. para jogar com você ou ver se ela está disponivel

'\\. ~ IX'''-J;;, <> ll. ou não. Bom também para combinar estratégias

~M' Bloc, ',.", Add~ I,t, ~'". durante os jogos em grupo.

Outra inovação é a possibilidade de compartilhar arquivos com

alguém que está em sua lista. O AIM funciona com Windows, Mac

OS a partir do 4.0, Palm e Linux.

ComVocê (www.uol.com.br)

O ComVocê, do UOL, o grande provedor brasileiro da Internet,

está totalmente em português e é muito fácil de usar.A versão

atual 2.0 r6 é mais otimizada. Para quem gosta de bate-papo, o

Com Você tem como destaque as suas salas de bate-papo

divididas por assuntos diversos. Se você não quiser baixar o

programa, é possível utilizar o serviço em versão beta, que

simula o Com Você no seu browser.lsso é possível graças aos

aplets java que foram implementados na página. Existe

somente a versão para Windows. As versões para Mac e

Linux ainda estão em desenvolvimento.
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Em plena era dos 128 bits, é difícil imaginar que há pessoas que gastam

tempo e dinheiro colecionando videogames, jogos e computadores antigos, que

fizeram sucesso nas décadas de 70,80 e 90, antes do lançamento do Nes e do

MSX. Mas esses jogadores existem, alguns organizados em clubes e outros

simplesmente autônomos no gosto pelas relíquias da "idade das pedras"

Por André Bicudo Larrubia
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dos colecionadores que fundaram o Canal 3 em 1999.

O mais recente encontro da "turma do Bolinha" aconteceu em Santo André

(SP) no final de abril. Mais de 30 gamemaníacos levaram um pratinho de

salgados, refrigerante ou cerveja - no estilo festa americana das antigas -, além

de um console e alguns cartuchos.Vectrex,Atari, ColecoVision e MicroVision

foram algumas das celebridades presentes entre os vários consoles das décadas

de 70 e 80 que hoje não são encontrados nem em foto. Computadores como

Comodore, MSX e um TK85 também participaram da festa.

VÁ ENTENDER OS MOTIVOS ...

Em comparação com os dias de hoje, os gráficos reproduzidos pelos sistemas

de 8 bits são extremamente rústicos. Para certos piadistas, um pixel - que

representa a menor parte gráfica da tela - dos consoles de antigamente lembra

uma bolacha wafer. Então por que alguém iria se interessar em gastar tempo e

um montão de dinheiro em parafernálias desse tipo? "Quando eu entro no meu

quarto, onde está minha coleção, é como se eu estivesse entrando numa

máquina do tempo ... Eu volto à época em que eu tinha meus 10 anos, e é muito

bom poder reavivar as memórias da infância", confessa Marcus.A vontade de

ter um videogame antigo ficou cozinhando no consultor de informática de 1983

até 1995, quando, via Internet, ele encontrou colecionadores americanos e

europeus que tinham um ColecoVision. "Era meu sonho de infância, mas eu

nunca encontrava um console desses e, quando conseguia, era muito caro. No

dia em que tirei meu ColecoVision da caixa, eu parecia uma criança", conta

Marcus, relembrando a troca feita por alguns cartuchos de Odyssey. Hoje,

e··

Marcus Garret (à direita) e seu
ColecoVision durante a última

reunião do Canal 3; abaixo, o
MicroVision de Norian

Hoje em dia, com o mundo dos games em plena era dos 128
bits, fica difícil pra muita gente se ima~inar jogando Pitfaf{ no

Atari ou Karateka no Apple 2, ambos de 8 bits. Mas, como

tem gosto pra tudo, muitos jogadores se viram do avesso para

conseguir relíquias "pré-históricas" que fazem muita diferença em sua coleção

d~ mofo. Mofo, diga-se de passagem, é só uma piadinha, pois os videogames e

computadores antigos desses caras funcionam e muito bem, obrigado!

O web designer Leonardo Franco Gaeti, 25 anos, exibe seu computador

Apple " com muito orgulho. Mesmo com 12 anos nas costas, a máquina dele

dá sinais de vida num pequeno monitor de fósforo verde. Na mesa ao lado, há

um porta-disquetes lotado de jogos gravados em discos de 5 1/4 polegadas,

que são cuidados com muita atenção desde que o computador foi adquirido

em 1988. Entre os títulos que ocupam os primeiros espaços do porta

disquetes está KarQteka, da Broderbund. Em breve, Leonardo perderá todos os

arquivos dos discos, pois infelizmente a história do mofo não é brincadeira no

caso deles. "É uma contagem regressiva ... Os disquetes de 5 1/4 polegadas

mofam com o tempo, e não são mais fabricados", lamenta. Mesmo com o

futuro inevitável cada vez mais próximo, o colecionador ainda acredita que

vale a pena guardar seu Apple 11,pois "nada substitui o prazer de utilizar o

hardware original para jogar".

Esse cara é um exemplo típico de quem vive na era dos 128 bits mas tem

um pé no passado do mundo dos games. Pode parecer estranho que haja

colecionadores de jogos antiqüíssimos, de computadores fora de linha e de

periféricos que pouca gente sabe que existiu. No entanto, eles estão aí...Alguns

organizados em grupos para trocar informações; outros são simplesmente

autônomos no gosto pelas raridades. Leonardo é membro do Canal 3

(www.classicgaming.com.brlcana/3). uma espécie de clube que incentiva os mais

de 110 integrantes a realizar um troca-troca saudável de dicas sobre games

antigos, preços e manutenção. Em vez de defender que o jogador inveterado

mantenha sua plataforma antiga numa cúpula de vidro a vácuo, para que não

envelheça com o tempo, o Canal 3 quer que ele jogue e compartilhe o que

possui e sabe com os demais colecionadores, principalmente durante os

encontros que ocorrem uma vez por bimestre na casa de um deles. "Nossa

intenção é manter a história dos aparelhos antigos no Brasil, preservar a

memória deles. E antigo pra gente quer dizer tudo aquilo que veio antes do

Nes e do MSX", afirma o consultor de informática Marcus Garret,28 anos, um



Levanta, sacode a poeira e... Aperta o power!

SITES INTERESSANTES DE ANTIGÜlDADES

NEGOCIAÇÕES TRAFEGAM PELA LINHA TELEFÔNICA

OS colecionadores de mofo não poderiam imaginar que uma palavrinha

safada de três letras - web - poderia se tornar tão imprescindível na vida

deles. Seja para intercâmbio de dicas de jogos, localização de ROMs ou

negociações sobre jogos e consoles, a Internet é rotina na vida de qualquer

um que deseja reacender a chama do passado dos jogos. Há uma questão

geográfica que deve ser levada em conta na hora de procurar algo raro: o

que é relativamente comum para você, como um cartucho de Didi na

Montanha Encantada (do Odyssey), pode ser raríssimo para um jogador na

Europa. Imagine então o trampo para encontrar esse simpático carinha que

tem exatamente aquilo que você quer! É aí que um modem, um micro e

um pouco de Internet podem quebrar um belo galho.

Sites de leilões são um dos principais pontos de encontro para esses

"mercadores", e isso há de sobra no Brasil e no exterior. Para citar alguns

exemplos nacionais, há o iBazar (www.ibazar.com.br). o Lokau

(www.lokau.com.br) e o Yahoo! Leilões (http://br.auctions.yahoo.com). Nos

pois eles foram responsáveis pela nova popularidade dos videogames e

jogos clássicos. Mas o objetivo de nosso grupo não é emular jogos, mas sim

detoná-Ios nos consoles originais", disse Eduardo Luccas. Mas emular jogos

antigos é certo? "Teoricamente, a emulação de games antigos têm tantos

problemas com direitos autorais quanto a de novos, já que é preciso baixar

ROMs (arquivos de leitura dos jogos) via Internet.Acontece que algumas

dessas empresas que possuem tais direitos não existem mais ou mudaram

de ramo de atividade, e ninguém se interessa em relançar os jogos antigos.

É aí que entram os sites para dar uma mãozinha".

Canal 3 (~) -A página eletrônica do Canal 3 traz uma

coletânea de matérias publica das na imprensa nacional na década de BO, além de

anúncios publicitários do arco-da-velha das empresas distribuidoras. Ali o internauta
também pode se informar sobre os próximos encontros do Canal 3.

Classic Gaming brasileiro (~) _ Esse site, mantido pelo

colecionador Norian Munhoz Júnior, ainda está em construção, mas traz uma lista

completa dos consoles e jogos que o cara possui, além de imagens de objetos

curiosos, como uma ficha do Pac-Man usada em arcades da Namco nos EUA.

Digital Press (~) - Nesse endereço você vai enCOntrar emula dores

para Atari, Coleco Vision,Vectrex, Odyssey, Nintendo, Sega Master System e
arcades, além de um histórico de todos esses sistemas.

Homepage de John Earney (~~ _ O norte-americano chamado

John Earney mantém esse site sobre games de Atari 2600, mas não oferece ROMs.

Esse pode ser um bom ponto de referência para você ter uma idéia de quanto um
colecionador está disposto a pagar por games originais.

Classic Gaming USA (~) _ É um dos principais pOntos na
web para obter ROMs e emuladores de games antigos, incluindo arcades.

Retrobase (~) - Esse site traz emuladores e ROMs paraColeco Vision e IntelliVision.
Ronaldo Romera e seu Amiga 500,
uma das peças raras de sua

coleção de computadores antigos

CIRCUITO
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seis anos depois da aquisição, o colecionador tem cerca de 80 jogos

originais americanos.

Essa espécie de resgate da infância, no entanto, não é a única razão para a

paixão dos colecionadores. "Os games de hoje em dia não prendem tanto o

jogador quanto um do Atari, por exemplo, como Jungle Hunt e Pitfalf', ressalta

o estudante César Manzione, 16 anos, dono de um MegaBoy ("portátil" que

era uma espécie de Atari disfarçado e que exigia que o jogador tivesse uma

TV sobrando para ligar o cabo do aparelho), entre outras relíquias. Segundo

César, os games de PlayStation, por exemplo, fazem com que o jogador

assuma a pele de um personagem, enquanto que, na baixa definição do Atari,

era mais fácil se identificar com o herói. "No Grand Prix do Atari, você não

corre como o Schumacher, e sim como você mesmo." Freqüentador assíduo

de lojas de antigüidades, César conseguiu descolar um Atari usado por R$ 4

no ano passado. "Há cinco anos eu descobri que existiam emuladores, mas

não achei graça. Faltava o controle e não dava pra ligar na TV."

O técnico em informática Eduardo Luccas, 29 anos, tem uma outra tese

para justificar o investimento nas "velharias". "Os jogos de hoje em dia são

muito repetitivos. Eles usam muito recurso tridimensional, mas o Unreal é

igual ao Quake, que é igual ao Doam. No caso dos games antigos, um é muito

diferente do outro, e a gente acaba não se importando com os gráficos

quadradões." Na opinião de Eduardo, os videogames antigos, devido à

limitação gráfica, cultivavam um clima de fantasia maior que os sistemas de

hoje e não apelavam para a violência. O co-fundador do Canal 3 Marcus

partilha da mesma opinião que César e Eduardo em relação à qualidade dos

jogos e fala pelo grupo inteiro: "nós do Canal 3 consideramos os jogos dos

videogames clássicos muito mais criativos e legais que os modernos. Pelo fato

de os sistemas antigos serem mais simples, os programadores tinham de tirar

leite de pedra. Mas é claro que tem muito de nostalgia nisso tudo, já que a

maioria dos integrantes do grupo passaram a infância com esses aparelhos".

EMULADORES E GAMES NOVOS? SIM, PERO NO MUCHO!

Os integrantes do Canal 3 se dividem praticamente em dois grupos: um

curte somente os games clássicos de InteliVision,Atari e consoles mais

antigos; a outra galera se amarra também em videogames mais recentes, tais

como Nintendinho, Mega Drive e SNes. De fato, no último encontro do

clube era possível encontrar alguns Sega Saturn, X'Eyes (o Mega-CD da JVC

lançado nos EUA), um PlayStatíon com o 8eatmania e acessórios de DJ da

Konami, e até um Neo Geo com King of

Fighter's 2000.A emulação de jogos em PCs é

outro assunto que levanta discórdia no

grupo. No geral, os membros do Canal 3 são

a favor do uso de emuladores para games

antigos apenas para que o jogador conheça

algo bacana e corra atrás do console real.

"Os emuladores são uma ferramenta positiva,



DICAS PARA MANTER A VELHARIA FUNCIONANDO

• Preste atenção na voltagem do aparelho para não ligá-Io no 220V se ele estiver ajustado

para funcionar em II OV Isso pode, além de queimar a bateria, detonar alguns outros

componentes. E,no caso de videogames antigos, é bem provável que você passe por um

aperto até encontrar peças para reposição;

• Mantenha sua coleção em lugar seco e fresco. A umidade é fatal para disquetes de todos

os tipos e pode fazer com que os contatos de um cartucho fiquem falhos com o tempo.

Uma boa dica para quem usa disquetes é fazer cópias de segurança sempre que possível;

• Em caso de mau contato de um cartucho, não assopre! O sopro tira a poeira, mas tem

umidade e pode detonar os contatos;

• Evite calor demasiado no lugar onde está seu videogame. Esse negócio de deixar seu

console no porta-malas durante uma viagem para a ~raia, tostando com o sol, pode

acabar virando uma roubada. Altas temperaturas danificam os componentes;

• Ligue seu videogame de vez em quando. Da mesma forma que as pessoas precisam

passear e fazer exercicios, o aparelho precisa de um pouco de corrente elétrica.

Atenção: não deixe a máquina mais de seis meses sem ligar!

o analista de sistemas

Norian tem um quarto cheio de "velharias"

Ele comprou o aparelho por "uma moedinha". "Eu ia pegar um refrigerante bem

baratinho, mas um camelô conhecido meu me chamou e ofereceu o Atari. Eu

disse que só tinha R$ 0,50 para o videogame. Ele fez um pouco de jogo, mas

acabou vendendo ... Esse foi um caso extremo", afirma Dáblio, ressaltando que

pesquísar é sempre importante - o caso é extremo mesmo, pois Marcus

Garret garante que uma raridade, como um Vectrex, pode custar até US$ 300!

Embora venda jogos e consoles para viver, Dáblio não quer nem saber de se

livrar da cópia original americana de Moon Patro/, do Atari, que conseguiu com

Eduardo na reunião do Canal 3.

COLECIONADORES AUTÔNOMOS

Nem todo mundo que tem um videogame antigo faz parte de um clube. O

estudante Sócrates Liochi, 21 anos, guarda no armário um Telejogo e uma

boa história. "Meu pai passou um aperto para conseguir o Telejogo para meu

irmão, e ele deu o videogame para mim quando completei 12 anos. Agora eu

vou passá-Io para o filho do meu

irmão daqui um tempo." No

caso de Sócrates, ele confessa

que raramente liga o aparelho.

O programador Ronaldo

Romera, 30 anos, é outro

colecionador autônomo. Ele

tem uma sala repleta de

computadores antigos: MSX,

Amiga,Apple, XT,286 e até

um Macintosh brasileiro,

produzido pela Unitron. Mesmo não ligando as máquinas há meses, o

programador não se desfaz delas por "uma questão de gosto". Entre os

consoles que Ronaldo coleciona, o que chama mais atenção é o IntelliVision,

pois há três deles: um da primeira versão lançada no Brasil e dois da

segunda. "Comprei o primeiro e os controles pifaram em 1984. Então

comprei o segundo, e eles também pifaram ... Aí comprei o terceiro, e

aconteceu de novo." Ronaldo estima ter cerca de 40 jogos de IntelliVision.A

falta de tempo é a principal razão apontada pelo programador para não se

integrar a um grupo de colecionadores, já que ele possui algumas opiniões

em comum com o Canal 3. Ronaldo acredita que os games mais novos não

prendem tanto a atenção dos jogadores porque, entre outras coisas, focam

muito nos gráficos. Além disso, falta a nostalgia de ver os games e arcades

antigos. "Só de ver a tela a gente já fica lembrando do passado ... Fica feliz."

~

TROCA-TROCA NO GOGÓ

Mas como é que fica quem não tem conexão à Internet ou está a fim de ver o

que vai comprar antes de colocar a mão no bolso ou na coleção de raridades?

"Em São Paulo dá pra seguir o roteiro habitual: Santa Efigênia, feirinha de São

Mateus e jornal Primeiramão", aconselha o camelô Wilson Aguiar Gutierrez, 27

anos, que atende pelo apelido de Dáblio. Dependendo do que o jogador

nostálgico procura, ele poderá encontrar com facilidade, principalmente se for

um Atari, segundo Dáblio. "Mas é preciso tomar cuidado com o preço, pois

podem tentar empurrar a mercadoria por um valor muito salgado. Tem gente

que compra um cartucho sem caixinha e com a etiqueta detonada por R$ 10

e tenta revender por R$ 50. Se o consumidor não tiver noção, paga caro."

Mas afinal, quanto é que vale um jogo ou console antigo? No encontro do

Canal 3, Dáblio levou um Atari americano com frente de madeira para testar.

Estados Unidos, o mais popular de todos é o eBay (www.ebay.com). "É

só na Internet que dá para achar os aparelhos importados", revela o

analista de sistemas Norian Munhoz Júnior, 27 anos. Ele tem de

escrever em inglês e arriscar um pouco de francês, com a ajuda de

um tradutor online, para barganhar na rede. "Usamos cartuchos

lançados aqui para trocar por equipamentos de fora. No caso da

Europa, oferecemos jogos de Odyssey pelo MicroVision, que pra

gente é raridade." Cauteloso, Norian não vende nem troca nada que

não esteja sobrando em sua coleção, ou seja, que ele tenha pelo

menos dois examplares. Com isso, o cara já juntou 1.478 títulos e 93

aparelhos, entre antigüidades e novidades.

O desafio para muitos colecionadores é saber onde guardar suas

preciosidades. Norian tem um quarto separado em sua casa só para

isso. Já o supervisor de sistemas Victor Emmanuel, 29 anos, admite

que é difícil manter tudo organizado. "Você acaba largando um dos quartos

bagunçado. Onde teria um armário legal, fica uma pilha de jogos." O hobby

de Emmanuel é colecionar jogos de Odyssey. Entre as preferências antigas

de Norian está o MicroVision, um videogame portátil produzido na França e

nos Estados Unidos em 1982, que

pode ser considerado trisavô do

Game Boy monocromático. O

cartucho era um retângulo

enorme com um quadrado no

meio, por onde se vía a tela de

cristal líquido do videogame.Ao

todo, foram 19 jogos lançados

para o MicroVision - II nos

Sócrates ganhou um EUA e oito na França. Para

Telejogo do irmão quando completou 12 anos N' , f I d' Ionan, so a ta um os titu os

da série francesa para completar a coleção.

Há outras surpresas do arco-da-velha na casa de Norian, o anfitrião do

último encontro do Canal 3. "Videogame vetorial com tela própria". É assim

que o colecionador define o Vectrex, videogame de 1982 que só trabalha com

linhas e vetores. Talvez os veteranos lembrem que os primeiros arcades, assim

como Asteroids e Defender, também usavam a técnica do Vectrex. Esse

videogame tem uma espécie de televisão embutida e pode parecer um

trambolhinho, mas a tela tinha uma função muito importante na época em que

ele foi lançado, quando uma TV custava uma fortuna e os pais estavam de saco

cheio de ter de disputar a TV da sala com o Atari dos filhos.



Sony lança kit de desenvolvimento do

PlayStation 2 feito em Linux

•

jogos em alta resolução usando um televisor,

somente um monitor. Porém alguns monitores

não são compatíveis com o adaptadorVGAA

Sony prometeu divulgar em breve uma lista com

os modelos compatíveis. A fabricante do

PlayStation 2 declarou que desenvolveu esse kit

depois de receber inúmeros pedidos da

comunidade Linux. Uma coisa é certa: se esses

Kits Beta Linux caírem nas mãos certas, poderão

dar como frutos jogos muito bons ... Só vai

depender da criatividade e da capacidade de quem

estiver desenvolvendo os títulos. Infelizmente, o

console americano não é compatível com o novo

kit, e a Sony ainda não confirmou se vai

desenvolver uma versão especial para fazer a

alegria dos americanos. De qualquer forma, o Beta

Linux japonês está à venda e custa cerca de US$

200. Os interessados em comprá-Io devem visitar

a divisão japonesa do site www.playstation.com.

o Kit Seta Linux

é composto por
HD externo,

mouse, teclado,

adaptador VGA
e DVD-ROM

ASony acaba de lançar no Japão um kit dedesenvolvimento de jogos para o

PlayStation 2 japonês feito em Linux. Chamado

de Kit Beta Linux, esse conjunto composto por

hardwares e softwares vai facilitar muito a vida

dos amadores e profissionais que querem

desenvolver games para o 128 bits. Basicamente,

o kit faz com que o PlayStation 2 rode o Linux

juntamente com as ferramentas de programação

e desenvolvimento gráfico. Inicialmente serão

produzidos I mil kits, compostos por cinco

componentes: DVD-ROM, que contém o Linux

Beta e as ferramentas de desenvolvimento; HD

externo de 40 GB, que é conectado à entrada

PC Card do PS2 (esse componente não é

compatível com o PS2 modelo SCPH-3000, pois

ele só aceita HD interno); teclado preto USB

com 106 teclas, padrão americano; mouse preto

USB, parecido com aquele da Microsoft que tem

uma "roda" que funciona como o botão do meio

e auxilia na movimentação da barra de scroll

(barra de rolagem); e um adaptador VGA com

saída de áudio para ligar o PS2 a um monitor de

computador. O DVD-ROM de

instalação vem com uma série

de explicações sobre o

funcionamento das ferramentas

para os programadores não

ficarem perdidos. Para a

comunidade Linux que está

curiosa por causa desse kit, o Linux usado será

um Red Hat com Kernel 2.2.1 / 2.2.18, Xfree

86 3.3.6, gcc 2.95.2 e um conjunto de drivers

especiais compatíveis com o sintetizado r

gráfico MESA Não será possível desenvolver

@
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SUPORTE VERTICAL +

MULTITAP

Esse dois em um

serve de suporte

(para seu PS2 ficar

na posição vertical)

e de Multitap.As

entradas dos controles ficam

posicionadas no próprio suporte.

VGABOX

Serve para ligar seu

PlayStation 2 a um

monitor de vídeo.A

qualidade da imagem

é superior até mesmo se você ligar seu

console com um cabo de S-Video. Detalhe:

o acessório também funciona no PSX.

