.UR/1L

JUNHO 94 - N 9

3

4,00

-

E&ANIMTEMD

URV

i

^

-j*.

ii'Ii

11

CHEGAR BEM AO FINAL
\Yh
*

h

DETONADO!
BOMBA! AS FOTOS
m

I

1

MAIS Di

monisms
TODOS 05 OOIPES SECRETOS
Di ART OF FIGHTING 2

;m h\i,h j)\au pj'jAdo

DICAS
MORTAL KOMBAT
CHEGA PARA SEGA CD

TVss

SOP NA COW:
FIGURINHAS GRATIS

PRAVOCE
,UL&¥5*»*bO»»**

CAMPEONATO MUNDIAL 94

De

um

e recarregue a
energia no

Nenhum

chefe de fase vai segurar voce!

Boa safra dejogos para Sega
CD, entre eles Dark Wizard

PRE-ESTREIA
Super Street Fighter

II

para

Mega

e SNes: as

primeiras fotos so aqui na
:

Fighter

II

Saacekmda
the Beast
Soccer 94
ITrea

Slam Masters
2

SuperGP

12
16
16
17
17
18
18

22
24
25
26
28
28

29
48
SO
64
64
65
66
66

ARCAD
Veja o que

mudou

na versao

Super Street Fighter

final

Master System

II

com Deep Duck

de
Turbo

em alta
Trouble

GOLPE FINAL
Todos os golpes secretos devastadores de Art of
Fighting 2 e o chefao secreto: Geese Howard

72

SUPERGP DICAS
45
16
18
19

rZo
j Fore*
I

Dark

CD

1
I
i

of the Ninja
of Hidden Souls

Mortal Kombat

CD

Tomcat ABey

State Fire
Rooo AWste

36
36
37
39
66
66
66

As