Os novos e malucos acessórios do 128 bits

BUGIGANGAS MILAGROSAS PARA SEU PS2

OVO PLAYER + MEMORY CARO DE I MB

Esse Memory Card vem com um DVD

Player desbloqueado que roda discos das

áreas I a 6, e que serve de cartão de

memória para o PSX. Só que o DVD Player

só funciona com consoles destravados.

MEMORY AOAPTER

Esse adaptado r permite

que, no lugar do

Memory Card

convencional, você use o

cartão de memória Smart Media ou EMS

Flash Card, que pode ser de 8, 16 e 32 MB.

Ele também permite que você conecte seu

cartão a um PC para fazer download ou

upload de saves.

MEMORY

EXPANSION

Esse acessório expande a

capacidade de seu

Memory Card de 8 MB

para 16 MB ou 32 MB. Ele deve ser usado

com o cartão de memória.

Os últimos acessórios para PlayStation 2 produzidos em Hong Kong mais parecem aqueles produtos

esquisitões anunciados nos serviços 0800 e 0900 da TV. Muitos não são oficiais nem autorizados pela

Sony, mas podem ser comprados facilmente pela Internet. Eles são surpreendentes e trazem facilidades

incríveis, que são o sonho de muitos jogadores. Confira a seguir algumas das principais novidades para

o PlayStation 2 e quais são os milagres que elas prometem. Se alguma coisa interessar, visite o site

www.goldenshop.com.hk.Alié possível encomendar acessórios malucos para o PlayStation 2 e também

para outras plataformas, seguindo o mesmo "requinte":



RoboCop8
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PRÉ-ESTRÉIA

~ TITUS
Ação

Disponívelno 20 semestre

Desde Robocop vs Terminator para

o SNes, nenhum game baseado na

série de filmes do policial do futuro foi

lançado. Anos depois, o PlayStation 2

vai ganhar um novo RoboCop,

desenvolvido pela Titus. C0m

base nas imagens, dá pra sacar

que o jogo será de tiro em

primeira pessoa. Ou seja: você

vai passar grande parte do

tempo enfrentando perigosos

bandidos com um vasto arsenal

de armas à disposição. Para

quem Aão conhece a história,

RoboCop é um ciborgue - uma

criatura metade homem, metade

máquina - criado por uma

grande corporação para

combater o crime e oferecer

novas possibilidades de ação

para a polícia. Usando o cérebro e outras partes

do corpo do policial Murphy, assassinado por uma gangue do crime organizado, o RoboCop é

trazido à vida, só que com a memónia totalmente

apagaaa. O jogo, baseado no filme original, trará

personagens como ED-209. Os cenários da

cidade de Detroit prometem ser bastante

grandiosos, com efeitos de luz (que podem variar

conforme a hora do dia) de impressionar. Um

dos aspectos mais interessantes do game é que

o visor do RoboCop poderá ser muito bem

utilizado, ajudando a criar o mesmo clima do

filme. Além disso, ele será integrado ao sistema de

menus. Segundo a Titus, RoboCop não será

exclusividade do PlayStation 2. Em breve, o game

também deverá ser lançado para o XBox, o

console de última geração da Microsoft.
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de curvas e obstáculos. Os cenários são

bastante grandiosos e as motocicletas contam

com detalhes impressionantes. O efeito de

turbo, que faz com sua

moto atinja uma

velocidade incrível, fica

l ainda mais realista com o

acompanhamento de um

enorme estrondo, detalhe

característico da série

desde a versão para o

Nintendo 64.

você terá de encarar

muitos inimigos, além de encontrar pela frente

diversos quebra-cabeças e grandes cenários

para explorar. Muitas vezes, será preciso armar

boas estratégias para completar as missões. Ao

longo da história, o Bat-móvel será de grande

ajuda. Já o fiel companheiro de Batman, Robin,

não vai ajudar o herói dessa vez. Em

compensação, o morcegão vai contar com as

habilidades da estonteante Bat Girl. Nada mau

essa troca, não é 1

Extreme-G 3

a; ACClAIM

Corrida

Sem data prevista de lançamento

O último jogo da série Extreme-G foi

lançado no final de 1998, para o Nintendo 64.

Na época, o gênero era bastante

disputado, com corridas futuristas

em alta velocidade, como

Wipeout e F-Zero.Agora é a vez

de o Play5tation 2 ganhar o

terceiro game da série, Extreme-G

3. O estilo se mantém o mesmo:

corridas de moto em altíssima

velocidade, porém com

um aspecto técnico

bem melhor desenvolvido. A

nova engine 3D possibilita que

a competição conte com 12

pilotos, em vez de apenas oito,

como na segunda versão. Já as

pistas continuam as mesmas,

formadas por todos os tipos

A Ubi 50ft está desenvolvendo mais um game

que traz o Homem-Morcego como personagem

principal, dessa vez para o Play5tation 2. Batman

Vengeance é uma aventura em terceira pessoa

baseada na série de desenho animado da TV The

New Adventures af Batman. O novo título será

direcionado a um público mais adulto e promete

incorporar diversos elementos de jogabilidade:

Batman Vengeance

Ela UBI SOFT
:"ll Ação

Disponível no r semestre



Broken Sword 3:
Sleeping Dragon

REVOLUTION

Adventure

Disponível em 2002

Broken Sword 3:

Sleeping Dragon

promete trazer algumas

inovações à série que

começou no PC e

passou pelo

PlayStation.A terceira

versão pretende

manter suas raízes

no gênero

adventure, mas

alguns novos elementos de jogabilidade serão

adicionados. Com um cenário totalmente em 3D,

os desenvolvedores da Revolution estão pensando

em incluir no jogo combates e quebra-cabeças 

estes últimos são a grande marca da série. Os

protagonistas, George Stobbart e sua namorada,

Nico, estão de volta, agora com um visual mais

maduro. Outros personagens conhecidos também

eeverão fazer algumas

aparições. O enredo de

Sleeping Dragon é
baseado Auma

intrigante história de

assassinato e, como

sempre, haverá um

poderoso inimigo

para atormentar os

mocinhos.

verdade, o que lhe confere uma boa jogabilidade.

Um dos aspectos mais interessantes do novo

título são os movimentos especiais: conforme

você vai fazendo tais movimentos, a barra de

especial enche. Quando ela estiver completa,

cada ponto que você marca subtrai tlm ponto do

placar de seu adversário.

No modo Single, o mais

divertido é enfrentar um

time com os melhores

jogadores da liga. depois

de derrotar todas as

equipes.

Prisoner
ofWar

A EA está criando um novo game de basquete

três contra três para o PlayStation 2. NBA

Street traz todos os elementos de um jogo de

20

~ ELECTRONIC ARTS
Esporte
Disponível em junho

o universo desse jogo é

dividido em cil:lco mundos

habitados por diferel:ltes

raças: os trolls, os gnomos, as

ninfas, os elfos e os

unicórnios. Tudo começa

quando I:Jmaestranha força

destrói quatro desses mundos,

e os sobreviventes vão parar no

NBA Street

Pryzm Chapter One:The Da k Unicorn

~ SANDBOX STUDIOS/TDK vale dos unicórnios,o

A ~ J único que restou.
çao P ., .ryzm, um UnlcornlO

Disponível em novembro I d K k 11a a o, e arroc, um tro ,

são mandados para

. descobrir o que está

acontecendo. Usando

.~ mtlitas habilidades e magias, os

heróis terão de enfrentar muitos

perigos e flores malignas ao

longo de cada fase. E no final

eles ainda vão ter de encarar o

terrível Dark Unicorn!

8
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Ela CODEMASTERS/WIDE GAMES
~ Ação

Disponível no r semestre

A história de Prisoner af War acomtece em plena

Segunda Guerra MUlíldial,no ano de 1941.Você assumirá o papel

de um prisioneiro de guerra que tenta escapar de um dos

quatro campos ee concentração alemães, Salonika, Stalag Luft I,

Stalag Luft 111e Coldit2 Castle. Cada um dos personagens,

entre americanos, ingleses, holandeses e franceses, tem

características difereRtes. Escolhendo um dos graus de

dificuldade, você terá de preparar planos, esquemas e rotas

de fuga para alcan~ar sew objetivo.



Tomb Raider Next Generation

Paris para encontrar um velho

amigo. Logo que chega à cidade, Lara é acusada

por um crime que não cometeu e passa a ser

perseguida pelas autoridades e pelos inimigos. O

jogo é dividido em três fases.A primeira se passa

na cidade, enquanto Lara tenta sobreviver e vai

juntando peças que podem levá-Ia a desmascarar

seus inimigos. Durante as missões, a gata terá de

invadir até o Museu do Louvre! A segunda fase

será mais recheada de ação, já que Lara começa

a investir contra os inimigos. A terceira terá mais

quebra-cabeças, enquanto a última será uma fase

clássica, misturando elementos de exploração,

ação e quebra-cabeças. Para chegar ao final da

missão, Lara contará com a ajuda de um novo

personagem, Curtis.A parte visual do sexto

episódio também terá novidades: os cenários,

criados com inúmeros detalhes, serão bem

maiores que os típicos da série. A própria Lara

será redesenhada e ganhará um novo repertório

de movimentos e animações. Quanto mais você

usar uma determinada habilidade, mais

especializada ficará a musa!

~ EIOOS/CORE
Ação

~ Disponível no r semestre

A equipe da Core divulgou algumas novidades

sobre a sexta versão de Tomb Raider, que

marcará a estréia da musa Lara Croft no

PlayStation 2. O game não será chamado

oficialmente de Tomb Raider Next

Generation, mas os desenvolvedores estão

prometendo criar algo totalmente diferente

daquilo que a gente já viu nos cinco episódios

anteriores da série.

Para começar, Lara

não terá mais

aquele perfil de

exploradora à procura

de relíquias. Ela será

um garota normal, que

está a caminho de
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8.3

8.0

Controle - fácilde aprender 9

Diversão· Army Men com asa 8
Gráfico - rico em detalhes 8

Som· tradicional da série 8

Diversão - é de chorar de rir 8

Gráfico· personagens cômicos 8
Som· versão bem distorcida 9

Army Men
Air Attack 2

por nove pistas malucas, inspiradas nos ambientes

do Episódio /, utilizando habilidades de salto para

explorar novas fases e encontrar atalhos. O jogo

explora bem a licença St-ar Wars, criando

personagens cômicos que fazem provocações

engraçadas ao ultrapassar os adversários.

DICA: decore

as pistas,

pois há
muitos

curvas

fechados

300

Ação

2 Jogadores

Star Wars Super
Bombad Racing

Lucas Learning Controle - falha nos saltos

DICA:

encontre Bonus Plastie ao destru"

objetos como essa estátua fantasma

colegas capturados, você passa por

ambientes superdetalhados, como um

jardim cheio de fiores.
nao o power-up mostrado

Mesmo os helicópteros se na fotol Ele reverte seus controles
destacam devido ao nível de

detalhes! A jogabilidade melhorou muito em relação à

versão anterior. Também há fases bônus e capacidades

secretas dos helicópteros, além de muitas seqüências que

tornam a história mais cativante. Vale tudo para reduzir o

exército marrom a um monte de plástico derretido!

DICA: se você

estiver num

congestionamento,

pule sobre seu

adversário paro
deixá·lo lerdo

mJ Por Chr;, Combo

o universo de Guerra nas Estrelas ficou bem

engraçado nesse jogo de corrida da Lucas

Learning, em que os personagens têm a cabeça

grande. Star Wars Super Bombad Racing é

diversão certa, a menos que você seja um fanático

que leva 5tar Wars a sério demais ... Nessa corrida

de kart, você encontrará Rainha Amidala, Jar Jar,

Yoda e Anakin, além dos bandidos Darth Maul,

Boss Nass e Sebulba. Embora Bombad Racing

esteja repleto de power-ups, há alguns aspectos

especiais. No modo Race, os corredores passam

DICA: na Mission 19,

você nõo conseguirá
destruir Von Beige. Voe

com ele para onde está

o interruptor e fuja de

lá. Ele permanecerá no

lugar enquanto você
completa os outros

objetivos da missõo

Nem a turma de Star

ars esca ou da gozação ;':~:::"PJ

Army Men decola no
128 bits e faz bonito

DICA:

aprenda a saltar direito para

pegar tudo o que é power-up e achar atalhos

8
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~I Por Lord Mothio,

Apesar de Army Men Air Attack para

PlayStation e Nintendo 64 mal ter decolado, essa

versão aprimorada para PS2 enche os olhos com

visual excelente e ótima jogabilidade. Em Air

Attack 2, você pilota cinco aeronaves carregadas

- incluindo um Chinook e um Apache - para

completar missões que, espera-se, podem acabar

com o exército marrom de uma vez por todas.

Enquanto procura e destrói inimigos e resgata



DICA: vence o modo Dance

Magic o jogador que terminar com
a barra da parte superior da tela

mais cheia. Faça combos para
dificultar a vida do adversário

25

DICA: se você se acha fera, entre no
modo Double e dance sozinho com dois

tapetes juntos

grande novidade é o modo Dance Magic,

que possui 16 tipos de cartas: algumas

podem aumentar a velocidade dos passos,

mudar a ordem ou apagar as flechinhas do

adversário. Comparado às outras versões de

DDR, Disney's Rave tem gráficos mais

simples. Dá pra notar isso no fundo das telas,

onde não há muita iluminação, apenas um

personagem vestido de DJ dançando. Apesar

disso, o visual é bem simpático. Se você não tem

um tapete, trate já de comprar! Para quem é fã

de verdade de Mickey e sua turma, a novidade é

que a Konami lançou um tapete personalizado

com os personagens da Disney! ~

Dance Dance Revolution 9 3Disney's Rave e
Controle - exige coordenação 10

Diversão - dançar até cansar 9

Gráfico - Mickey e companhia 8
Som - clássicos remixados 10

Konami

Dança

2 Jogadores

Tapete

DICA: junte seus

amigos e entre no

modo para dois

jogadores pra ver
quem é o melhor.
Procure não errar

nenhum passo,
senão sua

pontuação cairá
bastante

DICA: procure fazer só
Perfects para a barra do meio encher

mais rápido. Dessa forma você poderá
usar cartas antes de seu adversário

(modo Dance Magic)

DICA:

durante o

jogo, fique de
olho no

canto inferior

esquerdo da

tela para
saber o

Ranking em que você está. Depois do Rank A tem o
AA, o AAA, o 5, o 55 e o 555

DICA: no modo

Dance Magic, escolha entre Mickey, Donald,
Pateta, P/uto, Tico e Teco, e os sobrinhos de

Donald. Cada um tem diferentes tipos de cartas

Mickey, Donald e seus

amigos dão uma de DJ
PLAYSTATION

DICA: no fim da cada dança, olhe

as calorias que você perdeu.
Confira também a comparação do

esforço que você fez com a

distância que seria percorrida se
você tivesse nadado ou corrido

Por Mariorie Bros

Em Dance Dance Revolution Disney's Rave,

a mais nova versão da série DDR para

PlayStation, você vai encontrar várias músicas

clássicas dos desenhos da Disney totalmente

remixadas! Você pode até estar achando que esse

game é indicado para o pessoal mais novo, mas

não tem essa não! Algumas músicas são bem

difíceis! Como na versão original, existem os

modos Main Game (em que é preciso

detonar três músicas para abrir outras

secretas), Free Selection (no qual você

escolhe qualquer hit), Training e Lesson (para

quem precisa aprender alguns passinhos).A

DICA: entre no modo Lesson para se

familiarizar com os comandos. Aprenda
os passos da 5ection I à 7 para ter

acesso à última. Nela você deverá pôr

em prática tudo que aprendeu



10

10

9

9

DICA: atire

no topo da
fonte para
achar outra
vida

9.5

DICA:

contra o

cozinheiro,

atire quando

ele jogar a
faca. E atire

também na faca para ganhar um segundo extra

Time Crisis está de volta! Nessa terceira versão,

exclusiva para o PlayStation, você estará mais uma

vez na pele do agente Richard Miller.Acusado de

assassinar o presidente de Caruba, Miller tem

apenas 48 horas para encontrar o verdadeiro

culpado e descobrir o que é o chamado projeto

Titan. Sua única pista é que Wild Dog está

envolvido no esquema, junto com uma gata sensual

e misteriosa chamada Kantaris e seus capangas,

Zeus Bertrand e Ricardo Blanco. No modo

Arcade, você vai encarar três fases normais e

uma especial, cada uma

delas com um chefão final.A

primeira acontece dentro

de um navio; a segunda, num

aeroporto e na mansão de

um dos capangas de Wild

Dog; e a terceira, dentro de

um submarino na base

inimiga.A fase especial se passa na fortaleza de

Wild Dog. No modo Time Attack, sua

missão será cumprir os objetivos no

ki IPor Lord Molhio.

DICA: fique
abaixado

quando o
~ guindaste

•• passar por
cima de você

para não ser
nocauteado

Time Crisis
Project Titan

Controle - é tiro e queda!

Diversão - detonar inimigos

I Jogador Gráfico - qualidade Namco

Pistola Guncon Som. clima bem policial

Namco

Tiro

DICA: contra o chefe

da primeira fase, atire

nele e, rapidamente,
na (Iechinha do canto

inferior da tela. Assim

que mudar de posição,
atire no chefe de novo

e repita isso até
detoná-Ia

DICA:

detone a

panela da
estante

para achar
uma vida

DICA: para
detonar os

inimigos com
metralhadoras,

ataque no
momento em que eles forem carregar a arma

Miller tem 48 horas para
se safar de uma cilada

DICA: atire no

copo que está
atrás da vaso

para ganhar uma
vida

PLAYSTATION

DICA: atire nos extintores que estão atrás dos

inimigos para explodi-Ias de uma vez
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DICA: apó~ chegar à última fase, você terá acesso a
ela no modo Time Attack

.+

DICA: contra o último chefe, detone rapidamente os

guardas que estão nos lados e depois atire nele no

momento em que aparecer. Algumas vezes, o chefe

aparecerá junto com os guardas. Nesse caso, atire

nele primeiro. Sempre que acertar uma bala no

chefe, mude de lugar. Depois é só assistir ao final do

jogo! Richard Mil/er se dá bem mais uma vez!

DICA:
detone 30

carinhas

seguidos, sem errar, para ganhar uma vida extra

DICA:

quando aparecer uma cara que
ataca de perto, não vacile. Atire no ato!

DICA: a

última fase
está lotada

de inimigos
de vermelho,
e eles são os

piores! Seja
rápido no

gatilho para não ser atingido primeiro!

DICA: fique agachado para o gancho não acertar
sua testa

DICA: contra
o terceiro

chefe, você
deverá atirar
em três

partes.
Detone as
duas laterais

e depois a parte frontal. Quando aparecerem uns
andróides, atire rapidamente neles para ganhar

tempo extra

DICA: para
vencer esses

dois

andróides,

você precisa

ser ágil.

Algumas
vezes eles

passam correndo e acertam você. O negócio é ficar

atirando no local onde você acha que eles vão
aparecer para pegá-Ios de surpresa

DICA: fique
atento aos

caras que
lançam

mísseis. Se

eles

atirarem,

esconda-se imediatamente para não ser atingido

DICA:

acerte a luz vermelha para
encontrar uma vida

DICA: contra

o chefe da

segunda fase,

atire quando
ele atacar

(uma coluna
estará na

frente dele
como

proteção, mas uma parte do corpo ficará exposta).
Quando o adversário sair do esconderijo, mude de
lado e atire nele por trás

DICA: detone os caras de amarelo para ganhar

tempo extra. Eles sempre aparecem nos locais mais
distantes e escondidos

menor intervalo de tempo possível. O ponto fraco

do jogo é a falta do modo para dois jogadores

(que existe em Time Crisis 2 para arcade) e de

tipos alternativos de armas e itens úteis (que há de

monte em Virtua Cop 2). Já os gráficos são

ótimos, apesar de não apresentarem muitas

novidades em relação à versão anterior. Não se

esqueça de providenciar sua pistola (acessório

indispensável nesse game) e divirta-se! ~



7.5

DICA:

quando

jogar com
Lisa~ Bart,
movimente

se sempre para fugir dos golpes adversários. Eles
são os personagens mais ligeiros

do jogo, tendo essa

característica como principal ~vantagem r~

DICA: aperte L I para agarrar seu oponente e depois

escolha Li, :J ou O para finalizar o golpe de
maneiras variadas

DICA: quando completar a palavra TAUNT, aperte

R I para ficar invencível

The Simpsons
Wrestling

Fox Interactive Controle - jogabilidade confusa 7

Luta Diversão - ser um Simpson! 8

2 Jogadores Gráfico - lembra o desenho 8

Memory Card Som - cartoon puro 7

DICA: pegue sempre esses balões
com um ponto de exclamação, pois

eles valem uma letra da palavra
TAUNT

DICA: usando Flanders, dê o golpe do
raio (aperte O)e, logo em seguida,

pule em cima do adversário com L I

para finalizar. Isso é fatal!

bem o formato do desenho

animado, mas ficou faltando

melhorar a movimentação

dos lutadores. Isso, aliás, faz

com que a jogabilidade fique

devendo: às vezes, parece que

os personagens não estão no mesmo plano, o que

confunde um pouco. Friamente falando, The

Simpsons Wrestling não traz grandes

novidades. Mas os fãs da série não podem perder

a oportunidade de ver Homer esbofeteando

Smithers, capacho do cretino Sr. Burns. ~

DICA: ande em

direção às cordas e aperte O para bater nelas,

pegar impulso e correr pra cima do adversário.
Assim você irá derrubá-Io

A divertida turma dos

Simpsons sobe ao ringue

28

DICA: quando
escolher Barney, use bastante o golpe

do arroto (aperte 0), pois ele fica um
tempo na tela e pode acertar o

adversário mais de uma vez

DICA: quando seu

adversário estiver caído no chão, aperte LI para
pular em cima dele e derrotá·lo

PLAVSTATION

~ I Por Boby Befinho

Nesse novo game de luta para

PlayStation, The Simpsons

Wrestling, a divertida turma do

desenho animado da Fox sai

distribuindo porrada pra todo

lado. Além dos membros da

família Simpson - Bart, Homer,

Lisa, Maggie e Marge -, você

poderá controlar personagens

como o palhaço Krusty e Moe,

o dono do bar. Irreverente, o

jogo lembra um pouco Ready

2 Rumble, só que no estilo

~ luta livre. Aqui vale tudo, e cada

personagem se vira de acordo

com suas características. Bart, por

exemplo, anda de skate pelo ringue.

~ Já Lisa usa seu saxofone como arma.

Os gráficos reproduzem muito





Entre as novidades estão conversões do PC e do arcade, além de seqüências de tirar o fôlego:

agora a ação acontece em Nova York.

Outras novidades são alguns minigames,

personagens e carros novos.

128 bits da Sega. Estão nessa categoria Shenmue,

50nic Adventure, Virtua Tennis, Phantasy 5tar Online e

muitos outros. Neste guia de sobrevivência,

além de conferir os melhores jogos que ainda

virão por aí,você vai encontrar uma relação com

os acessórios essenciais para aprov!!itar melhor
seu Dreamcast.

'TENNIS 2K2

Essa é a seqüência de um dos grandes jogos de

esporte do Dreamcast, Virtua Tennis. A fórmula

deve ser a mesma, só

que agora as mulheres

vão brilhar.Já foi

anunciado que Venus e

Serena, as irmãs

Williams, vão estrelar a

nova versão.

·COMMANDOS2

Depois dos muitos boatos de que teria

sido cancelado, a Eidos anunciou que esse jogo

de estratégia militar será lançado para Dreamcast

no final deste ano. Para quem não conhece a

série, famosa no PC, a história é a seguinte: você

tem de comandar um esquadrão de guerra dos

Aliados durante a Segunda Guerra Mundial.

• BLACK & WHITE

Nesse game, já lançado

para PC, você será uma

espécie de deus no controle

de uma civilização.O

principal objetivo é aumentar

o número de vilarejos sob

seu comando. Para ajudá-Io a ficar cada vez mais

poderoso, uma criatura à sua escolha irá

representá-Io na Terra.

OS NOVOS E FUTUROS SUCESSOS DO DC

Manual de sobrevivência para você curtir
seu Dreamcast por muitos e muitos anos

• BOMBERMAN

Em Bomberman, você e seus adversários vão se

enfrentar em diversos labirintos, usando uma

grande variedade de bombas para destruir uns

aos outros. Elementos de ação e estratégia

garantem a diversão, e quatro jogadores podem

participar da partida ao mesmo tempo.

• CRAZYTAXI 2

Depois do grande sucesso do jogo original,

Crazy Taxi ganhou nova versão. No primeiro,

você transportava passageiros em São Francisco;

Se você anda pensando em aposentar seuDreamcast desde que a Sega anunciou o fim

da produção do console, é melhor mudar de

idéia!Até março do ano que vem, pelo menos 65

novos títulos serão lançados para essa

plataforma, e é bom lembrar que há games

imperdíveis produzidos exclusivamente para o

~

DREAMCAST
NEWS



aparecer pela primeira vez no Dreamcast

no final deste ano. Quarto jogo da série

Alone in the Dark, que estreou no PC, The

New Nightmare vem com os sustos de

sempre e efeitos visuais de primeira.

• EVIL TWIN: CYPRIEN'S

CHRONICLES

O personagem principal de

EvifTwin é Cyprien, um órfão

que vai parar num estranho

mundo repleto de criaturas

horripilantes na data de seu

aniversário. Ele tem de encontrar o caminho de

volta para casa e, de quebra, enfrentar inimigos e

desvendar quebra-cabeças.

• SHENMUE 11

A continuação desse grande sucesso parte de

onde a primeira aventura terminou, quando

Ryu investiga seu passado em Hong Kong.

Espere para conhecer uma nova

personagem, Shenhua, e saber mais

sobre o inimigo Lan Di.

OS ACESSÓRI
Existem vários ace '. OS QUE NÃO POD

maior. O primeiro é ~o~os capazes de turbinar o D EM FALTAR
. a aptador para b reamcasr e to

\ mais eficientes, já que a S ~nda larga,essencial para rn~r sua diversão muito

, UnrealToumoment e Qe~ et não será desativ,ad P.0sJogos online ficarem
@"'" d UOlle III a ara ga

e um teclado eu' os Controles ficam b mes de tiro Como
m mouse . . em melho

Com a jogabilidad d ' prmclpalmente para res Com a ajuda
Ti· e o PC E quem já e 'h .

,\ enms, o ideal é con . m games para quatro '0 stá abltuado

cards do DC) tambétar c~m uatro Controles k~~ores, Como Virtuo
trazer mini me . m nao podem faltar. E '. Us (memory

_ sua tela O Jump~ac s ou mformações importa~tem m~/tos jogos elas podem

. - .~faz d k POde ser Usado em ga s, facilmente visualizadas
O ,en o Com mes Como Si em

~- utro acesSório inte que o Controle trema e d '/Joce Chonnel5 e~ jo' ressante' D m eterm' d
~ gos Japoneses rodem e o C-X, um disco ma as situações

de seu Videogame.AI: definição da imagem, o cab:oScO~so/e americano e vice:~: permite que os .

os games de DC u ; do cabo, existe o VGA Bo •V,deo (Super VHS) pod rsa Para melhorar

acesSórios o DC ~ o a tela de um compUtad ~,um aparelho que perm' e subStituir o RCA
, aIO a terá muita lenha ~r, melhorando basta .Ite que você jogue

para queimar' nte a Imagem C
. . ome~~

• ALONE IN THE DARK:THE NEW

NIGHTMARE

A série que deu origem aos jogos de terror vai

• SONIC ADVENTURE 2

Para COl)'lemorar seus 10 anos de

existência, o porco-espinho

Sonic, marca registrada de todos

os consoles da Sega, vai ganhar

sua segunda aventura para o 128

bits. Prepare-se para curtir muita ação e

velocidade com Sonic Adventure 2!

• OUTTRIGGER

Direto dos arcades para o

console da Sega, nesse

game de tiro em

primeira pessoa você vai

escolher entre quatro personagens e deve

provar que é bom o suficiente para entrar nas

Forças Especiais de Combate ao Terrorismo

enfrentando muitos inimigos.



Dragonriders:
Chronicles of Pern

UBI SOFT

Ação

Já disponível

Em Dragonriders: Chronicles of Pern, seu

personagem será D'Kor, um herói que tem de

salvar sua terra de uma terrível praga. Para

encarar essa aventura, D'Kor conta com três

atributos: conhecimento, reputação e força. Cada

um deles poderá aumentar conforme você for

desvendando quebra-cabeças e vencendo

obstáculos e batalhas. Além disso, também será

possível aprender novas habilidades. Você terá de

interagir com diversos personagens, e, para se

comunicar com seu dragão, poderá usar

telepatia. A parte visual do jogo foi muito bem

trabalhada, principalmente no que diz respeito à

animação dos personagens.

qualquer cidade do

mundo. Sua missão é

impedir que isso

aconteça,

descobrindo a

localização do

satélite e acabando

com os terroristas.

Com licença total para

matar, você só deve tomar

cuidado para não acertar

pessoas inocentes. Antes de

começar, entre no modo

Academy Training e pratique

todas as técnicas de tiro.

possível para acabar com o inimigo.

Existe o modo Online, só que ele

estará disponível apenas no Japão.

No Offline, você poderá se divertir com os

modos Mission, só de batalhas; e Adventure, que,

além das batalhas, traz uma história.

International Corpse for Peace. Trata-se de uma

espécie de Nações Unidas do futuro, que tem a

• . missão de acabar com conflitos

-~ locais. Você será o comadante de

um exército que tem dois

- campos para enfrentar os

inimigos: o campo de batalha,

com vitórias militares, e o da

opinião pública, que envolve a

vitória politica via mídia. Usando muita tática e

estratégia, o nível de dificuldade de Conflict
Zone irá aumentar conforme você for

completando seus objetivos.

Confidential Mission

RED STORM

Estratégia

Disponível em 31 de julho

Conflict Ione

Hundred Swords
SEGA/SMllEBIT

Estratégia

Sem data prevista de lançamento

No jogo de estratégia

Hundred Swords, você

vai entrar no reino de

Nalavale, Gran, Mascer e

Rupulstorie, com o objetivo

de expandir seu território,

eliminar os inimigos e

conquistar tudo que puder. As

batalhas exigem muita estratégia, mas o

importante é acumular o maior número de tropas

SEGA/HITMAKER

Ação

Já disponível

A trama de Confidential Mission

começa quando um grupo

terrorista conhecido como

Agares Corporation

encontra seu novo alvo: o

satélite da World

Coalition. Tomando o

controle dessa poderosa

base, os vilões teriam o

poder de destruir

DREAMCAST

PRÉ-ESTRÉIA

Num futuro próximo, as maiores

forças politicas do mundo dividiram-se em cinco

grandes facções que, juntas, formaram o

32
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exército inimigo. Conforme for passando de fase,

você vai destravar várias opções extras, como

mapas diferentes e novos personagens. Para os

controles, existem 16 tipos diferentes de

configuração, que

incluem o uso de

teclado e mouse. Em

Outtrigger, você poderá

jogar em grupos de até

quatro pessoas no modo Offline.

Mas o mais divertido mesmo é

participar de batalhas via

Internet, no modo Online.

personagem tem

características próprias e

armas específicas, e você

poderá escolher entre a

visão em primeira ou

terceira pessoa. No modo

Mission, são três os níveis

de dificuldade: Novice,

Intermediate e Advanced.

Para chegar ao Advanced,

você deverá passar pelos

anteriores, cada um com

15 missões diferentes. As

missões exigem que você

cumpra determinados

objetivos num tempo

limite. Elas podem ser bem

simples - como encontrar

dez medalhas na arena

ou mais complicadas 

como destruir todo o

Outtrigger
SEGA/AM2

Ação

Disponível no r semestre

Outtrigger, sucesso dos

arcades da Sega, vai ganhar em

breve uma nova versão para

Dreamcast e promete juntar-se

aos grandes nomes do gênero,

como Quake 11I,Unreal

Tournament, Soldier of

Fortune e Half·Life. Nesse

jogo, você deverá escolher

entre quatro personagens - Jay, I
Alain, Una e Talon - e provar •• _ _

que tem capacidade para

entrar pra uma organização especializada em

ações antiterroristas. Cada
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necessidade de comprar pilhas e mais pilhas para

abastecê-Io de energia. Para resolver, a Nintendo

lançou um kit com uma bateria recarregável e um

adaptador de tomada. Com ele é possível plugar

o GBA diretamente a uma tomada ou então usar

a bateria recarregável. Ganha o jogador, que não

precisa queimar um dinheirão com pilhas, e ganha

a ecologia. Usar menos pilhas significa poupar o

meio ambiente desse tipo de poluição. O kit com

adaptador e a bateria fica em torno de US$ 14.

Com a bateria

recarregável do

GBA, o jogador
vai economizar a

grana das pilhas

o kit com a

bateria

recarregáve/ e o

adaptador para
ligar o portátil na
tomada custa

cerca de US$ /4

Game BoyAdvance terá lançamento
simultâneo no Brasil e nos EUA no dia II

LUZ E ENERGIA PARA O GAME BOY ADVANCE

Jogar no Game Boy Advance só mesmo

com uma boa fonte luminosa externa. É

impossível jogar no escuro. Ou melhor,

era.Ao perceber a falha, a Sunseibu

lançou o Light Boy Advance, uma

espécie de lupa com iluminação (muito boa, aliás)

que permite enxergar a tela do portátil mesmo na

escuridão, O preço aproximado do Light Boy

Advance é de US$ IS. Outro problema do

aparelho era a

OGame Boy Advance, o novo portátil

32 bits da Nintendo, será lançado

simultaneamente no Brasil e nos

Estados Unidos no dia II de junho. Na terra

do Tio Sam, as 500 mil unidades de GBA

chegarão às lojas ao preço de US$ 100,

enquanto no Brasil o console de bolso sairá

por R$ 299, Será a primeira vez que um

videogame é lançado em nosso país ao mesmo tempo que no exterior, com um preço acessível. Da

mesma maneira que sempre aconteceu com os outros portáteis da família Game Boy, o GBA não terá

nenhuma diferença técnica entre as versões japonesa (Iançada em março deste ano) e americana.

Apenas a caixa dos jogos será diferente, com design bastante semelhante ao dos games dos GBs

anteriores e a famosa tarja lateral que leva o logotipo do console, Por falar em jogos, os americanos

terão, de cara, 16 títulos para se divertir com o GBA, e eles custarão a partir de US$ 40. Já os

brasileiros terão acesso a três jogos inicialmente - F-Zero, Mario Advance e Rayman -, e eles sairão por

R$ 129. Os demais serão lançados progressivamente, segundo a Gradiente (representante da Big "N" no

Brasil). O console estará disponível nas cores lilás, branca, azul e rosa translúcido.

•
NINTENDO

NEWS



Nintendo adia o lançamento do GameCube

Quem estava ansioso para ver o GameCube

em julho vai ter de exercitar a paciência e

esperar mais um pouco! A Nintendo

resolveu adiar o lançamento japonês de seu ._

console de 128 .bits para 14.de setembro. a '
Segundo o presidente da Ntntendo, ~- - .'HiroshiYamauchi, o motivo do ~ ~ :.". "'"

adiamento foi a pequena quantidade

de aparelhos que a empresa conseguiria colocar

nas prateleiras das lojas em julho. Um estoque

insuficiente poderia aborrecer os consumidores,

pois haveria o risco de muitos deles ficarem sem

o GameCu~e.Yamauchi não quer cometer o

mesmo erro que a Sony no lançamento do

PlayStation 2.Todos sabem que, 'no dia do

lançamento do console no Japão, muitas pessoas

foram para casa frustradas, sem o PS2. Mas há

outras explicações para que a Nintendo tenha

decidido esperar mais alguns meses para lançar o

aparelho. É provável que a quantidade de jogos

disponíveis para o GameCube em julho fosse

insuficiente para uma boa performance do

console em sua estréia. O atraso no Japão

não representa um grande problema

comercial para a Nintendo.As

, (J complicações podem acontecer nos

r - , . Estados Unidos, onde a chegada do(~J l;: aparelho é prevista para novembro

- o mesmo mês em que Bill Gates

pretende lançar o XBox. Se a Microsoft lançar seu

aparelho primeiro. poderá diminuir

substancialmente a vendagem do GameCube. Esta

edição da SuperGamePower foi fechada antes do

início da E3 (a grande feira americana do

videogame), que rolou de 17 a 19 de maio em Los

Angeles. A expectativa para o evento era grande.

O boss da Nintendo podia até estar blefando, mas

chegou a declarar que, se o GameCube não

impressionasse o público da E3. sua produção

poderia até ser cancelada! A repercussão do

GameCube e todas as outras novidades da E3

você vai conferir na próxima SGP.
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ENIX

RPG

Disponível em julho

Dragon Warrior 111

Dragon Warrior 11I, RPG clássico da Enix, está

prestes a ganhar uma versão para Game Boy

Color. Lançado em 1991, o jogo - que já vendeu

mais de 3,8 milhões de cópias no NES - conta a

história de um garoto de 16 anos que vive uma

superaventura. Passando por todos os tipos de

cenários, como desertos, montanhas, pirâmides,

torres e labirintos, você terá de enfrentar

inimigos e resolver quebra-cabeças até descobrir

todos os segredos do game. A partida poderá

ser gravada a qualquer momento e trará

novidades no quesito animação, além de um

novo minigame.

destruir o

exército verde. Na

pele de Sarge ou

Vicky, você terá

de entrar na base

inimiga e acabar

com os planos

malignos do exército marrom. Além

de atravessar a pé os obstáculos do

mundo dos humanos, você poderá

usar alguns veículos, como um

barquinho que está numa banheira.

a ajuda de adversários

geneticamente alterados. Muito agressivos e

perigosos, esses soldados assumem o controle do

campo e matam todos. Usando seis armas

diferentes, você terá de acabar com uma série de

inimigos. O jogo terá Multiplayer, via cabo

link.

Ready 2 Rumble

Boxing: Round 2
MIDWAY/CRAWFISH

luta

NINTENDO

PRÉ-ESTRÉIA

DarkArena

Army Men Advance

~ 3DO/DC STUDIOS
Ação

Disponível em II de junho

Depois de quatro aventuras no GBC, os

soldadinhos de plástico da série Army

Men vão invadir o Game Boy Advance.

Os personagens das

versões anteriores

aparecerão num game

diferente, com jeitão

de desenho animado.

Mais uma vez, o

general Plastro tentará

Disponível em II de junho

A segunda versão da série

Ready 2 Rumble já passou

pelo Dreamcast e pelo

PlayStation 2 e agora vai estrear no Game Boy Advance. Os

desenvolvedores conseguiram fazer uma boa conversão de 3D

para 2D, graças à movimentação da câmera ao redor do ringue.

Você pode escolher entre II lutadores de todas as partes do

mundo, cada um com caracteristicas específicas. O modo Rumble está de volta: com a

barra de Rumble cheia, você pode aplicar golpes especiais. Para treinar, escolha um dos minigames.

A Graphic State está trabalhando com uma nova

engine para criar ambientes estilo

os de Doom para Dark Arena,

um novo game de tiro em

primeira pessoa para Game Boy

Advance. No ano de 2146, os

melhores soldados são

treinados em campos

especiais, onde suas habilidades são testadas com
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aa MAJESCO/GRAPHIC STATE
Ação

Disponível em novembro



Pitfall:The Mayan Adventure

~ MAJESCO/PIPE DREAM
Ação

Disponível em II de junho

Pitfall estreou no mundo dos games há muitos

anos, na época do Atari 2600. O titulo fez tanto

sucesso naquele sistema que, anos depois,

ganhou versões para SNes, Mega Drive e Atari

jaguar. O segundo jogo da série, Pitfall:The

Mayan Adventure, será mais uma das

novidades que acompanhará o lançamento do

Game Boy Advance nos Estados

Unidos.A

versão para o portátil será praticamente uma

conversão direta da original. O herói Harry vai

participar de uma tremenda aventura ao longo de

10 mundos distintos, contando com uma série de

habilidades diferentes. Tudo isso pra conseguir um

grande tesouro escondido, que contém ouro,

prata, pedras preciosas e relíquias

importantíssimas. Assim como no jogo para o

Atari, seu caminho estará

repleto de cobras, crocodilos, escorpiões e outros

inimigos. A única coisa que vai ficar faltando no

portátil é a versão do Pitfall original, que estava

presente no SNes, Mega e jaguar.

Teny Hawk's Pre Skater 2 para GBA, versão

que será publicada pela Activision, deverá ser um

dos títulos mais fortes do lançamento do portátil

nos Estados Unidos. O jogo terá grandes

novidades em relação às versões já lançadas para

PlayStation e Dreamcast. A maior diferença ficará

por conta da perspectiva em 20. Como o

cenário é estático (a câmera não acompanha o

contam com, mais ou menos, 300

polígonos cada, o que numa pequena tela

pode ser considerado um alto grau de

detalhamento. Seis das pistas já conhecidas

estarão presentes, incluindo The Hangar,

School Yard, Marseilles France, New York e

Skate Street. O esquema de jogo continuará o

mesmo: seu objetivo será realizar as manobras

mais doidas com seu skate e coletar alguns

itens para descolar dinheiro.

personagem), você vai precisar de

um pouco de treino até ter noção da distância e

da altura que terá de pular. já as características

de todos os personagens foram trazidas

diretamente dos games anteriores: os modelos

Tony Hawk's Pro Skater 2
ACTIV I S I ON/VI CAR I O US VI S CO N S

Esporte

Disponível em II de junho
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9.0
Controle· fácil e preciso IO

Diversão - modo Multiplayer 10
Gráfico - mais do mesmo 8

Som - a trilha é legal 8

Mario Party 3

DICA:

quando for cada um por si,
como em Rink Risk, pule na cabeça dos

outros para atrapalhá-Ias

oito personagens para você

escolher, incluindo veteranos de

Mario Tennis, Waluigy e Daisy.

Embora seja possível jogar

sozinho, o game realmente se

destaca nas competições entre

quatro pessoas - especialmente

nas situações em que você e

seus colegas tiverem de desafiar um ao outro. Os

controles exigem perícia do jogador com o

analógico e os botões. O visual simples e os sons

caprichados não mudaram. Cinco tabuleiros

coloridos são pintados conforme o tema do lugar,

com muitas casas para você percorrer até chegar

às estrelas. Os personagens e minigames foram

bem desenvolvidos, mas certos

joguinhos são difíceis de

encontrar. Tirando a

repetição irritante das

vozes, a música

.' tem tudo a ver

.j ~ com o clima de'/ ,... cada fase.
Curta mais essa

aventura de Mario

no N64!

Hudsonl

Nintendo

Ação

4 Jogadores

DICA: nesse

minigame, o
lance é desviar

do fogo e seguir
em frente.A

direção em que a
esteira vai rolar é

determinada pela
sua cor

DICA: em fatsa Pizza, coma

a pizza em ziguezague de

um ponto a outro

DICA: para
desviar de objetos que estão

caindo, preste atenção nas sombras

DICA: no jogo de memória, se estiver jogando

contra o computador, anote a seqüência no papel

DICA: se você

perder a galinha de

vista em Fowl Play,

siga as pegadas
dela

Mario faz outra festa no

tabuleiro virtual do N64

Por Marjorie Bras

DICA: em Hand, Une

and Sinker, use o

controle ano lógico

para melhorar a
precisão
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Mais uma vez, o encanador mais

popular do mundo deu vida ao

velho Nintendo 64. Esse fantástico

jogo de tabuleiro mantém o

mesmo padrão dos outros

Mario Party: quatro

personagens da série percorrem

um tabuleiro virtual para coletar

estrelas e moedas, além de, claro,

participar de diversos minigames

hilariantes, que consistem em

disputas cada um por si, três

contra um, dois contra dois e um

contra um. Além disso, Mario Party 3 conta com

NINTENDO 64





Alemães vencem o 10 campeonato de
games da CPL LatinAmerica

~

PC
NEWS

No finalzinho de abril, a cidade de São Paulovirou um verdadeiro cenário de guerra com

a realização do Virtua CPL Latin America, o

primeiro campeonato internacional de jogos de

computador do Brasil e da América Latina,

organizado pela CPL-LA (Liga Profissional de

Cyberatletas da América Latina). Cerca de 400

jogadores - vindos de diversas cidades brasileiras,

da Alemanha e da Argentina -, passaram

diariamente pela grande arena virtual montada no

Hotel Renaissance para participar dos torneios de

Counter-$trike e Quake til, que juntos distribuíram

mais de R$ 30 mil em prêmios. O grande

vencedor do torneio oficial de

Counter-$trike foi o quinteto alemão SK (Schroet

Kommando), que perdeu apenas dois dos 57

rounds disputados nos três dias do Virtua CPL

Latin America. O resultado não foi novidade para

as outras 49 equipes que disputaram o primeiro

lugar (e o prêmio de R$ 10 mil!), já. que os

gringos Jap,Volii, Robkill, Pretender, Pret e

TheKaiser estão entre os melhores jogadores de

Counter-$trike da Europa. Os caras são

profissionais, patrocinados por empresas como

Intel,ABIT e ELSA (a maior produtora de

processadores gráficos da Europa). "É muito bom

ganhar para fazer aquilo que a gente gosta.

Treinamos até quatro horas por dia, mas

sempre sabemos que é um jogo", disse Jap,

18 anos, líder do SK.Ao mesmo tempo que

foram os carrascos que desbancaram os

brasileiros do EmB (Esquadrão da Morte

de Brasília), os alemães viraram heróis

para os vice-campeões. "O SK vive

aquilo que todos nós sonhamos: ganhar

para jogar. Aprendemos muito com os

alemães, pois eles têm um nível

completamente diferente. A gente achava

que sabia jogar, mas descobriu que não",

disse PontqNight, 25 anos, líder do EmB. O

clã de Brasília faturou R$ 8 mil, já que na

final contra o SK repetiu-se o placar de

um jogo eliminatório entre essas duas

equipes: II a O. O terceiro colocado no

torneio de Counter-$trike, o clã

brasileiro NsA.C:Aqueneton (National

Security Agency & Carandiru), também

voltou pra casa com a mala mais

pesada, depoIs de ter recebido R$ 4



Games e filme da trilogia The Lord of the Rings

À esquerda, o presidente da CPL Latin America,
Leonardo De Biase; acima, a seção BYOC

patrocínio." O próximo campeonato

internacional de jogos de computador do Brasil

já tem data marcada: 7 de setembro. O local, por

enquanto, ainda não foi definido. Sabe-se apenas

que a sede será a cidade do Rio de Janeiro.

no esquema da profissionalização dos jogadores.

"No Brasil isso tudo ainda é muito novo. Porém

no exterior a coisa já está bem mais avançada. A

equipe número I de Quoke no mundo, a Fatality,

ganha US$ 150 mil em prêmios por ano, fora o

,. - , ~

A Vivendi Universal Publishing e a Tolkien Enterprises

anunciaram um acordo que prevê o lançamento de

jogos para várias plataformas, incluindo o PC, baseados
nos livros de J.R.R.Tolkien, The Hobbit e a trilogia The

Lord of the Rings.A Sierra Studios já conseguiu o

direito sobre a publicação desses jogos pelos próximos

oito anos. The Fellowship of the Ring, o primeiro livro

da trilogia Lord of the Rings, também vai ganhar uma

versão para os cinemas em dezembro deste ano.
Aproveitando a onda, o primeiro game deve sair no começo de 2002.

QUAKE E PROFISSIONALlZAÇÃO

DOS JOGADORES

Paralelamente a Counter-Strike, deveria

acontecer um torneio internacional de Quoke

111, que foi cancelado pouco mais de uma

semana antes do início do Virtua CPL Latin

America. Mas, para não deixar os fãs de

Quoke na vontade, a liga latina fechou uma

parceria com a Monkey Games e criou um

torneio extra desse shooter. O vencedor, o

gaúcho Syn:Fist I, de apenas 15 anos, ganhou uma

passagem aérea para a Holanda para disputar no

dia II de maio a CPL Europa. Os jogos de Quoke

/lI foram realizados na seção BYOC (bring your

own computer) do evento, em que cada

participante levou seu próprio computador,

este conectado a uma rede LAN com

capacidade para 120 máquinas.A arena virtual

montada no Renaissance inclui ainda dois

telões, em que a galera pôde

assistir aos jogos e torcer

pelos favoritos, e alguns

estandes de patrocinadores.

O presidente da CPL Latin

America, Leonardo De

Biase, disse que ficou

satisfeito com a repercussão

do campeonato, mas que

acredita que ele ainda pode ganhar mais

expressão. "Nosso objetivo é realizar quatro

campeonatos internacionais por ano na América

Latina, dois deles no Brasil." De Biase disse ainda

que tem esperança de que o Brasil também entre

mil como prêmio. Também foram premiados os

clãs TLC Delta, quarto colocado (R$ 2 mil); MK

C StoRM !!!, quinto (R$ 1,5 mil); Zenkei +VSF,

sexto (R$ 1.250); e Playnet Y, sétimo colocado

(R$ I mil). As equipes classificadas da a' à 16'

posição também receberam R$ 250 cada.



Max Payne é um game de tiro em primeira

pessoa que já está sendo desenvolvido pela 3D

Realms há algum tempo. Pelo que foi

apresentado até agora, parece que a espera vai

valer a pena! A parte visual do jogo não deixa

nada a desejar: tudo está ficando muito bem

detalhado, desde os disparos das armas até as

expressões faciais dos personagens. As fases

terão cenários bastante realistas (uma delas

acontece no metrô de Nova York e outra, num

gigantesco arranha-céu), com efeitos de luz e

sombra impressionantes! O clima do jogo será

bem cinematográfico, com grandes influências,

por exemplo, do filme estrelado por Keanu

Reeves, The Matrix.

Max Payne

~ 3D REALMS/GOD GAMES
Ação

Disponível no 2" semestre

labirinto Watcher's

Keep. As batalhas serão

ainda mais dificeis,

porém vão garantir

mais experiência. Você poderá contar

com 100 novos itens e com a possibilidade de

modificá-Ios. Prepare-se para encarar, pelo

menos, 40 horas adicionais de muita diversão!

Shadows of Luclin, terceira expansão do RPG

Everquest, promete agradar todos os fãs da série.

Na nova versão, muitas novidades serão

acrescentadas ao envolvente mundo de Norrath,

cenário de toda a saga. Uma das maiores evoluções

é a nova engine gráfica, que será responsável por

personagens mais detalhados e texturas ainda

melhores! O game terá 25 áreas de jogo inéditas,

incluindo uma nova cidade inicial, além de uma raça

diferente de personagens, os Kerran.

Baldur's Gate 11:

Throne of Bhaal
PC

PRÉ-ESTRÉIA

A história de Throne of Bhaal,

seqüência de Baldur's Gate 11,

começa exatamente no final do

episódio anterior. Você poderá

"importar" os personagens antigos ou

então começar com novos que terão, de

cara,2 milhões de pontos de experiência (eles

podem chegar até 8 milhões). São 70 novas áreas

para você explorar, sendo que a maior delas é o

Everquest: Shadows of Luclin

SONV/VERANT rsRPG

Disponível no 2" semestre

Aquanox

~ FISHTANK INTERACTIVE/ MASSIVE
Ação

Disponível no 2" semestre

Aquanox, continuação de Archimedean Dynasty, vai se

desenrolar cinco anos depois da história original. O

protagonista, Emerald "Dead Eye" Flint, está de volta e tem

de começar tudo de novo com um pequeno barquinho,

depois que seu famoso submarino Succubus é roubado.A

trama começa quando um acidente com um satélite desperta

terríveis monstros das profundezas do oceano. Serão 30

missões nas quais você poderá controlar nove submarinos

diferentes e equipá-Ios com um vasto arsenal de armas. Os

comandos do jogo são bem simples, estilo os de Quake.

46

~ INTERPLAV/BIOWARE

RPG

Disponível no 2" semestre



Soldier of Fortune 11:Double Helix

ACTIVISION/RAVEN

Ação

Disponível em novembro

Soldier of Fortune, um dos mais

comentados jogos de PC desenvolvidos pela

Raven, vai ganhar uma continuação até o

final do ano. Seguindo o exemplo de outros

games de tiro em primeira pessoa, Soldier

of Fortune 11deverá contar apenas com

o modo Single-Player. Pelo menos por

enquanto, a Raven não anunciou planos

de criar um modo

_ Multiplayer para a

segunda versão. O

jogo promete

ser bem

realista que o original (feito com base na engine

de Quake 11),já que dessa vez a Raven usará a

engine de Quake 11I:Team Arena. As arenas

serão ainda maiores e mais interativas. Em

. determinados momentos, seu personagem vai

usar alguns veículos - como caminhões e

helicópteros (são quatro opções diferentes) -,

mas você não poderá controlá-Ios. Novas armas

também serão adicionadas, entre elas pistolas,

rifles e um total de 10 tipos diferentes de

granadas, cada uma apropriada para um local

específico. Você vai contar ainda com alguns

colaboradores, como Madeline Taylor, uma

operadora especializada em pesquisa médica que

vai lhe dar algumas pistas vja rádio. Além dela,

você receberá a ajuda de mais duas pessoas. A

história vai envolver cientistas que pesquisam o

genoma humano. Serão dez missões, que vão

acontecer em diferentes locais, como Praga,

Colômbia e Hong Kong.A nova versão deverá

ficar ainda mais difícil, já que a Raven está

caprichando na inteligência artificial dos inimigos.
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10

continua o

mesmo,

agradável

para todos

os gostos.

The Sims - Fazendo a
Festa

Electronic Arts Controle. basta um dique 10

Simulador Diversão. a festa dos sonhos 10

I Jogador Gráfico. mais variado ainda 10

Game original Som. agrada todas as tribos 10

DICA: para
enxergar melhor

a casa, regule a
visão para que as

paredes sumam

DICA: essa visão

é ótima para
você decidir onde

colocar portas e
janelas

DICA: a
entrada da

casa é um

ótimo cartão
de visitas.

Capriche e

surpreenda
seus

cOl'!vidados!

Fazendo a Festa era tudo que faltava para animar a vida dos

pacatos cidadãos conhecidos como Sims. Esse segundo pacote de

expansão (lembre-se de que para instalar a expansãoh é preciso

ter o jogo original, no caso The Sims) traz 100 novos itens 

entre eles um touro mecânico, papéis de parede próprios, baú de

roupas para festas, gaiola de dança, fogueira e até uma pista bem

legal para a turma requebrar o esqueleto - para você decorar sua

casa e dar a festa dos seus sonhos. O ideal para organizar uma boa

balada é criar vários ambientes diferentes e convidar pessoas de

diversas tribos. Pra completar, é só criar uma pista de dança e dar

uma de DJ! O legal do jogo é poder inventar o tipo de festa que

der na sua telha, desde uma reunião zen com fogueira e

decoração bem naturalista a um baile country com direito a

decoração a Ia Saloon, passando até por uma rave repleta de luzes,

efeitos e música techno. Os gráficos\
ganharam um pequeno

complemento, devido aos novos

itens. O som

DICA: ao

comprar um terreno vazio,
escolha um com mais recursos,
como rios e estradas

Os Sims não vão mais

deixar ninguém dormir!
PC

DICA: você pode comprar casas já prontas ou
terrenos vazios. O mais interessante é começar do

zero, com um terreno limpo

DICA: ao criar seu personagem, regule bem sua

personalidade. Caso tenha alguma dúvida em

relação a qual signo escolher, veja a tabela de
relacionamentos na página seguinte
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DICA: crie

sua pista
de dança
com uma

mesa de

DJ ao lado para agitar a festa.

Também deixe a comida por perto

DICA:

receba suas

visitas bem e
convide-as

para entrar
e se divertir.

Faça novas amizades e relacionamentos amorosos

rtlJ: rn

DICA: use o telefone para convidar a

vizinhança para suas festas

DICA: use o

teletransporte

no lugar das
escadas. Eles

ocupam
menos espaço

DICA: um bom sofá e

algumas luminárias na sala são
muito úteis para você assistir TV

confortavelmente

DICA:

o piso
também é

fundamental para

que seu Sim sinta-se
bem dentro de
casa

DICA: o exterior de
sua casa também é

importante.
Combine bem

parede, colunas e
telhado

DICA: a

iluminação é fundamental para

que seu Sim tenha um local
agradável para ler durante o dia

DICA:

para deixar a casa mais

uniforme, oriente-se pelos quadrados que
. aparecem no chão

DICA: antes

de cozinhar

ou pegar um
trabalho, é

importante
ler muito

para

aprender





8

7

8

7

7.5
Controle - o mouse facilita

Diversão - não inova nada

Gráfico· típico do gênero

Som· só cumpre seu papel

Fate of the Dragon

DICA: as teclas de atalho são muito úteis nesse

jogo. Aperte F2 para salvar a partida (Quick Sove),

Z para construir (Build) e Q para checar os

trabalhadores (Idle Workers)

Eidosl
Overmax

Estratégia

8 Jogadores

tratados). O mais interessante do jogo é que cada

uma das facções de guerra que controlam a China

apresenta caracteristicas históricas baseadas no

periodo dos Três Reinados. Fate of the Dragon
oferece campanhas para apenas um jogador e

também um modo' Multiplayer online, para até

oito pessoas. Neste último caso, é possivel

escolher entre jogar cada um por si

ou no modo cooperativo. Apesar de

o game não trazer muitas novidades

para o gênero de guerra e

estratégia, a história é muito boa e

garantirá algumas horas de

diversão. Vale a pena

conferir!

DICA: os heróis têm

bastante poder
político e ótimo

desempenho nos
combates

DICA: cuidado ao
atacar as cidades!

Você deverá estar

preparado e com
seu reino bem

protegido para
evitar o contra

ataque

DICA: o
tutorial no

início da

partida lhe
dará uma

boa ajuda

pra começar
a jogar
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reunificar o país. Só que isso não será nada fácil!

Para alcançar seu objetivo, você poderá dominar

seus adversários usando recursos militares

(construindo armas e vencendo guerras),

econômicos (pesquisando novas tecnologias e

controlando a rede de comércio) e políticos

(fazendo alianças e

Uma viagem estratégica
à China do século IIPC

DICA: você

poderá
recrutar

heróis se
tiver dinheiro

m"~
i?í~

. ~ 4 Por BiII Gomes

Fate of the Dragon, desenvolvido pela

Overmax Studios, é um game de estratégia que

acontece na China do século 11.Com a

decadência da dinastia do Han Leste, a desordem

toma conta do pais, e este acaba dividido por

forças militares em três reinos rivais. Você estará

no meio de tudo isso, na pele de um guerreiro

de um dos territórios da China, e terá a

missão de

DICA: as

histórias no
meio das

campanhas são
bem

interessantes. Não

deixe de conferir!
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8MDK2 ARMAGEDDON

Kurt com calção de boxeador
No menu principal, segure L2 + R2 e aperte D, D, 6., o.

Bom time de Pokémon para lutar
contra Lass Nancy
Eevee, Golbat e Noctowl. Use sempre o Swift de Eevee,

pois esse Pokémon nunca erra.

Minigames
Se você tiver um jogo de Pokémon no Transfer Pak

enquanto participa de um minigame, ele automaticamente

vai procurar os Pokémons que possui para que participem

da disputa. Confira a seguir a lista dos jogos e os

Pokémons que poderão participar deles:

Gutsy Golbat: Golbat e Crobat;

ClearCut Challenge: Scyther, Pinsir e Scizor;

Barrier Ball: Mr. Mime;

Topsy-Turvy: Hitmontop;

Furret's Frolic: Furret e Girafarig;

Piehu's Power Plant: Pichu, Elekid e Pikachu;

Rampage Rollout: Donphan;

Tumbling Togepi: Togepi e Omanyte;

Egg Emergeney: Chansey;

Streaming Stampede: Clelta e Igglybult;

Delibird's Delivery: Delibird;

Eager Eevee: Eevee.

Personagem misturado
Pause o game, segure L2 + R2 e aperte 1', .j" ~, fo, XA
0, D, D + Start para jogar com um personagem que é em

parte Kurt, Max e Doctor Hawkins.

Câmera maluca

Pause o game, segure L2 + R2 e aperte X, 0, X, 0.

Câmera panorâmica
Pause o game, segure L2 + R2 e aperte 0, X, 0, x.

Modo Câmera Lenta

Enquanto estiver jogando com Max, segure R2 e aperte 1',

1',1',1'.

Doctor Hawkins com gases
Enquanto estiver jogando com Doctor Hawkins, aperte L2

+ R2 + fo + X.

Bom time de Pokémon para lutar
contra Picnicker Cyndy .
Granbull, Fearow e Lickitung. Lidere com Granbull.

Bom time de Pokémon para lutar
contra Elite Four

Tyranitar, Feraligator, Charizard, Mewtwo, Lugia e Zapdos.

Bom time de

Pokémon para
a Little Cup
Phanpy, Charmander,

Totodile, Mareep,

Mankey e Swinub.

Round 2

Vença a Rival Cup para abrir o Round 2.

Thick Club

O Thick Club dobra o poder de Attack de Cubone e

Marowak. Você pode obtê-Io ao remover itens de Cubone

ou Marowak de Pokémon Red, Blue ou Yellow.

Light Ball
A Light Ball duplica os atributos de Defense e Attack do

Special do Pikachu. Você pode consegui-Ia ao remover os

itens de Pikachu do Pokémon Red, Blue ou Yellow.

Celebi como Rental Pokémon

Destrave o Round 2 para obter Celebi como Rental

Pokémon (criatura de aluguel) na Prime Cup Competition.

Farfetch'd com ataque Baton Pass
Vença a Rival Cup no Round I.

Gligar com ataque Earthquake
Vença' a Rival Cup no Round 2.

Minigames mais difíceis
Derrote a CPU num minigame de sete moedas, no Hard,

para abrir o nível de dificuldade Superhard.

Mais conhecimento na Pokémon

Academy
Termine todas as aulas, passe em todos os exames e vença

as brigas na escola - derrote a Elite Class - para conseguir

mais informações na Library, incluindo itens disponíveis em

todos os Pokémons do Game Boy.

Aparições de jogos na televisão
Em My Room, quando você tiver os consoles (NES, SNES e

Nintendo 64) decorando seu quarto, eles também irão

decorar sua televisão. Por exemplo: quando você usar o

NES, jogos como The Legend of Zelda, Donkey Kong, 1Grbye

Super Mario Bros aparecerão na tela. No caso do SNes,

você verá games como The Legend of Zelda: A Link to me

Past, F-Zero, Kirby Super Star e Super Mario World. O

Nintendo 64 trará imagens dos jogos The Legend of Zelda:

Ocarina ofTime, Wave Race 64, Super Mario 64 eStar Fox 64.

Obs: não há nenhuma aparição no caso do Virtual Boy.

SuperTM
Derrote o Elite Four no Johto Gym Leader Castle com seu

próprio time, sem utilizar Pokémons alugados ou

registra dos. Quando vencer, você será capaz de ensinar a

um Pokémon um movimento anterior que ele esqueceu ou

que nunca aprendeu. É assim que você poderá fazer com

que Pokémons como Mewtwo aprendam Confusion,

Zapdos ou Peck. Obs: você poderá fozer isso quantas vezes

precisar.

Presente misterioso

Na tela principal (com White City, Event Battle e Battle

Now), selecione Mystery Gift. Siga as instruções na tela e

receba o presente que poderá ser pego no Pokémon Lab.

Obs: você só poderá usá-Io se tiver o Pokémon Gold ou

Silver num Transfer Pak.

Lute como Ned Flanders

Jogue no Champion Circuit e derrote Ned

Flanders.

Lute como Moe

Jogue no Defender Circuit e derrote Moe.

Lute como Bumblebee Man

Jogue no New Challenger Circuit e derrote Bumblebee

Man.

Modo Cheat j'v

Termine os circuitos New ). C\IChallenger, Defender e Champion \ /
para abrir opções que permitem

selecionar a arena e jogar com Itchy e

Scratchy, Kodos e Kang ou Burns e

Smithers.

Tela de apresentação alternativa
Vença todas as Cups no modo Stadium, em Round I, para

que mais Pokémons apareçam na tela de apresentação.

Vença todas as Cups no modo Stadium, em Round 2, para

ver uma outra variação.

Lute como Professor Frink

Jogue no Champion Circuit e derrote Professor Frink.

POKÉMON STADIUM 2

Torneio rival

Vença todas as Cups no modo Stadium e derrote todos os

Trainers nos Gym Leader Castles para abrir uma Rival Cup

no canto direito inferior do mapa principal. Selecione esse

torneio para lutar contra Mewtwo, Ho-oh e Lugia.

D:7::::~~::d~Q:~:':;~@
grave o jogo para destravar o lutador na tela de seleção de

personagens:

Aumentar velocidade da Game

. BoyTower
Vença todas as Cups no modo Stadium ou derrote

qualquer Gym Leader no Round I para abrir a Doduo

Sticker para a Game Boy Tower, que lhe permitirá jogar

Pokémon GoldlSilver em velocidade dobrada. Vença todas as

Cups ou derrote o Gym Leader Castle no Round 2 para

abrir a Dodrio Game Boy Tower, que permite que você

jogue Pokémon GoldlSilver em ultravelocidade.



John Sousa faturou o prêmio do mês, um volante para

PSX, pela dica maneira de The Legend of Dragoon

THE MUMMY

LeveI bônus

Termine o jogo com, pelo menos, 50% de porcentagem de

conclusão para destravar o levei Cairo.

Todas as armas

Termine o jogo com qualquer porcentagem de conclusão.

UNREALTOURNAMENT

Vidas infinitas

Termine o jogo com, pelo menos, 60% de conclusão.

Todas as trapaças

Complete o jogo com 78% de conclusão.

Invencibilidade

Termine o jogo com, pelo menos, 65% de conclusão.

Munição infinita

Termine o jogo com, pelo menos, 55% de conclusão.

Para executar as dicas abaixo, pause o game:

Pular levei

Digite t,-l-,~,-+,-+,~.

Invencibilidade

Digite~,~, -+, -+,-l-,
t.
Munição total

Digite ~, -+,~, -+, -+, ~.

Encher Life

Digite -l-, -l-, -l-,~, t,-+.

Torneio Frantic Finale

Colete todas as quatro peças de carro.

Torneio Victory Vehicles

Ganhe uma Gold Cup nos três primeiros torneios, na

dificuldade Professional, para abrir as corridas em

Yellowstone, Everglades, Malibu e Washington D.e.

MICKEY SPEEOWAY USA f6\ POLARIS SNOCROSS 2001 f6\Corra como Dewey ~ Manobras ~

Ganhe uma Gold Cup nos três primeiros torneios, na Baek Flip: segure R + Z e aperte -l-, -l-, -l-.Obs: essa

dificuldade Amateur. manobra exige BigAir;

Barrel RolI: segure L + R e aperte -+, t,~;
Cliffhanger: aperte L (ou Z) + ~, -+;

Deeade: aperte R + ~, -+;

Deeade 360°: segure L + R e aperte ~, -l-, -+;

Front Flip: segure R + Z e aperte t, t, t. Cbs: essa

manobra exige Big Air;

Front Flip: segure L + R e aperte t, t, t;

Front Flip/Barrel RolI: segure L + R (ou Z) e aperte t,
-l-, t;
Hand Plant: segure L + R (ou Z) e aperte -l-, t, t. Obs:

essa manobra exige Big Air;

Lazyboy: aperte L (ou Z) + -+, ~;

Nae Nae: aperte L (ou Z) + -+, -l-;

No Foot: aperte L (ou Z) + -l-;

No Hander: aperte R + t;
Pointer: aperte R + ~, ~;

Reverse Front Flip/Barrel RolI: segure L + R (ou Z) e

aperte -l-, t, -l-;

Superman: aperte R + -l-, -l-.

Corra como Louie

Ganhe uma Gold Cup nos três primeiros torneios, na

dificuldade Intermediate.

Rainbow Goo

Ganhe uma Gold ou Platinum Cup nos três primeiros

torneios, na dificuldade Amateur.

Botão de perguntas

Ganhe uma Gold ou Platinum Cup nos três primeiros

torneios, na dificuldade Intermediate.

Corra como Ludwig von Drake
Ganhe uma Piatinum Cup na dificuldade Professional, no

torneio Frantic Finale.

Arranque rápido
Aperte A quando a terceira luz acender durante a

contagem regressiva, no início da corrida.

Moedas negativas

Ganhe uma Gold ou Platinum Cup no modo Mirror, no

torneio Traffic Troubles.

Desligar Boost Pads

Ganhe uma Gold ou Platinum Cup no modo Mirror, no

torneio Victory Vehicles.

Jukebox

Ganhe uma Platinum Cup no modo Mirror, no torneio

Frantic Finale.

Velocímetro digital

Ganhe uma Gold ou Platinum Cup no modo Mirror, no

torneio Motorway Mania.

Corredores pequenos
Ganhe uma Gold ou Platinum Cup no modo Mirror, no

torneio Freeway Phobia.

Tentativas infinitas

Ganhe uma Gold ou Platinum Cup nos três primeiros

torneios, na dificuldade Professional.

CARO CAPTOR SAKURA ~Arte e áudio escondidos ~

Coloque o CD do jogo no CD-ROM de um PC

para encontrar duas telas de fundo na pasta Omake I e 27

clipes de som na pasta Omake 2.



Senha

4yhBhBpyp?hB7

WylBIBxgh?IBz

!ypSpS?gh?pBz

cztStShrl?tBz

KzxSvSprl?xBz

sz7SzSxrl?7Bz

6z?S9S?rl??Bz

c6dvbvhsf9d9j

k6gvfrpsf9g9j

s6kvjrxcf9k9j

Floor

Oneiros _RetreatStudio

Oneiros _Zigguratlnterior

Oneiros_ZigguratLower

Oneiros_ZigguratUpper

PiratesCove_Barracks

PiratesCove_Exterior

PiratesCove_Pier

PiratesCove_Pool

PiratesCove_ Treasure

Room

Playground / SmokeTest

StandingStones_First

Visit / StandingStones_

KingFight

Senhas dos levels
Levei

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jogue como Spike Jr.
Termine o jogo com Butch.

Jogue como Tuffy
Termine o jogo com Spike Jr.

Jogue como Spike
Termine o jogo com Tuffy.

Modo TeamPlay
Termine o jogo com Spike.

Jogue como Butch
Termine o jogo com Duckling.

RAINBOW SIX:
ROGUE SPEAR

Jogue como Duckling
Termine o jogo com Tom ou Jerry.

TOM ANO JERRY IN
FISTS OFFURRY

Seleção de levei
Comece o jogo sem memory card em qualquer slot.

Selecione o modo Campaign, escolha Load Game e escreva

PBH!H!PBP?H!? como senha para destravar todos

os levels.

Monastery _PresenC

Entrance

Monastery _PresenC

InnerSanctum

Monasterr-Presenc

Tunnels

Oneiros_Amphitheater

Oneiros_ City I

Oneiros_ City2

Oneiros_HowlingWell

OneirosJntro

Oneiros _ Oracle

Oneiros_RetreatBath

Oneiros _ RetreatExterior

On ei ros _ RetreatSecond

Manor _EntranceHall_

FromKitch

Manor _EntranceHall

Intro

Manor _EntranceHall

Night

Manor _EntranceHall_

nighCReturnfromCove

Manor _EntranceHall

Storm

Manor _EntranceHall

ToKitch

Manor _FrontGate

Manor _FrontGate_night

Manor _FrontGate_

NighCReturn

Manor _ Gardens

Manor_Gardens_night

Manor _ Gardenutorm

Manor _ GreatHall_night

Manor _ GreatHall_ Storm

Manor JnnerCourtyard

ManorjnnerCourtyard

_Storm

Manor _NorthWing

Lower

Manor _NorthWing

Lower _After

Manor _NorthWing

Lower _night

Manor _NorthWing

Lower _storm

Manor _NorthWing

Upper

Manor _NorthWing

Upper _night

Manor _NorthWing

Upper _PostOneiros

Manor _NorthWing

Uppeutorm

Manor _PatricksRoom

Manor _ TowerRun_night

Manor _ TowerRun_storm

Manor _WestWing

Manor _ WestWin~ Halll

Manor _WestWin~Night

Manor _ WidowsWatch_

storm

Monastery]ast_ Church

Monastery _PasC

Exterior

Monastery _ Past _I nterior

Monastery _PasCLiving

Quarters

Monastery _PresenC

Church

Monasterr-PresenC

Cove

EternalAutumn_Final

FighcRuins

EternalAutumn_Ravines

_AirieJnterior

EternalAutumn_Ravines

_Bridge

EternalAutumn_Ravines

_Chase

EternalAutumn_Ravines

Chieftain

EternalAutumn_Ravines

_Forest

EternalAutumn

Transition

EternalAutumn_ Water

fall_Dwellings_Lower

EternalAutumn_ Water

fall_Dwellings_Upper

EternalAutumn_ Water

fall_ Gauntlet

Grounds_ Cottage

Grounds_Dock_Night

Grounds_Lighthouse

Grounds_Mausoleum_

Approach

Grounds_Mausoleum_

Entrance

Grounds_Mausoleum_

Tunnels

Grounds_ OldCemetery

Manor _ CentralLower

Manor _ CentralLower_

After

Manor _ CentralLower_

night

Manor _ CentralLower_

storm

Manor _ CentralUpper

Manor _ CentralUpper_

After

Manor _ CentralUpper_

PostOneiros

Manor _ CentralUpper _

storm

Manor _ Chapel

Manor _ Chapel_night

Manor _ Crypt

Manor _EastWingLower

Manor _EastWingLower

_After

Manor _EastWingLower

_night

Manor _EastWingUpper

Manor_EastWingUpper

_After

Manor _EastWingUpper

_night

Manor _EntranceHall

CU_04

CU_OS

CU_06

CU_07

CU_OB

CU_09

CUJO

CUJ I

CU_12

CUJ3

Entry

EternalAutumn_Final

FighCArch

EternalAutumn_Final

FighCArena

EternalAutumn_Final

FighCArenaBattle

behindview ° ou I

Códi o

eh
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Aeons

Catacombs_ Cisterns

Catacombs_ Cliffs

Catacombs_Entrance

.Catacombs_Exit

Catacombs_Exit_After

Catacombs_LairOfLizbeth

Catacombs_LairOfLizbeth

PostCU

Catacombs_LowerLevel

Catacombs_SaintsHall

Catacombs_ Tunnels

Catacombs_ WellRoom

Catacombs_ WindChamber

CU_OI

CU_02

CU_03

Códigos Cheat
Enquanto estiver jogando, aperte a tecla Tab e então digite

um dos seguintes códigos na janela de Chat para ativar a

trapaça correspondente:

Resultado

Modo Deus

Life infinita

Todas as armas e encantos

Life em 999*

Mana em 999

Li ar/desli ar mana infinito

Li ar/desli ar luz extra

Ligar/desligar visão em

terceira essoa

Configurar altura do salto

o default é 250

Confi urar velocidade

Inimi os não atacam

Elevar o levei do Spell

selecionado

Modo Vôo

Piada do burro

Exibir uadros/se undo

Selecionar levei start [nome do mapa]

* Sua Life precisará estar abaixa de 100 para vacê lutar cantra

as chefões.

Nome dos mapas
Escolha uma das opções a seguir e digite-a entre os colchetes

no código de seleção de leveI. Obs: mapas que cameçam com

eu são seqüências exibidas entre uma missãa e outra (o

P/ayground e o Smoke Test são levels de teste).

CLlVE BARKER'S
UNOYING

DICAS



DANCE DANCE
REVOLUTION

FEATURING DISNEY
CHARACTERS

Todas as canções
Aperte '1',~,~,~, '1',~,~,~.

Líder do coral de Mickey Mouse
Aperte~, t,~,~,~,~, t,~.

Modo Disco Magic
Aperte t, '1',~,~,~, t,~,~.

Execute os truques a seguir na tela de senhas:

Todas as pistas
Aperte '1',~,~,L, Z, R.

Todas as bikes

Aperte '1', ~, ~, L, Z, R, '1', ~, ~, Z, ~ ..

TOP GEAR: HYPERBIKE r6\Execute as dicas a seguir na tela de seleção de ~

modo. Se fizer

corretamente, você ouvirá

um som:

CHARGE 'N BLAST

Deixando sua consciência malévola
tonta

Inicie o tutorial e espere sua consciência parar de falar.

Então mova o mouse em circulos repetidamente para que

sua consciência eventualmente comece a rodar.

Bolas de praia, de boliche e pinos
Vá para God's Playground (aperte F2 durante o jogo) e saia

do primeiro tutorial, apertando ESC. Então recue a câmera

o máximo possível para procurar uma pequena ilha

distante da maior. Ao encontrá-Ia, dê um zoom e rode a

câmera para ver a ilha maior lá longe. Você encontrará duas

bolas de praia, duas de boliche e alguns pinos com

rostinhos felizes.

Personagens bônus
Complete o jogo no Easy para destravar um cara com um

Spread Rocket e uma arma especial. Terminando no

Normal, você abrirá uma garota com um Hyper Laser.

Recarregamento rápido da
arma

Na tela de apresentação, aperte X, B,Y,A, X, B,Y,A, X, B,Y,

A,X,B,Y

BLACK & WHITE

Pegadas com carinhas alegres
Configure o dia de seu computador para 10 de abril e

comece a partida. Seu personagem deixará pegadas com

carinhas alegres pelo chão.

entanto, o número

de nomes tem de

ser o mesmo

exibido na

primeira linha do

arquivo. Obs: esse

procedimento

envolve a edição de um arquivo do jogo,

portanto faça uma cópia de segurança antes de executó-Ia.

Comida e madeira infinitas

Ative um Food ou Wood Miracle. Então segure a mão

sobre a porta da Village Store (ou Workshop) e, rápida e

repetidamente, aperte o botão direito do mouse. Se fizer

corretamente, uma grande quantidade de comida e madeira

será criada com pouquíssimo mana.

Personalizar nome dos aldeões

Use um editor de texto para abrir o arquivo NAMES.TXT

na pasta do jogo. Você poderá alterar os nomes como bem

entender. No

MES, CARTUCHOS, C

SÓRIOS EM GEUL E



refreshJaces

tutorial off

browserjailsafe

review_anims off

allowjnuse

memview

simJo be in

swap_houses [número]

swee on

tilejnfo on

tilejnfo off

visitor _ control

re orCassets

autoJeset

elo teclado

Confi urar o diretório da vizinhança num ar uivo

Configurar as bordas do lote com bandeiras não editáveis

Configurar aparecimento das opções de menu para serem

usadas com ob' etos

Exibir 'anela de exibição de memória em modo Debu

Iniciar o Lo do Sim

Trocar os dois arquivos de casa e atualizar famílias

write_destlist

Códi o

rosebud

hist_add

f1ush

crash

wateUool

shrink_text [tamanho da

fonte texto

edit_char

interests

draw_alUrames off

draw_alUrames on

draw_ori ins

core_dum

lHE SIMS:HOUSE PARlY

DICAS

Códigos Cheat
Enquanto estiver jogando, aperte [Ctrl] + [Shift] + C para exibir uma caixa de prompt no

canto superior esquerdo da tela. Então digite um dos códigos a seguir para ativar a

respectiva trapaça. Obs: escreva! na prompt para repetir o último código ou ; entre os truques

para digitor várias senhas de uma só vez.

Dinheiro rápido
Enquanto estiver jogando, aperte [Ctrl] + [Shift] + C e digite rosebud

code. Então entre no prompt de Cheat de novo e escreva I;!;!;!;!;!;!;!;!;! (até 60

comandos poderão ser digitados). Ou, durante a partida, aperte [Ctrl] + [Shift] + C e

digite rosebud;: como código. Depois segure Enter para que a mensagem "No such

cheat" comece a piscar. Mantenha a tecla pressionada para obter até 99 milhões de

Simoleons.

Drew Carey anima a festa
Se você fizer uma festa muito grande, Drew Carey aparecerá para divertir os convidados

e ficará até o fim.

56

Resultado

1000 Simoleons

Adicionar novos Stats na Famil Histor da família atual

Anexar a lista de rota de destino no arquivo AIIRoutes.txt

toda vez ue uma rota é encontrada

As Architecture Tools configuram automaticamente o levei

conforme necessário

1m ortar e carre r automaticamente o ar uivo FAM indicado

Carre ar automaticamente a casa, sem fazer er untas

Verificar e consertar ob' etos Lot necessários

Descarregar completamente aplicativo para arquivo VM ao

rodar em Windows NT

Travar o '0 o

Criar infiltrações e correntes d'á ua

Criar arquivos .bmp com texto encolhido



HIOOEN ANO OANGEROUS

ali menus

Códi o

sim_ eek

cam_mode

reload eo le

soundevent

write]outes

#export

Ressuscitar colegas mortos
Digite RESURRECTlON.

Pular missão

Digite MISSIONOVER.

Causar uma Mission Failure

Digite GAMEFAIL.

Ver pelos olhos do inimigo
Digite ENEMYB. A câmera irá passar pelas costas dos

inimigos e mostrar o que eles podem ver. Digite o código

de novo para alternar a visão entre vários inimigos. Obs:

paro voltar à visão padrão, aperte o botão Camera Change.

Visão frontal do inimigo
Digite ENEMYF. Essa câmera mostra a visão frontal dos

inimigos. Digite o código de novo para alternar a visão

entre vários inimigos. Obs: para voltar à visão padrão,

aperte o botão Camera Change.

Esqueleto dos gráficos
Digite DEBUGDRAWWIRE.

Versão do jogo
em alemão

Digite BLUESTARS.

Exibir o fim do

jogo
Digite SHOWTHEEND. O

jogo carregará imediatamente

a seqüência final. Obs: isso

levará ao fim de da partida.

Então grave-a antes!

Modo Cabeção
Digite FUNNYHEAD. Obs: esse código pode travar o jogo

em alguns momentos. Além disso, com o truque ativo você não

conseguirá ler texto algum que escrever na tela.

Códigos
Escreva IWILLCHEAT num Dreamcast keyboard como

nome (ou em qualquer tela de menu durante o começo

do jogo) para habilitar o modo Cheat. Então pause o game

e digite um dos códigos a seguir no teclado para ativar a

respectiva trapaça:

Invencibilidade

Digite CANTDIE. Obs: as explosões ainda machucarão.

Todos os itens

Digite ALLLOOT. Todas as armas, uniformes, chaves e

itens serão adicionados a seu inventório.

Abrir todas as portas na missão atual
Digite OPENALLDOOR.

Matar instantaneamente todos os

inimigos
Digite KILLTHEMALL. Obs: isso

também matará os Hostages (prisioneiros) e

poderá tornar a missõo malsucedida.

Modo Cheat
Escreva RVL como nome na tela de entrada e deixe L

selecionado como a próxima letra. Se feito corretamente, o

nome irá virar RVLL,com o segundo L piscando. Aperte Start

para apagar o nome e B para retornar à tela principal.A

opção Ali Missions e outras estarão disponíveis. Pause o jogo

durante uma missão para exibir o menu com diversas

opções de trapaça.

Exibir as coordenadas do

jogador
Digite PLAYERCOORDS.

Life cheia

Digite GOODHEALTH.A vida de

todos os seus colegas será

restaurada.
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800BCOOA FFFF

800BCOOE FFFF

800BCO 12 FFFF

800BC IAO FFFF

800BC I B6 FFFF

800C42CE 1000

800C3B5A 1000

8002933A 1000

8002935A 1000

80069530 000 I

80069548 FFFF

8006954A 2403

800695EC 0000

800695EE 2403

80069648 000 I

80069548 FFFF

800695EC 0000

80069648 000 I

8005E49C 000 I

8005E4B4 FFFF

8005E4B6 2403

8005E55A 2403

8005E558 0000

8005 E5B4 000 1

8005E3EO 000 I

8005E3F8 FFFF

D005E4EC OOAO

005E3FA 2403

D005E4EC OOAO

8005E49C 0000

D005E4EC OOAO

8005E49E 2403

D005E4F8 OOCF

8005E4F8 000 I

DANCE DANCE
REVOLUTION

3RD MIX

Códigos para substituir as 1111:

OI - AA 02 - A 05 - B

07 - C 09 - D

Combo no máximo P2

Modificador de Perfect P2

Modificador de Great P2

Modificador de Good P2

Modificador de Boo P2

Modificador de Miss P2

Modificador de Combo P2

Código de ativação

DOOC 1998 FF52

800CI9A2 1000

DOOC42D8 10BA

DOOC3B60 E9AO

D0029344 A4D5

D0029364 A4DD

Novos modos

800BC008 FFFF

800BCOOC FFFF

800BCO IO FFFF

800BC 198 FFFF

800BC IA8 FFFF

Auto Play

D0069530 0063

D006963C OOAO

D006963C OOAO

D006963C OOAO

D006963C OOAO

D0069648 OOCF

80069530000 I

8006954A 2403

800695EE 2403

D005E49C 0063

D005E5A8 OOAO

D005E5A8 OOAO

D005E5A8 OOAO

D005E5A8 OOAO

D005E5B4 OOCF

D005E3EO 0063

D005E4EC OOAO

800C554C 03E7

800C438C 1m

800C4390 1111

800C43941m

800C4398 1111

800C439C 1111

800C43A41m

800C43A8 1111

Modificador de levei de dança P2 800C43AC 0011

Habilitar todos os modos e músicas

50000404 0000

800E4DEO FFFF
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(GS Pro 3.3)
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(GS Pro 3.3)

80072BF2 000 I

TIME CRISIS

PROJECT TITAN

SIMPS<?NS WRESTLlNG r::h\(VERSAO AMERICANA) ~/~,
~

(GS Pro 3.3)

Habilitar todos os personagens

50000404 0000

800741 E8 000 I

Destravar todo o circuito

80072BFO 000 I

Quase sem energia P I e P2 8002EFE2 AC60

Sempre em Max Power 80037EEA 2400

80034756 2400

Ganhar na contagem PI 800 I D09A 2400

Ganhar na contagem P2 800 I D09A 1000 .

Atingir o oponente de qualquer lugar

800 I F966 2400

Todos os personagens 8002852E 2400

Tempo infinito 80022BDA 2400

Munição infinita 800 I E516 2400

Energia infinita 800 I E83E 2400

Tempo em 0:00:00

80022(76 2400

Continues infinitos 8002C546 2400

Combo no máximo PI

Modificador de Perfect P I

Modificador de Great P I

Modificador de Good PI

Modificador de Boo PI

Modificador de Miss P I

Modificador de Combo PI

DANCE DANCE
REVOLUTION 4TH MIX

Groove infinito P I

Kcal no máximo PI

Groove infinito P2

Kcal no máximo P2

Retirar a proteção contra Mod-chip

DOOE82D4 023A

800E82D6 1000

Retirar a proteção contra Mod-chip

(versão 2)

DOOE824C OOOA

Pontuação máxima PI

800E824E 1000

800C30DC C9FF

800C30DE 3B9A

800C30D2 07FF

800C30E8 C9FF

800C30EA 3B9A

800C42E803E7

800C3128 1111

800C312C ml

800C3130 1111

800C3134 m1

800C3138 1111

800C313E 1111

800C3140 1m

Modificador de levei de dança PI 800C3148 0011

Pontuação máxima P2 800C4340 C9FF

800C4342 3B9A

800C433607FF

800C434C C9FF

800C434E 3B9A

@
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(GS Pro 3.3)

SPIDER·MAN

DICAS

GAMESHARK

OD20F88800008C I B

0120F8EOOOOOOI02

Todas as fases OD20F88800008C I B

0120F8E200000101

OD20F88800008C I B

0420F8E400080001

01010101

Todas as roupas OD20F88800008C I B

0120F90COOOOOFFF

Todos os personagens OD20F8880008C I B

0220F9I OFFFFFFFF

Todos os filmes OD20F88800008C I B

0220F914FFFFFFFF

Toda a Comics Collection OD20F88800008C I B

0220F9I 8FFFFFFFF

Todos os Game Covers OD20F88800008C I B

0220F9ICFFFFFFFF

Destravar tudo OE068C I B0020F88A

0420F8E000090001

010101010420F90C

0005000 IFFFFFFFF

Energia infinita OD09856C00000915

0109856C00000009

Teia infinita OD0960B8000 131B

010960B800000009

Destravar Storyboards

SIMPSONS_WRESTLlNG (b\(VERSAO PAL) ~

Energia infinita PI 8002EFC80DEC /61
8002EFCA 2699 ~
8002EFDO 0004

8002EFD2 1724 (GS Pro 3.3)

Energia infinita P2

8002EFC8 ODEC 8002EFCA 2699

8002EFDO 0004 8002EFD2 1324

Energia infinita P I e P2 quase sem energia

rv~,. 8002EFC8 ODEC

\'t~li 8002EFCA 2699
8002EFDO 0004

8002EFD2 1724

'ti. 8002EFE2 AC60

Energia infinita P2 e PI quase sem energia

8002EFC8 ODEC 8002EFCA 2699

8002EFDO 0004 8002EFD2 1324

8002EFE2 AC60

Energia infinita P I e P2 8002EFE2 2400
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Modo Information com todas as seleções

800 I OCOC 0000 800 10COE 0000

80010CI0 0000 80010CI20000

Três músicas secretas 300 I03EO 0000

E3
~

(GS Pro 3.3)

800BDOB8 OOFF

800BD I FO 000 I

800BD 1F I 000 I

800BD I F2 000 I

800BD I F3 000 I

800BD I F4 000 I

800BD IF5 000 I

800BD I F6 000 I

800BD I F7 000 I

800BD I F8 000 I

800BD I F9 000 I

50000502 0000

81 OBD I FO OI OI

800BDOE3 0009

800BDOF7 0002

DO IlOBC5 0020

81 ODAFD8 44CB

81 OBDOE6 03E7

Munição infinita para Plasma Gun

4CFF0748 1456E404

Munição infinita para Chain Gun

4CFF075C 1456E404

Munição infinita para Grenade Launcher

4CFF0738 1456E404

Munição infinita para Rocket Launcher

4CFF073C 1456E404

4COO2DEC 1456089C

4C002D I C 1456089C

4C002C4C 1456089C

4C002ClC 1456089C

4C002CAC 1456089C

4C002CDC 1456089C

4COOACCA 14561 DA6

4CFF0468 1456E404

4CFF048C 1456E7 A5

OCFF0438 1456E7 A5

4CFF0438 1456ElOD

OCE I5EBC 1456E7 A5

4CE I5EBC 1456ElOD

Máximo de Frag Medals

Máximo de Impressive Medals

Máximo de Gauntlet Medals

Máximo de Excellent Medals

Máximo de Accuracy Medals

Máximo de Perfect Medals

Máximo de Flag Time

999 Frags

Nunca ser morto

Extra Armar

QUAKE 11I
REVOLUTION

Dinheiro no máximo

Código de ativação

ECBB8E64 1456E60A

Munição infinita para Machine Gun

4CFF0730 1456E404

Munição infinita para Shotgun

4CFF0734 1456E404
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BLUES BROTHERS 2000 •Códigos para o modo Story ~

Andar com o jogo pausado ~j
810AB9B60001 ~

G rey & Red Key

800BDOBE 0008 (GS Pro 3.3)

Green Key

800BDOBD OOFF

Gold Key

Primeira nota

Segunda nota

Terceira nota

Quarta nota

Quinta nota

Sexta nota

Sétima nota

Oitava nota

Nona nota

Décima nota

Todas as notas

Vidas infinitas

Energia infinita

Aperte L para o Moon Jump

8
<!D

(GS Pro 3.3)
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(GS Pro 3.3)
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(GS Pro 3.3)

01 -Wario

03 - Webber

05 - Appleby

07 - Octo

09 - Lump

OB - Mad Scientein

OD - Metal Dr. Mario

OE - Rabo Wario

DR.MARIO 64

BATTLE BEASTER

Master Code 1* 9C5D88F8

Master Code 2** 245EECA9

Dinheiro infinito 98Cl2D905F5EOFF

* Esse código deve ser o primeiro

da lista das senhas de Gameshark

digitadas para o jogo

** Esse código deve ser o último da lista das

senhas de Gameshark digitadas para o jogo. Caso

você acrescente mais códigos depois dele, delete-o

da linha atual e digite-o no pé da lista das senhas de

Gamehark de novo

Código de ativação

FI00D2EO 2400

Número de jogos por partida

8008841 B OO?!

Mudar o placar

80088407 OO!!

Mudar o som

Modificador de pontuação

SURFING H30

80088400001?

81123700 I?!!

81123702 I!!!

Virus Levei 80123726 OO?!

Modificador de velocidade 80123793 OO!!

Modificador de música 80 I278F3 OO!I

Timer baixo 810FB3A6 04CB

Modificador de personagem P I 80 12E237 OO?!

Modificador de personagem P2 8012mB OO!!

Modificador de personagem P3 80 12E23F OO?!

Modificador de personagem P4 8012E243 OO!!

Modificador de fundo 80 12DB I F OO!!

Dígitos para substituir as !I no modificador de

músicas:

O I - Chill 02 - Cube

03 - Que Que 04 - Off

Dígitos para substituir as ?! no modificador de

códigos:

00 - Dr. Mario

02 - Spearhead

04 - Silky

06 - Jellybob

08 - Helio

OA - Hammer-Bot

OC - Rudy

Código de ativação

EC879490 1456Ê60A

Continues infinitos

4CB3260C 1456E7A2

Take Offs infinitos

4CD4EDCC 1456E7 A7
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80020D64 0001

80lCIBE40001

80lCIClA 3002

80 I0936 1000

8009A986 0500

8009B296 0500

800 10COA 0000

300 I03E I 0000

DANCE DANCE
REVOLUTION

DANCE DANCE
REVOLUTION

2ND MIX

Barra não diminui P I

Barra não diminui P2

Código de ativação

D00200A6 1040

800200A6 1000

D0020D64 FFF2

DOICIBE4 FFF2

DOICIClA OC07

DOI0936 1040

SP infinito P I

SP infinito P2

Destravar todos os modos

Código de ativação

DOO I E 160 FFF2

800 I E 160 000 I

DO I B6F20 0003

80 IB6F20 000 I

DO 1B76A8 DE07 80 I B76A8 DDFE

D004B4CO 0920 8004B4CO 0900

DO I B6A68 0920 80 I B6A68 0900

DO I B6BFO 0920 80 I B6BFO 0900

DOI B6414 6424 80010 IDA 010 I

Seleção do modo Edit 300 I 046D OOFF

Modo Training com todas as músicas

800 1047C FFFF

300 1047E OOFF

Todas as músicas 800 103FO FFFF

Pontuação em 999.999.999 80 I F6000 C9FF

80 IF6002 3B9A

8008CCFA 03E8

8008D5E2 03E8

FRAME GRIDE @Master Code I 9C5D88F8 ~

Master Code 2 45EECA9

Energia infinita PI IC5599BF00002710 .($I
Pouca energia P I

I C5599BFOOOOOOOO (GS Pro 3.3)

266DF4950000 IOB I

266DF49500000002

33EEBF87000027 I O

33EEBF8700000000

BDAFDFACOOOO I OB I

BDAFDFAC00000002

Escudo infinito P I

Escudo baixo P I

Energia infinita P2

Pouca energia P2

Escudo infinito P2

Escudo baixo P2
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DOl5A5DI0015

80 15AF5F OOFF

DOl5A5DI0015

80 15AF5F 0032

DOl5A5DI0015

80 15AF5F 0000

DOl5A5DI0015

80 15AF9E 0004

DOl5A5DI0015

80 15AF9E 0000

DOl5A5DI0015

80 15AF5E 0064

DOl5A5DI0015

80 15B2B7 OOFF

DOl5A5DI0015

80 15B2B7 0032

DOl5A5DI0015

80 15B2B7 0000

DOl5A5DI0015

80 15B2F6 0004

DOl5A5DI0015

80 15B2F6 0000

DOl5A5DI0015

80 15B2B6 0064

DOl5A5DI 0015

80 15B60F OOFF

DOl5A5DI0015

80 15B60F 0032

DOl5A5DI0015

80 15B60F 0000

DOl5A5DI0015

80 15B64E 0004

DOl5A5DI0015

80 15B64E 0000

810BEE42 FFFF

810BEE46 FFFF

810BEE4A FFFF

810BEE4E FFFF

810BEE52 FFFF

810BEE54 FFFF

810BEE40 FFFF

810BEE44 FFFF

810BEE48 FFFF

810BEE4C FFFF

810BEE50 FFFF

Nunca usar o especial

Nunca usar o especial

Nunca usar o especial

Cair na primeira contagem

Cair na primeira contagem

Sem Spirit

Códigos para o jogador 3

Spirit no máximo

Sempre usar o especial

Spirit sempre normal

Sempre usar o especial

Sempre usar o especial

Sem Spirit

Sem Spirit

Códigos para o jogador I

Spirit no máximo

Spirit sempre normal

Spirit sempre normal

Códigos para o jogador 2

Spirit no máximo

WWF: NO MERCY (h\Código de ativação FI03E360 2400 ~
Dinheiro infinito (modo Championship)

8109940A FFFF ~

Dinheiro infinito (Smackdown Mall)

8114FAD6 FFFF (GS Pro 3,3)

Destravar todos os personagens, roupas e

movimentos alternativos 50000B02 0000

810BEE40 FFFF

Destravar todos os personagens, roupas e

movimentos

@)
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(GS Pro 3.3)
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D306E890 0000

00473C8 2400

D306E890 0000

800442742400

D306E890 0000

80042ABC 2400

80066236 0033

BATMAN: GOTHAM
CITY RACER

Parar o tempo

Destravar todas as fases

MACROSS M3

Vários efeitos

Perda de polígonos

Não ver certos Pokémons

Master Code I 9C5D88F8

Master Code 2 245EECA9

Escudo infinito B6BFD6E400000064

Tempo infinito 8B6DD2EB43323BA3

Pontuação máxima

F4352E0505F5EOFF

Sem danos

Turbo infinito

CÓdig~~:~:~~~:::@
keycode de Diddy Kong Rocing) ~~DE000400 0000 ~ t

FI0308AO 2400

Todas as fases 810C22120006 (GS Pro 3,3)

Maçã 803AE51 F 000 I

Maçã e bomba 803AE51 F 0002

Maçã, bomba e flauta 803AE51 F 0004

Aperte L para parar no Beach Levei

D00489E I 0020

802020F5 000 I

Aperte L para parar no Tunnel Levei

D00489E I 0020

80 I DDC55 000 I

Aperte L para parar no Vai cano Levei

D00489E I 0020

80 I FC5C5 000 I

Aperte L para parar no River Levei

D00489E I 0020

80 I EF96D 000 I

Aperte L para parar no Cave Levei

D00489E I 0020

80202225 000 I

Aperte L para parar no Valley Levei

D00489E I 0020 80 I D9ABD 000 I

Aperte L para aproximar Mew da câmera

D00489E I 0020 8118C890 4300

Atirar maçãs e Peste r Balls rapidamente

80382CB7 0000

Esconder o primeiro dígito do rolo de filmes

80388F5A 009D

81049C7E 025A

81049C7C FCF6

8120A2AC 453F

(!)J
(GS Pro 3.3)

~

FIOAIAE20120 /ijfI
80lA59FF 0004 ~

811AI51C OOOF (GS Pro 3.3)
811AI51E 423F

GIANT GRAM 2000

POKÉMON PUZZlE
lEAGUE

DICAS

GAMESHARK

HEROES OF MIGHT QANDMAGIC V
Master Code (precisa estar ativado) ~~EC87DB04 1456E60A ~t
Gold infinito

I CBE996C 17E9C70C (GS Pro 3,3)

Bridge infinito 3CBD0262 1456E788

Time Stop infinito 3CBD0263 1456E788

Find Villian infinito 3CBD0268 1456E788

Castle Gate infinito 3CBD0269 1456E788

Town Gate infinito 3CBD0266 1456E788

Instant Army infinito 3CBD0267 1456E788

Raise Contrai infinito 3CBD026C 1456E788

Clone infinito 3CBD025B 1456E788

Teleport infinito 3CBD0260 1456E788

Fireball infinita 3CBD0261 1456E788

lightning infinito 3CBD025E 1456E788

Freeze infinito 3CBD025F 1456E788

Resurrect infinito 3CBD0264 1456E788

Turn Undead infinito 3CBD0265 1456E788

Leadership extra' 4CBE9796 1456E404

Grande comissão 4CBE979C 1456300C

Sem Followers mortos 4CBE979A 1456E7A5

Correr mais rápido 4CC07F38 1456E7 A6

Mostrar coordenadas 4CC07F28 1456E7 A6

Modo Auto Play 4CCOAB7C 1456E7 A6

Todos os artefatos e vilões 4CBD023A 1456E6A6

7CBD0240 1457E7A6

30988229 1456E7 A5

Código de ativação

Tentativas infinitas

Max Score

Nunca ficar cansado P I

,AFFB5 936000000C8

Ficar cansado P I AFFB593600000000

Flame no máximo P I

4182176E00000064

Sem Flame P I 41821 76EOOOOOOOO

Nunca ficar cansado P2 F5D 19E3AOOOOOOC8

Ficar cansado P2 F5D 19E3AOOOOOOOO

Flame no máximo P2 8E2B85BC00000064

Sem Flame P2 8E2B85BCOOOOOOOO



000003E7

03E703E7

0000270F

0000270F

(GS Pro 3.3)

9C5D88F8

245EECA9

0000270F

0000270F
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EL DORADO GATE
VOLUME I

Master Code I

Master Code 2

HP infinito para Gomez

94A80523

M6DEE4F

Max Stats para Gomez

CB4AF882

CB3B7882

HP infinito para Marsha

6BDDE915

5845EA97

1 • Verifique se a chave do seu Gameshark está para

cima, no caso do PlayStation, No Nintendo 64 e no

PlayStation 2, a chave não existe.

2· Entre no menu "Select Cheat Codes" usando o

botão o (no PSX/PS2) 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 éódigo (ex.: vidas infinitas).

6· Aperte o botão X (PSXlPS2) 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 (PSXlPS2) ou A (N64). Caso tenha

digitado um número errado, utilize R1 ou L1

(PSXlPS2) ou R ou L (N64) para ter acesso a ele e

reescrevê·lo. Caso queira apagar uma linha inteira

de números, aperte fê, (PSXlPS2) ou Z (N64) sobre

a linha desejada e confirme a operação.

7· Após digitar os números, aperte X (PSXlPS2) ou B

(N64) e confirme a gravação do código

8· Aperte X (PSXlPS2) ou B (N64) duas vezes para

voltar ao menu principal.

9· Agora escolha a opção "Start Game with Code",

COMO USAR OS CÓDIGOS

Max Stats para Elishin

67ADE830

000003E7

1714078A

03E703E7

HP infinito para Radia DEM9523

0000270F

A26DEF6A

0000270F

Max Stats para Radia DFBA9523

000003E7

DFCBI523

03E703E7

HP infinito para Ein 7M33F3B

0000270F

4D5AC6A2

0000270F

Max Stats para Ein 6CEC6833

03E703E7

90880405

000003E7

(GS Pro 3.3)

0000270F

0000270F

000003E7

03E703E7

(GS Pro 3.3)

01lE6DD3

01146FD3

01177lD3

0/157303

011675D3

01 1677D3

011479D3

O1167BD3

800AC710 0063

5000070 I 0000

300AC703 OOFF

800AC668 0063

5000070 I 0000

300AC65B OOFF

800AC6BC 0063

5000070 I 0000

300AC6AF OOFF

300AC55F OOFF

800AC614 0063

5000070 I 0000

300AC607 OOFF

800AC5CO 0063

5000070 I 0000

300AC5B3 OOFF

9C5D88F8

245EECA9

6CEC683A

05F5EOFF

EL DORADO GATE
VOLUME 3

MEGA MAN XTREME

Master Code I

Master Code 2

Dinheiro infinito

Munição infinita para E.Spark

Munição infinita para R.Shield

Munição infinita para S.Tornado

Munição infinita para S.Burner

Munição infinita para S.Shot

Munição infinita para M.Mine

Munição infinita para S.wheel

Energia infinita 019021 D5

Vidas infinitas OI0365D3

Todas as partes da armadura

01FF83D3

Munição infinita para Shotgun Ice

Códigos para Dave Freimuth

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

Códigos para Jamie Bestwick

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

Códigos para Brian Foster

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

Códigos para Mike Ardelean

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

Códigos para Chris Duncan

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

(GS Pro 3.3)

DOOAD930 OAOO

80052C22 2400

800AC41C 0063

5000070 I 0000

300AC40F OOFF

800AC470 0063

5000070 I 0000

300AC463 OOFF

DOl5A5DI0015

80 I5B60E 0064

MTV SPORTS: T.J.
LAVIN'S ULTIMATE

BMX

Nunca usar o especial

Códigos para Chris Doyle

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

Códigos para T.J.Lavin

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

Cair na primeira contagem

Códigos para Fuzzy Hall

Peças de ouro no máximo

Destravar todas as fases

DOl5A5DI0015

80 I5B967 OOFF

DOl5A5DI0015

80 I5B967 0032

D015A5D100/5

80 I5B967 0000

DOl5A5DI0015

8015B9A60004

DOl5A5DI0015

80 I5B9A6 0000

DOl5A5DI0015

80 I5B964 0064

Códigos para criação de personagens

Força de ataque: Head no máximo 80 IF4F3C 0032

Body no máximo 80 IF4F3O 0032

Arms no máximo 80 IF4F3E 0032

Legs no máximo 80 IF4F3F 0032

Flying no máximo 80 IF4F40 0032

Força defensiva: Head no máximo 80 IF4F41 0032

Body no máximo 801 F4F42 0032

Arms no máximo 80lF4F43 0032

Legs no máximo 80 IF4F44 0032

Flying no máximo 80 IF4F45 0032

Alterar o timer (LI + L2 para começar

a contagem/R I + R2 para parar)

DOOAD930 0500

8005202 AF82

Sem Spirit

Sempre usar o especial

Cair na primeira contagem

Spirit sempre normal

Códigos para o jogador 4 .

Spirit no máximo

800AC4C4 0063

5000070 I 0000 HP infinito para Gomez

300AC4B7 OOFF ~ 5955EBB2

-C-ód-ig-o-s-pa-r-a-M-att-B-er-in-g-er------ 2C9DE930

Peças de ouro no máximo 800AC5 18 0063 Max Stats para Gomez

Destravar todas as fases 5000070 I 0000 5845EBB2

300AC50B OOFF 7392BF38

Códigos para Colin Winkelmann HP infinito para Elishin

Peças de ouro no máximo 800AC56C 0063 282DE930 0000270F

Destravar todas as fases 5000070 I 0000 _F_92_4_B7_88 0_0_00_27_0_F _



9.5
(@' Ainda mais completo.

DETONADO Será que é possível?

RE Code: Veronica
Complete Edition

Capcom Controle· não inova 8

Ação Diversão· mais completa 10

I Jogador Gráfico - o melhor da série 10

Memory Card Som - tenebroso, apavorante! 10



17· Pegue a Bowgun nessa sola. Ao

sair, veja o cena e siga em frente

18 • Acione essa válvula para pegar a

chave no meio da piscina

19/20/2 I • Entre pela porta, acione o

painel para ligar a copiadora, pegue a
anotação e use a chave no armário

paro conseguir as flechas explosivas

~

14'· Use o TG-OI na máquina ao lado

doquelo em que você deixou o
símbolo. Então pegue a cópia e volte

16 • Empurre a caixa poro passar

pelo fogo. No final da escadas, entre
no portão à direito

13 • Lembra da maleta? Volte, use o
extintor para apagar o fogo, abra a

maleta (aperte X na frente da

fechadura) e pegue o TG·O I

I I/ I2 • Acione esse interruptor para

abrir a porta e pegue o extintor no

fundo

10 • Deixe o símbolo nessa máquina e
volte

t

8/9 • Depois da conversa com Steeve,

pegue o símbolo nessa gaveta e acione

a alavanca 00 lado paro ativar o
interruptor da garagem

6 • Pegando essa munição,

aparecerão alguns inimigos: mate-os!

Depois pegue as armas que o zumbi

da janela deixou cair

i o 1

2 • Pegue a faca na
mesa ao lado de Rodrigo

5 • Pegue aqui o primeiro mapa do

jogo

I - Logo no início, use o isqueiro

3 • O sistema paro salvar o jogo é o
mesmo das versões anteriores. Pegue

o Ink Ribon e use·o na máquina de
escrever

4 • Ao cruzar o cemitério, você verá a
cena de uma maleta caindo. Não será

possível pegá.la agora! Deixe os

zumbis pra lá e siga pelo portão



DETONADO

23 • Ao entrar no mansão, sigo pelo

porto à esquerdo, use o isqueiro poro
afastar os morcegos, pegue o spray e,
no fundo, o maleta branco. Você não

poderá abri·la agora, então guarde-a
no baú

24 • Suba os escadas, entre na sala

com o baú, empurre esse móvel e
pegue o cartão no chão

64

29 • Saio do mansão. Quando escutar

o grito de Steeve, volte à sala onde

você estava e acione esse painel.
Escolha os letras C e depois E

30 • Use o timão nessa parte e entre
no submarino

31 • Pegue o item ao lodo e acione o

painel

33 • Nesse painel de controle, leve o

garra até o contêiner e suspenda-o.
Assim você

poderá acionar

o painel que
estava atrás
dele

34 • Depois de matar todos os

zumbis, pegue o cartão e a munição
em cima dos caixas

35 • Use o cartão nessa porto

36 • Nessa sala, pegue o remédio que

está no sofá e salve o jogo

31· Pegue as armas nesse canto.

Quando aparecer o monstro, atire
sem parar até acabar com ele. Então

desço as escadas e entre pelo porto

que se abriu

38·
Volte à mansão e use

as duas armas que Steeve lhe
deu na porta da sala do baú



57 - Volte ao quarto de Alexio e use a

formiga na caixa de música. Pegue o
disco e leve-o até o quarto de Alfred

~

55/56 • Entre nessa sala e acione o

primeiro quadra (indicado no foto).

Depois acione os demais quadros
conforme a seqüência da tabela. Por

último, acione o quadra principal,

verifique o vaso e pegue a formiga
vermelha

51-Váotéa

prisão e entregue o remédio para

Rodrigo. Ele lhe daró o Lock Pick

para abrir as maletas broncos

50 • Pegue a espada, corra e gire a

estátua até o gás sumir. Então

coloque a espada no mesmo lugar em

que estava e pegue a nota musical

49· Coloque o olho nesse boneco

poro abrir uma passagem

52/53 • Antes de entrar no mansão,

Wesker aparecerá e boterá em C/aire.

Curta a primeiro ceml nova do gome!

44 • Vá poro 2F,

pegue o segundo símbolo nessa parte

e acione o painel. Focalize o quadro
para ver a senha 1126

48 • Aqui, mote o doutor e pegue o

olho que está o seu lodo

45/46 - Nessa parte, use a senha

1126, entre na sala e pegue o

quadro. Fuja o mais rápido que

puder! Volte para I F e coloque o
quadro no lugar em que pegou o
brasão

47· Volte 00 começo do jogo e use o

brasão nessa porto perto do
guilhotino

39 ·A

senha desse computador é 1971.

Digite-o e siga pela passagem

40 • No quarto de Alexia, acione a
caixa de música e pegue a chave que
está em cima da cama

41· Use a chave nessa porta. Na sala

seguinte, mote os dois monstros e
pegue o brasão que está no chão

42 • Use o brasão nessa parte e

pegue o cartão. Então desça as

escadas e pegue a bazuca mais à
frente

43 - Pegue o elevador, vó para IF e
pegue outro brasão nesse local



2/3/4 • Entre na sola de máquinas e,

mais à frente, na de armas para pegar

a chave na esteira. Ah! Não se esqueça
também de pegor o armo e o item que

está no chão! Em seguido, use o item
no armário ao lado

5/6 - Use a chove nessa porto. Ao
entrar, subo as escadas e olhe poro o
cano. Volte, siga os vigas de ferro e
entre pela porto. Acione esse painel e

o outro que está no centro

7 I - Steeve tentará beijar Clarie e,
logo depois, o avião cairá. É hora de
detonar o segundo CD!

69/70 • Você terá de enfrentar o chefe

de novo. Tome cuidado agora, pois ele

estará mais rápido! Se você for

atingido, protejo-se do golpe seguinte,

que pode ser fatal! Depois que der
uns 10 tiros de bazuca, acione o

painel 00 lodo do porto poro jogar o
chefe pra foro do avião

I.Seguindo em frente, entre no

segunda porto. Nessa solo, pegue o
mapa entre os comes

68 - Chefe: atire com suo bazuca poro

acabar facilmente com ele. Sigo poro o
submarino e entre no avião

64/65/66 • Pegue o alavanca nesse

local e use-a no painel. Então pegue

o chave junto aos corpos e use·a
nesso porto

62/63 - Desligue o computador e

coloque os três símbolos no painel ao
lado

67· Primeiro empurre o caixa de

cima poro dentro do elevador. Então

desço e empurre o outro caixa paro

cimo e poro dentro do elevador. Entre

no elevador e prepare-se poro
enfrentar um chefe!

DETON~I])(!)

60 - Suba pelos escadas do carrossel e

empurre a caixa paro a direita.

Depois suba no caixa, pegue os
anotações e o último símbolo

59 • Pegue o libélula em cimo do

cadeira (00 lodo do relógio), verifique

a e use-a na parede que tem uma

formiga desenhada

61 - Depois da cena, tente pegar a
peruca em cima do caixa de músico.

Saio do mansão e siga Steeve
66

. 58 • Use o formigo azul no caixa de
músico, coloque o disco lá dentro e

subo pelo escada



22 -Acione

esse painel para pegar a munição

2 I - Vá de elevador para 81 F e pegue
a Shotgun. A escada irá subir:

atravesse o esgoto e siga pela escada

paro cortar caminho até o baú

23/24 - Mais à frente, pegue a
maçaneta e mate os Hunters. Entre

pela porta ao lado, acione o
refrigerador (deixe-o em 128°) e pegue

o vidro .com o produto químico. Então

volte e deixe a Shotgun no mesmo
lugar em que a encontrou

20 • Volte ao elevador e use a bateria

nessa máquina que fica na garagem.

Ao subir, pegue a chave à esquerda

19 - Pegue a bateria no final do

corredor e entre na sala ao lado. Faça

a seguinte seqüência nas gavetas
coloridas: vermelho, verde e azul.

Assim a gaveta dourada
irá se abrir: pegue a

arma que está dentro
dela (serve apenas

para abrir Steeve

no modo 8attle)

18 • Acione o botão atrás do tanque e

siga pelo elevador

16/17 - Daqui pra frente, você jogará

com Chris! Detone a minhoca para

pegar o isqueiro com Rodrigo e use-o

nessa parte para pegar uma arma.
Depois acione o elevador

14//5 - Chefe: para matá-Io,

mantenha distância e fique sempre
atirando. Use a arma de Alfred para
facilitar

13 - Use a válvula nessa parte. Depois

da cena, pegue a arma que Alfred
deixou. Claire sairá com Steeve no
caminhão

9 - Empurre essa estante, siga até o
final do corredor e acione o armário

para liberar uma passagem. Verifique
o vaso e pegue a chave

I I • De cara, acione o painel paro ver

a cena. Entre de novo, siga pela porta
ao lado e pegue a válvula

7/8 - Entre na sala cujo porta tem a

inscrição 80W. Pegue o código de
barras nessa parte, saia da sala, use-o

na caixa e acione os dois painéis ao
lado. Volte à mesma

sala e pegue a
máscara



40 - Vá ao jardim em frente à mansão
e pegue a segunda e a terceira asa da
libélula. Entre na mansão, vá até a

parte atrás da escada e use a faca

para libertar Claire. Agora vá buscar o
sangue para ela

41 • Combine a válvula com o

adaptador e use-os nesse loca/. Desça
as escadas depois que a água baixar,

pegue a chave e mate o Hunter

38/39 - Suba pelo elevador. Aqui, pegue

a primeira asa da libélula. Entre na

sala da esquerda, acione o painel e use

a seqüência AA, coroa e espada. Use o

cubo. O corpo de Alfred aparecerá:
pegue o anel dele e verifique-o

33 - Chefe:

para matá-Io, fique fora da piscina

e ative quando ele aparecer na

borda. Depois da luta, pegue o
brasão no meio da piscina

37 - Acione o tigre, escolha a opção

da esquerda e pegue o adaptador.
Devolva a jáia e escolha agora o lado

direito. Pegue a munição da Magnum
e devolva a jóia de novo

36 - Use a válvula nesse equipamento

e ligue a força na máquina ao lado

34 • Combine os dois produtos

químicos e depois o resuhado com o
brasão. Então use o símbolo nessa

porta

35 - Use o símbolo nesse local e

pegue o cubo. Volte ao mesmo ponto
em que Claire deixou a válvula e
pegue-a de volta

30 - Volte, entre pela porta dupla e

siga por esse elevador. Ao sair, suba
pelo pequeno elevador ao lado

29 - Suba as escadas à sua direita,

entre pela porta e mate o Hunter.

Agora entre na porta da frente, pegue
o produto quimico e abra a gaveta da

mesa para equipar sua arma

31132 - Nesse lugar, faça a seqüência 3,
3, 5. Quando o tubo 10 esvaziar, faça de

novo 3, 3, 5. Volte, abaixe a ponte e vá
ao lugar em que CIoire colocou os três
símbolos antes de entrar no avião.

Então desligue a eletricidade no

computador ao lado e pegue os três
simbolos de novo. Volte à sala da

maquete e use os símbolos no quadro

que está aberto. Uma passagem irá se
abrir: desça as escadas

28 - Siga à esquerda e entre pela

porta. Continue em frente, desça as

escadas indicados na foto e, logo

abaixo, acione o painel ao lado

27 - Use a

miniatura nessa maquete

e pegue a chave e as
anotações no

painel que se

abriu. Vá para BIF,
desça as escadas

e pegue a

Shotgun de
novo. Siga para

o lugar onde
você achou a

maçaneta e
acione o painel

DETONADO

25 • Suba as escadas, pegue o
elevador e vá para 2F.Entre pela

porta à sua esquerda e siga em
frente. Atenção: não desça as escadas!



42143144145- Acione esse painel e use

o extintor no barril que irá subir.

Desça pelo pequeno elevador, pegue o
sangue na prateleira e use o extintor

no fogo ao lado para alcançar a

Magnum que está na esteira. Feito
isso, vá até a cabine que fica lá fora

(onde o chão está congelado) e
acione o painel. Uma aranha gigante

irá aparecer, mos não será preciso

mata-lá! Vá até o carinha que está

pendurado e pegue a jóia ao seu lado.
Agora volte até Claire

46 - Com Claire, leve pelo menos

duas plantas combinadas para você

usar quando for correr de Steeve

47 - Acione o canhão, pegue a esfera

com o cartão dentra e use-a na pedra
para quebrá-Ia. Entre na portinha ao

lado e use o cartão no painel

48 - Depois de

derrotar Alexia, pegue o colar que ela

deixou cair, cheque-o e use as três

pedras nesse quadro

49/50 - Desça por esse elevador,

acione o painel e pegue a última asa

da libélula. Ao se apraximar dessa
porta, receba a pasta de Claire,

cheque-a e pegue o cartão

5//52 - Na mesa dessa sala, pegue a
chave e use-a na porta. Volte à área

onde você ligou a eletricidade,

desligue-a, siga até o tigre e pegue as

duas jóias. Então entre no quarto de

Alfred, siga pela passagem secreta ao

lado da cama, use a jóia vermelha na
caixa de música e pegue o disco. Em
seguida, volte ao quarto de Alfred, use

a jóia azul na caixa de música e
coloque o disco na caixa

53 - Siga pela

escada que apareceu, pegue a chave
libélula e combine-a com as asas

55 - Nesse computador, use o código
VERONICA

56 - Para detonar Alexia, você terá de

ser rápido! Apenas dê um tiro para
ela se transformar

57/58 -Agora use sua melhor arma e

fique correndo de um lado para outro

para acabar com Alexia. Depois da

cena, pegue a superbazuca.Alexia

estará voando: basta um tira para

liquidá-Ia de vez! Mas tome cuidado,

pois essa adversário é muito rápida!

59160/6//62/63/64 - Calma ai, mano!

Não acabou ainda! Confira uma das

melhores cenas do jogo, em que Chris

e Albert Wesker brigam. Depois de

tanto apanhar, Chris consegue escapar
com sua irmã Claire num avião de

caça, deixando Wesker na meio do

fogo. Enquanto nossos heróis fogem, a

ilha explode. Será o fim de Wesker?
Isso a gente só vai saber na próximo
versão de Resident Evil!



8.3
Controle - é uma Pokéagenda 8
Diversão - usar bichos do GB 9

Gráfico - igual ao da Ia versão 8

Som - segue a trilha original 8

Pokémon Stadium 2

Nintendo

Luta

4 Jogadores

Transfer Paek

I

TV), Pokémon Lab (lugar para trocar Pokémons e itens com o Transfer

Pack), Minigame e um outro em que você pode decorar o quarto do

personagem principal. Nesse Detonado, você vai encontrar um guia com os

melhores tipos de Pokémons e as listas de todos os adversários para se

dar bem nos modos Gym Leader Castle e

Stadium. Antes de começar, é bom

lembrar que, para abrir o Rival Cup,

você deverá detonar o Stadium e o

Gym Leader Castle! Outra coisa: os

monstrinhos Lugia, HOU-0U, Mew e

Mewtwo só poderão ser

usados se você tiver a versão

Gold & Silve r, e Celebi, só se

terminar os modos Stadium

e Gym Leader Castle duas

vezes (ele ficará disponível apenas no Prime Cup) ou então se tiver

Pokémon Crystal.Agora é hora de colocar seus Pokémons na arena e

provar que você é o melhor mestre!

Por Marjorie Br05

Pokémon Stadium 2 traz todos os 251 monstrinhos existentes, entre

eles Mew, Lugia e o raro Celebi. Porém o Transfer Pack do Nintendo 64 é

fundamental para que você possa habilitar as criaturas capturadas nas

versões de Game Boy para lutar na arena, com direito a usar todos os

golpes que elas já aprenderam! Sem elas é praticamente impossível

terminar o jogo, já que ele foi feito especialmente pra galera que curte os

monstrinhos há algum tempo no portátil. Pokémon Stadium 2 conta

com os modos Stadium (campeonato), Gym Leader Castle (desafio contra

líderes dos ginásios) e Free Battle (batalhas para duas pessoas), além dos

recursos Pokémon Academy (que contém todas as informações sobre os

monstrinhos), GB Bill (em que é possível jogar as versões do Game Boy na

70

Arena reúne todas as
DETONADO 251 criaturas da série
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12 - Estratégia: use Pokémon elétrico,

psíquico e de gelo

II - Estratégia: use Pokémon de gelo,

fantasma e psíquico

Treinador: Nick

Hitmontop (lutador)

Nidarino (venenoso)

Dugtrio (terrestre)

Hitmon/ee (lutador)

Seaking (água)
Rhyhorn (terrestrelpedra)

Líder: Morty

Gengar (fantasma/venenoso)

Ariados (inseto/venenoso)
Sudowoodo (pedra)

Marowak (terrestre)
Girafarig (normal/psíquico)

Noctowl (normal/voador)

13 - Estratégia: use Pokémon

psíquico, de água e de planta

Treinador: Ty

Zubat (venenosolvoador)

Smoochum (gelolpsíquico)

Gastly (fantasma/venenoso)

Golbat (venenosolvoadl?r)

Misdreavus (fantasma)

Haunter (fantasmalvenenoso)

10 - Estratégia: use Pokémon elétrico,

de fogo e de pedra

Treinador: Hol/y

BelIsprout (plantalvenenoso)

Hoothoot (normal/voador)

Ledian (insetolvoador)
Ditto (normal)

Nidoran (venenoso)
Unown (psíquico)

8 • Estratégia: use Pokémon psíquico,

lutador e de água

Líder: Whitney

Miltank (normal)

C/efab/e (normal)
Wigglytuff (normal)

Gloom (plantalvenenoso)

Dodrio (normal/voador)

Stantler (normal)

Treinador: Rita

Aipom (normal)

Mareep (elétrico)

Dig/ett (terrestre)

Ponyta (fogo)

Remoraid (água)

Sentret (normal)

Treinador: Lois

Teddiursa (normal)

Marill (água)

Meowth (normal)

Phanphy (terrestre)

Poliwag (água)

SnubbulI (normal)

•

6 • Estratégia: use Pokémon de fogo,

voador e de água

7 • Estratégia: use Pokémon elétrico,
lutador e psíquico

5 • Estratégia: use Pokémon de fogo e
elétrico

Líder: Bugsy

Scyther (insetolvoador)

Butterfree (inseto/voador)
Beedrill (inseto/venenoso)

WeepinbelI (plantalvenenoso)

Pinsir (inseto)

Pupitar (pedra/terrestre)

4 • Estratégia: use
Pokémon de fogo, voador e de água

Treinador: Myn e Lyn

Ledyba (inseto/voador)

Sunkern (planta)

Jigglypuff (normal)

Hoppip (planta/voador)
Pikachu (elétrico)

C/efairy (normal)

-,;;1tI,

I • Esse é o local onde você terá de

enfrentar os treinadores e líderes dos

ginásios Pokémon. Os famosos Brock,

Misty e Ash também estão na parada!

Confira a seguir todos os monstrinhos

dos inimigos e as estratégias para
vencê·los, Boa sorte!

Treinador: Matt

Pidgey (normal/voador)

Hoothoot (normal/voador)

Spearow (normal/voador)
Natu (psíquicolvoador)

Doduo (normallvoador)

Pidgeotto (normallvoador)

Líder: Falkner

Pidgeot (normal/voador)

Farfetch'd (normal/voador)
Noctowl (normal/voador)

Delibird (voador)

Fearow (normal/voador)

Togetic (normal/voador)

Treinador: Chaz

Yanma (inseto/voador)

Spinarak (insetolvenenoso)
Shuckle (inseto/pedra)

Rattata (normal)

Paras (inseto/planta)

Geodude (pedra/terrestre)

2 • Estratégia: use Pokémon elétrico e

psíquico

3 • Estratégia: use Pokémon elétrico e

psíquico



2 I - E.stratégia: use Pokémon elétrico,

de planta e de gelo

/9·
Estratégia: use Pokémon de gelo,

lutador, negro ou de pedra

Treinador: Coral

Deliblrd (gelo/voador)

Azumarill (água)

Cubone (terrestre)

Qwilfish (água/venenoso)

Dratini (dragão)
Seadra (água)

Treinador: Alvin

Seel (água)
Swinub (gelo/terrestre)

Shellder (água)

Smoochum (ge/o/pslquico)

King/er (água)

F/aafy (elétrico)

20 • Estratégia: use Pokémon elétrico,
de planta e lutador

18 - Estrotégia: use Pokémon lutador,

psíquico e inseto

Rocket: Executive 2

Houndoom (negro/fogo)

Golbat (venenoso/voador)
Persian (normal)

Misdreavus (fantasma)
Victreebell (planta/venenoso)

Wobbuffet (pslquico)

16 • Estratégia: use Pokémon

terrestre, de gelo e de fogo

Rocket: Grunt 2

Murkrow (negro/voador)
Drowzee (psíquico)

Spinarak (inseto/venenoso)

Dunsparce (normal)
Zubat (venenoso/voador)

Houndour (negro/fogo)

Rocket: Grunt I

Geodude (pedra/terrestre)

Koffing (venenoso)

Pineco (inseto)
Graveler (pedra/terrestre)

Weezing (venenoso)

E1ectrode (elétrico)

Rocket: Executive I

Sneasel (negro/gelo)

Muk (venenoso)

Lickitung (normal)

Vilep/ume (planta/venenoso)

Raticate (normal)
Arbok (venenoso)

17 - Estrotégia: use Pokémon de

pedra, lutador e elétrico

13 - Pedra

14 - Fantasma

15 - Dragão

/6 - Negro
/7 - Metal

9 - Terrestre

10 - Voador

I1 - Psíquico
12 -Inseto

Líder: jasmine

Steelix (ferra/terrestre)

Corsola (água/pedra)

Magneton (elétrico/ferra)

Mantine (água/voador)
Skarmory (ferra/voador)

Forretress (inseto/ferra)

15 - E.stratégia: use Pokémon de água,

elétrico e de fogo

5 - Elétrico

6 - Gelo

7 - Lutador

8 - Venenoso

l-Normal

2 - Fogo

3 - Água
4 - Planta

BATTLf CHART

Esse quadro é muito importante, pois ele mostra a eficiência de todos os ataques

contra os oponentes! Use-o para saber se o golpe que você vai dar no inimigo é
devastador ou não (~~= dano alto; ~ = dano baixo; X = nenhum dano)

Tipos de Pokémon e de ataques:

Pokémons

I 2 3
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14 - Estratégia: use Pokémon psíquico,

voador e de planta

DETONADO

Líder: Chuck

Poliwrath (água/voador)
Granbull (normal)

Machoke (lutador)

Hitmonchan (lutador)

Sandslash (terrestre)

Hitmon/ee (/utador)



Líder: Pryce Treinador: Bruno

Piloswine (gelo/terrestre)

Machamp (lutador)

Dewgong (água/gelo)

Golem (pedra/terrestre)

C10yster (água/gelo)

Kangaskhan (normal)
Pewter Gym: BrockUrsaring (normal)

Blastoise (água)

Donphan (terrestre)

Heracross (inseto/lutador)Onix (pedra/terrestre)

Jynx (gelo/psíquico)

Onix (pedra/terrestre)Golem (pedra/terrestre)

Omastar (pedra/água)24 • Estratégia: use Pokémon de água,

Pinsir (inseto)

de planta e de fogo

Forretress (inseto/ferro)

Kabutops (pedra/água)Líder: Clair
Kingdra (água/drogão)
Ampharos (elétrico)Drogonair (dragão)Rhydon (terrestre/pedra)

28 - Estratégia: use Pokémon
22 - Estratégia: use Pokémon de

Arcanine (fogo)
psíquico, de planta, água ou lutador

planta, lutador, de pedra ou psíquico

Lapras (água/gelo)

31 • Estratégia: use Pokémon lutador,

de planta e terrestreTreinador: Gloria Cerulean Gym: MistyJigglypuff (normal) Venonat (inseto/venenoso)

Starmie (água/psíquico)

Skiploom (planta/voador)

Togetic (normal/voador)

Clefairy (normal)

25 - Estratégia: use Pokémon
Golduck (água)

Exeggute (planta/psíquico)

terrestre, dragão e lutador
Sun~oro (planta)

Oddish (planta/venenoso)

Poliwhirl (água)

Quagsire (água/terrestre)

Treinador: WiII

Xatu (psíquico/voador)

Treinador: Karen
Kadabra (psíquico)

Umbreon (negro)Girafarig (normal/psíquico) Victreebel/ (planta/venenoso)Clefable (normal) Murkrow (negro/voador)Exeggutor (planta/psíquico) Magmar (fogo)Jynx (gelo/psíquico) Gengar (fantasma/venenoso)23 - Estratégia: Vileplume (planta/venenoso)
32 - Estratégia: use Pokémon elétrico,

use Pokémon de planta e lutadorde fogo, lutador e de gelo
Vermilon Gym: Lt. Surge

Raichu (elétrico)Lanturn (água/elétrico)Electabuzz (elétrico)Electrade (eElétrico)26 - Estrotégia: use Pokémon negra,

Porygon (normal)

fantasma e inseto

29 • Estratégia: use Pokémon psfquico,
Magneton (elétrico/ferro)

de gelo e terrestre
Treinador: Koga

Campeão: LanceVenomoth (inseto/venenoso) Dragonite (dragão/voador)Ariados (inseto/venenoso) Tyronitar (pedra/negro)Go/bat (venenoso/voador) Charizard (fogo/voador)Gligor (terrestre/voador) Aerodactyl (pedra/voador)Electrode (elétrico) Steelix (ferro/terrestre)Muk (venenoso) Gyrados (água/voador)
33 - Estratégia: use Pokémonterrestre, lutador e de fogo

Treinador: Vince

Celadon Gym: Erika
Bulbasaur (planta/venenoso)

Bel/ossom (planto)
Squirtle (água)

Tangela (planta)
Charmander (fogo)

Venusaur (planto/venenoso)
Chikorita (planto)

Chansey (normal)
Totodile (águo)

27 - Estratégia: use Pokémon de fogo,30 - Estratégia: use Pokémon de gelo,Jumpluff (planto/voador)
Cyndaquil (fogo)

gelo e psíquicode águo e elétricoVaporeon (água)

e--



6 - Estratégia: use Pokémon de água,

terrestre e psíquico

Round 5: Clark

Mareep (elétrico)

Ekans (venenoso)
Natu (psíquico/voador)

Growlithe (fogo)

Smoochum (gelo/psíquico)

Larvitar (pedra/terrestre)

7 - Estratégia: use Pokémon elétrico,
de fogo e psíquico

Round 6: Cora

Clefairy (normal)

Dratini (dragão/voador)

Hoothoot (normal/voador)

Oddish (planta/venenoso)

Wooper (água/terrestre)

Kabuto (pedra/água)

8 - Estratégia: use Pokémon terrestre,

lutador e psíquico

5 - Estratégia: use Pokémon de fogo,

de água e de pedra

Round 7:Tina

E/ekid (elétrico)

Sentret (normal)

Vulpix (fogo)
Eevee (normal)

Scyther (inseto/voador)

Swinub (gelo/terrestre)

4 - Estratégia: use Pokémon de fogo,

elétrico e de água

Round 3: Grant

Chikorita (planta)

Tododile (água)

Cyndaquil (fogo)

Diglett (terrestre)
Chinchou (água/elétrico)

Bellsprout (planta/venenoso)

3 - Estratégia: use Pokémon psíquico,
de fogo e elétrico

2 - Estratégia: use Pokémon elétrico,

psíquico e de planta

Round 2: Stacy

Igglybuff (normal)

Snubbull (normal)

Meowth (normal)

Pidgey (normal/voador)

Rattata (normal)

Teddiursa (normal)

Round 4:Janet

Tyrogue (lutador)

Paras (inseto/planta)

Geodude (pedra/terrestre)
Spinarak (inseto/venenoso)

Zubat (venenoso/voador)

Sandshrew (terrestre)

Round I: Bernie

Togepi (normal)

Omanyte (pedra/água)

Sunkern (planta)
Slugma (fogo)

Squirtle (água)

Mankey (lutador)

38 - Estratégia: use Pokémon de gelo,
terrestre e elétrico

39 - Estratégia: use Pokémon de fogo,

terrestre, voador ou psíquico

37 

Estratégia: use Pokémon de água,
terrestre e voador

Ash Ketchum

Meganium (planta)

Feraligatr (água)

Typhlosion (fogo)
Jolteon (elétrico)
Scizor (inseto/ferro)

Tauros (normal)

I - O Stadium é o modo em que você vai

ter de provar suas habilidades para

ganhar os campeonatos! São eles o Little
Cup (para Pokémons de levei 5), o Pocke

Cup (para os de levei 50) e o Ultra Cup

(para os de levei 100).Há também o

Challenge Cup, mas nesse campeonato
os monstrinhos são aleatórios. Confira a

seguir todos os Pokémons do adversário

e as melhores criaturas para você usar e
detonar. Vá fundo!

Viridian Gym: Gary Oak

Pidgeot (normal/voador)

Alakazam (psíquico)

Rhydon (pedra/terrestre)
Gyrados (água/voador)

Exeggutor (planta/psíquico)

Arcanine (fogo)

36 - Estratégia: use Pokémon negro,
lutador e fantasma

Cinnabar Gym: Blaine

Rapidash (fogo)

Ninetales (fogo)
Parasect (inseto/planta)

Flareon (fogo)

Octillery (água)
Maccargo (fogo/pedra)

74

34 - Estratégia: use Pokémon de fogo,
de gelo e lutador

DETONADO

Saffron Gym: Sabrina

Alakazam (psíquico)

Mr. Mime (psíquico)

Hypno (psíquico)

Wigglytuff (normal)
Furret (normal)

Slowbro (água/psíquico)

Fuchsia Gym: Janine

Crobat (venenoso/voador)

Ariados (inseto/venenoso)

Weezing (venenoso)

Stantler (normal)
Gligar (terrestre/voador)
Tentacruel (água/venenoso)



EGG EMERGENCY

Com Chansey,

pegue os ovos que
caem do teto

QUIZ

Raciocine rápido e

responda as

perguntas para

provar que você sabe
tudo sobre Pokémons

12 - Estratégia: use Pokémon de

planta, de água e

de gelo

e··

Round 3: Chester

Machop (lutador)

Onix (pedra/terrestre)

Graveler (pedra/terrestre)

Sudowoodo (pedra)

Rhyhorn (pedra/terrestre)

Phanphy (terrestre)

EAGER EEVEE

Quando a música

parar, pegue a
comida correndo •.

DELlBIRD'S DELlVERY

Pegue os presentes com

Delibird e leve-os para a

máquina. Fique ligado:

quanto mais presentes

você pegar, mais pesado

o saco ficará

PICHU'S POWER

PLANT

Aperte os botões

rapidamente para
Pichu eletrocutar o

adversário

STREAMING

STAMPEDE

Conte o número de

Pokémons que

passarem correndo

Round 2: Bruce

Goldeen (água)

Seel (água)

Staryu (água)

Shellder (água)

Remoraid (água)

Poliwhirl (água)

RAMPAGE ROLLOUT

Com Donphan, corra

rápido em volta da

cerca e jogue

magia de vento para

atrapalhar o
adversário

TUMBLlNG TOGEPI

Com Togepi, vá
correndo com tudo. É

tiro livre! Use as

rampas e os turbos

para acelerar mais

10 - Estratégia: use Pokémon de fogo,

voador e de pedra

~ c [pl@(dk~ lID@l~~

Round I: Nelson

Ledyba (inseto/voador)

Spinarak (inseto/venenoso)

Caterpie (inseto)

Weedle (inseto/venenoso)

Yanma (inseto/voador)

Venonat (inseto/venenoso)

CLEAR CUT

CHALLENGE

Faça Pinsir e Scyther
cortarem a árvore

em plena queda

GUTSY GOLBAT

Voe com Golbat e

pegue os corações

para acumular

pontos. Ganha quem

pegar mais coração

BARR/ER BALL

Defenda o gol com o

paredão de Mr. Mime

e faça a bola entrar no

gol do adversário

FURRET'S FROLlC

Controle Furrets e

empurre as bolas

no gol

DICAS DOS MIN/GAMES

TOPSY- TURVY

Rade com

Hitmontops e '
empurre os

adversários para fora
da arena •.

9 - Estratégia: use Pokémon terrestre,
lutador e psíquico

Round 8: Rex

Pichu (elétrico)

Gastly (fantasma/venenoso)

Magmar (fogo)

Chansey (normal)

Poliwag (água)

Abra (psíquico)



Round 5: Mol/y

Ledian (inseto/voador)

Kadabra (psíquico)

Aipom (normal)
Girafarig (normal/psíquico)
Mantine (água/voador)

Oragonair (dragão)

22 - Estratégia: use Pokémon de

pedra, de gelo e elétrico

Round 6: Chen

Spinarak (inseto/venenoso)

Jynx (ge/o/Ppsíquico)
Haunter (fantasma/venenoso)

Misdreavus (fantasma)

Murkrow (negro/voador)

Zubat (venenoso/voador)

21 • Estratégia: use

Pokémon terrestre, de fogo e psíquico

23 - Estratégia: use Pokémon negro,
fantasma e inseto

24 • Estratégia: use Pokémon
terrestre, lutador e voador

Round 7: Baxter

Sunflora (planta)

Lickitung (normal)

Lanturn (elétrico/água)
Magcargo (fogo/pedra)

Octillery (água)

Pineco (inseto)

20 - Estratégia: use Pokémon de água,
terrestre e de pedra

19 - Estratégia: use Pokémon

psíquico, de fogo e voador

Round 2: Wyatt

Ivysaur (planta/venenoso)

Skiploom (voador/planta)

Pidgeotto (normal/voador)

Nidorina (venenoso)

Oitto (normal)

Heracross (insetollutador)

18 - Estratégia:

use Pokémon lutador, negro e
terrestre

Round 3: Clift

Rapidash (fogo)
Magmar (fogo)

Cubone (terrestre)

Ninetales (fogo)

Furret (normal)

Vileplume (planta/venenoso)

Round 4: Dillon

Weepinbell (planta/venenoso)

Ariados (inseto/venenoso)

Sandslash (terrestre)
Koffing (venenoso)

Ounsparce (normal)
Ampharos (elétrico)

15 • Estratégia: use Pokémon

terrestre, de água e lutador

Round 8: Mason

Smearg/e (normal)
Slowpoke (água/psíquico)

Raichu (elétrico)

Growlithe (fogo)
Natu (psíquico/voador)

Clefab/e (normal)

Round 6: Jensen

Persian (normal)

Charme/eon (fogo)

Houndour (negro/fogo)

Eleetrabuzz (elétrico)

Quilava (fogo)
Gligar (terrestre/voador)

16 - Estratégia: use Pokémon elétrico,

lutador e de fogo

Round 7: Claude

Oelibird (gelo/voador)

Sneasel (negro/gelo)

Tentacruel (água/venenoso)

Tauros (normal)

Teddiursa (normal)

Vaporeon (água)

Round I: Carmen

Pikachu (elétrico)

Meowth (normal)

Clefairy (normal)

ShuckJe (inseto/pedra)

Togepi (normal)
Mr. Mime (psíquico)

17 - Estratégia: use Pokémon elétrico,

lutador e de pedra

13 - Estratégia: use Pokémon

terrestre, de fogo e psíquico

Round 5:Alissa

Miltank (normal)

Snubbull (normal)

Qwilfish (água/venenoso)
Corsola (água/pedra)

Skiploom (planta/voador)

Chansey (normal)

Round 4: Cliftord

Magnemite (elétrico/ferro)

Haunter (fantasma/venenoso)

Porygon (normal)
Flaafy (elétrico)

Ekans (venenoso)

E/ectrode (elétrico)

76

DETONADO

14 - Estratégia: use Pokémon lutador,

elétrico, psíquico ou de planta



e··

Round 2: Wyatt

Pigeot (normal/voador)

Nidoqueen (venenosolterrestre)

Oi«o (normal)

Raticate (normal)

Pinsir (inseto)
Primeape (lutador)

35 - Estratégia: use Pokémon lutador,

psíquico e de gelo

Round 3: Cliff

Magmar (fogo)

Marowak (terrestre)

Oodrio (normal/voador)

Houndoom (negrolfogo)

Exeggutor (planta/psíquico)

Arcanine (fogo)

36 • Estratégia: use Pokémon de água,
terrestre e de pedra

Round 4: Dillon

Weezing (venenoso)
Cloyster (águalgelo)

Ferroix (ferrolterrestre)

Rhydon (terrestrelpedra)

Venusaur (planta/venenoso)

Arbok (venenoso)

37 • Estratégia: use Pokémon terrestre,

psíquico e de fogo

34 - Estratégia: use Pokémon lutador,

elétrico e de fogo

Round I:Wyatt

Sel/ossom (planta)

Azumarill (água)

Persian (normal)
Clefable (normal)

Togetic (normal/voador)

Raichu (elétrico)

33 • Estratégia: use Pokémon

terrestre, negro e lutador

Round 8: Mason

Kangaskhan (normal)

Hypno (psíquico)

Arcanine (fogo)
Raichu (elétrico)

Smearg/e (normal)

Xatu (psíquico/voador)

32 • Estratégia: use Pokémon de

pedra, terrestre e elétrico

3 I • Estratégia: use Pokémon de água,
terrestre e lutador

Round 7: Claude

Sneasel (negrolgelo)
Oelibird (gelolvoador)

Slastoise (água)

Jolteon (elétrico)

Vaporeon (água)

Flareon (fogo)

Round 6: Jensen

Typhlosion (fogo)

Houndoom (fogolnegro)

Magcargo (fogo/pedra)

Dugtrio (terrestre)

Stantler (normal)
Gligar (terrestre/voador)

28 • Estratégia: use Pokémon de

planta, de água e de fogo

30 • Estratégia: use Pokémon lutador,

elétrico e de gelo

29 • Estratégia: use Pokémon
elétrico, lutador, terrestre ou de

fogo

Round 5:Alissa

Miltank (normal)
Jumpluff (plantalvoador)

Persian (normal)

Lickitung (normal)

Mantine (águalvoador)

Wigglytuff (normal)

Round 4: Clifford

Ampharos (elétrico)

Corsola (águalpedra)

Porygon 2 (normal)
Wobbuffet (psFquico)

Tentacruel (água/venenoso)

Skarmory (ferrolvoador)

Round 3: Chester

Golem (pedra/terrestre)

Donphan (terrestre)

Ursaring (normal)

Omanyte (pedra/água)

Forretress (insetolferro)

Ferroix (ferrolterrestre)

26·
Estratégia: use

Pokémon de

pedra, de fogo e
voador

Round I: Nelson

Scyther (Inseto/voador)

Sutterfree (inseto/voador)

Parasect (inseto/planta)
Ounsparce (normal)

Heracross (insetollutador)

Pinsir (inseto)

Round 2: Bruce

Dewgong (águalge/o)

Poliwrath (águallutador)

Quagsire (águalterrestre)

Magneton (elétrico/ferro)

Kabutops (pedralágua)
SIowbro (águalpsFqulco)

27 • Estratégia: use Pokémon elétrico,

de planta e de fogo

25 • Estratégia: use Pokémon de gelo,

de planta e elétrico

Round 8: Fredo

Seadra (água)
Pupltar (pedra/terrestre)

Nldoklng (venenoso/terrestre)

Ratlcate (normal)

Noctowl (normal/voador)

Tangela (planta)



LISTA DOS 251 POKÉMONS
DETONADO

POKÉMON

TIPO IIT1P02POKÉMONTIPOIITIP02

I. Buloosour

PlarrtaNenenoso65.AlakazamPsíquico

2.lvysaur

PlantaNenenoso66. Machoplutador

3. Venusaur

PlantaNenenoso67. MachokeLutador

4. Charmander

fogo68. MachampLutador
Round 8: Pedro 5. Charmeleon

Fogo69. BellsproutPlantaNenenoso

Aerodactyl (pedra/voador)

6. CharizardfogoNoodor70. WeepinbellP/antaNenenoso

Machamp (lutador)

7. SquirtIeÁgua71. VictreebelP/antaNenenoso

Kingdra (dragão/água)

8. WartortIeÁgua72. TentacoolÁguaNenenoso

Dragonite (dragão/voador)

9. BlastoiseÁgua73. TerrtacruelÁguaNenenoso

Round 5: Mol/y

Tyranitar (negro/pedra)
10. CaterpieInseto74. GeodudePedrofTerrestre

Charizard (fogo/voador)

1/. MetopodInseto75. GravelerPedrofTerrestre

Girafarig (normal/psíquico)

12. ButterfreeInsetoNoodor76. GolemPedrofTerrestre

Mr. Mime (psíquico)

13.Weed/eInsetoNenenoso77. PonytaFogo

Lapras (água/gelo)

14. KakunaInsetoNenenoso78. RopidashFogo

Aipom (normal)

15. BeedrillInsetoNenenoso79.51owpokeÁgualPsíquico

Lanturn (água/elétrico)

16. Pidgey
NormalNoador80. SIowbroÁgualPsíquico

Politoed (água)

17. PidgeottoNormalNoodor8/. MagnemiteElétricolMetal

18. Pidgeot

NormalNoador82. MagnetonElétricolMetal

19. Rattata

Normal83. Farfetch'dNormalNoador

20. Raticate

Normal84. DoduoNormalNoodor

21. Speorow

NormalNoador85. DodrioNormalNoador

4 I - Estratégia: use Pokémon de água,
22. Fearow

NormalNoador86. SeelÁgua

de pedra e de gelo
23. Ekans

Venenoso87. DewgongÁgua/Gelo

24.Arbok

Venenoso88. GrimerVenenoso

25. Pikachu

Elétrico89.MukVenenoso

26. Raichu

Elétrico90.ShellderÁgua

38 - Estratégia: use Pokémon de
27. Sandshrew

Terrestre91. CloysterÁgua/Gelo

planta, negro e lutador
Round I:Terry28. SandslashTerrestre92. GastlyFantasma/Venenoso

Round 6: Chen

Bel/ossom (p/anta)29. Nidoron (f)Venenoso93. HaunterFantasma/Venenoso

Azumarill (água)

30. NidorinaVenenoso94. GengarFantasmaNenenoso

Misdreavus (fantasma)
Ampharos (elétrico)

31. NidoqueenVenenosofTerrestre95.0nixPedrofTerrestre

Crobat (venenoso/voador)
Furret (normal)

32. Nidoron (M)Venenoso96.DrowzeePsíquico

Gengar (fantasma/venenoso)
Wigg/ytuff (normal)

33. NidorinoVenenoso97. HypnoPsiquico

Jynx (gelo/psíquico)
Togetic (normal/voador)

34. NidokingVenenosofTerrestre98. KrabbyÁgua

Murkrow (negro/voador)
35. Clefairy

Normal99. KinglerÁgua

Umbreon (negro)
36. Clefable

Normal100. VoltorbElétrico

37. Vulpix

Fogo101. ElectrodeElétrico

38. Ninetales

Fogo102. ExeggcutePlanta/Psiquico

39. Jigglypuff

Normal103. ExeggutorPlanta/Psíquico

40. Wigglytuff

Normal104. CuboneTerrestre

41.Zubat

Venenoso/Voador105. MarowakTerrestre

42. Golbat

VenenosoNoador106. Hitmon/eeLutador

43.0ddish

PlantaNenenoso107. HitmonchanLutador

44.Gloom

PlantaNenenoso108. ückitungNormal

42 - Estratégia: use Pokémon elétrico,
45. Vi/ep/ume

PlantaNenenoso109. KoffingVenenoso
39 - Estratégia: use Pokémon inseto,

lutador e terrestre46. PorosInseto/Planta1/ O.WeezingVenenoso

negro e de pedra
47. Parosect

Inseto/Planta",. RhyhomTerrestre/Pedro

Round 7: Soxter

Round 2: Vong48. VenonatInsetoNenenoso1/2. RhydonTerrestre/Pedro

49. Venomoth

InsetoNenenoso1/ 3. ChanseyNormal

Feraligatr (água)

Wobbuffet (psíquico)

50. Dig/ett
Terrestre1/ 4. TangelaPlanta

Typhlosion (fogo)

Primeape (lutador)

51. Dugtrio
Terrestre115. KangaskhanNormal

Meganium (planta)

Hitmonchan (lutador)
52. Meowth

Normal1/6. HorseaÁgua

Granbul/ (normal)

Hitmon/ee (lutador)
53. Persian

NormalI/7.SeadroÁgua

Blissey (normal)

Hitmontop (lutador)
54. Psyduck

Água1/ 8. GoldeenÁgua

Hitmontop (lutador)

Nidoking (venenoso/terrestre)
55. Golduck

Água1/ 9. SeakingÁgua

56. Mankey

Lutador'20.StaryuÁgua

57. Primeope

Lutador121.StarmieÁgua/Psíquico

58. Growlíthe

Fogo122. Mr. MimePsíquico

59.Arcanine

Fogo, 23. ScytherInseto/Voador

60.Poliwag

Água124. JynxGelo/Psíquico

6/. Poliwhirl

Água, 25. ElectabuuElétrico

62. Poliwroth

Água/Lutador126. MagmarFogo

63.Abro

Psíquico127. PinsirInseto

40 - Estratégia: use Pokémon lutador,

43 - Estratégia: use Pokémon
64. KadabraPsíquico128. TaurosNormal

voador e psíquico

psíquico, fantasma e voador
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Round 3:Adam

POKÉMON

TIPO I/TlP02POKÉMONTIPOl/TIP02Charizard (fogo/voador)
129. Magikarp

Água 195. QuagsireÁgualTerrestre
Gligar (terrestre/voador)

130. Gyarados

ÁgualVoador196. EspeonPsíquicoAerodactyl (pedra/voador)
131. Lapras

ÁgualGelo197. UmbreonNegroFearow (normal/voador)
132. Ditto

Normal198. MurkrowNegrolVoadorMurkrow (negro/voador)
133. Eevee

Normal199. SlowkingÁgua/Psíquico
Dodrio (normal/voador)

134. Vaporeon

Água 200. MisdreavusFantasma 47 - Estratégia: use

135. }olteon

Elétrico201. UnownPsíquico Pokémon de fogo, lutador e terrestre

. 136.Flareon

Fogo202. WobbuffetPsíquico

137. Porygon

Normal203. GirafarigNormal/Psíquico
Round 7: Kathy/38. Omanyte

Pedra/Água204. PinecoInseto

139. Omastar

Pedra/Água205. ForretressInseto/Metal Jynx (gelo/psíquico)

140. Kabuto

Pedra/Água206. Dunsparce
Normal Lapras (água/ge/o)

141. Kabutops

Pedra/Água207. GligarTerrestre/Voador Slowking (água/psíquico)

142. Aerodactyl

PedralVoador208. SteelixMetal/Terrestre Piloswine (ge/o/terrestre)

143. Snorlax

Normal209. Snubbul/Normal Mr. Mime (psíquico)

144. Articuno

GelolVoador210. GranbullNormal44 - Estratégia: use Pokémon elétrico,Feraligatr (água)

145.Zapdos

E/étricolVoador2/1. QwilfishÁgualVenenosode pedra e de gelo
146. Moltres

Fogo/Voador212. ScizorInseto/Metal

147.Dratini

Dragão213. ShuckleInseto/Pedra

148. Dragonair

Dragão214. HeracrossInseto/LutadorRound 4: Floria

149. Dragonite

DragãolVoador215. SneaselNegro/GeloStontler (normal)
150. Mewtwo

Psíquico216. TeddiursaNormal
Hypno (psíquico)

151.Mew
Psíquico217. UrsaringNormalExeggutor (planta/psíquico)

152. Chikorita

Planta218. S/ugmaFogoClefable (normal)
153. Bay/eef

Planta219. MagcargoFogo/PedraVietreebel (planta/venenoso)
154. Meganium

Planta220. SwinubGelolTerrestre
Poliwrath (água/lutador)

48 • Estratégia: use Pokémon elétrico,

155. Cyndaquil

Fogo221. PiloswineGelo/Terrestre negro e de planta

156. Quitava

Fogo222. CorsolaÁgua/Pedra

157. Typhlosion

Fogo223. RemoraidÁgua
Round 8: Marty158. Totodite

Água 224. OctilleryÁgua

159. Croconaw

Água 225. DelibírdGelolVoador Mew (psíquico)

160. Feraligatr

Água 226. MantineÁgua/Voador Ursaring (normal)

161. Sentret

Normal227. SkarmoryMetal/Voador Starmie (água/psíquico)

162. Furret

Normal228. HoundourNegro/Fogo Umbreon (negro)

163. Hoothoot

Normal/Voador229. HoundoomNegro/Fogo Muk (venenoso)

164. Noctowl

Normal/Voador230. KingdraÁgua/Dragão Tyranitar (pedra/negro)

165. Ledyba

Inseto/Voador231. PhanpyTerrestre45 - Estratégia: use Pokémon

166. Ledian

Inseto/Voador232. DanphanTerrestrepsíquico, voador e fantasma

167. Spinarak

Inseto/Venenoso233. Porygon 2Normal

168. Ariados

Inseto/Venenoso234. StantlerNormal
Round 5: Chase169. Crabat

VenenosolVoador235. SmeargleNormal

/70. Chinchou
Água/Elétrico236. TYl'OgueLutadorGyrados (água/voador)

171. Lantum

Água/Elétrico237. Hítmontop
LutadorMantine (água/voador)

172. Pichu

Elétrico238. SmoochumGelo/PsiquicoLanturn (água/elétrico)

173. Cleffa

Normal239. E/ekidElétrícaQuagsire (água/terrestre)

/74.lgglybuff

Normal240. MagbyFogoDewgong (água/gelo)
49 - Estratégia: use Pokémon negro,

175. Togepi

Normal241. MiltankNormalDragonite (dragão/voador)
lutador e inseto

176. Togetic

Normal/Voador242. BlissyNormal

177. Natu
PsíquicolVoador243. RaikouElétrica

178.Xatu
PsíquicolVoador244.EnteiFogo

~OW@l~ ([0lJ~
179. Mareep

Elétrico245.SuicuneÁgua

180. f/aaffy

Elétrico246. LarvitarPedra/Terrestre Rival
181.Amphal'Os

Elétrico247. PupitarPedralTerrestre
Lugia (psíquico/voador)182. Bel/ossom

Planta248. TyranitarPedralNegra
183. Marill

Água 249. LugiaPsíquicalVoador
Mewtwo (psíquico)

184. Azumarill

Água 250.Ho-ohfagalVoador
Ho-oh (fogo/voador)

185.Sudowoodo

Pedra251. Ce/ebiPsíquicolPlanto
46 - Estratégia: use Pokémon elétrico,186. Po/itoed

Água

187.Hoppip

PlantolVoadar
de planta e de gelo

188.Skiploom

PlantolVaador

189. }umpluff

PlantalVaador Round 6: Craig
190.Aipom

Normal
Forretress (inseto/ferro)191.Sunkem

Planto
Persian (normal)192. SuntJora

Planta
Eleetrode (elétrico)193.Yanma

InsetolVaador
Sneasel (negro/gelo)194.Wooper

ÁgualTerrestre
Crobat (venenoso/voador)

I - Estratégia: use Pokémon elétrico,

Ninetales (fogo)

negro e de pedra

~
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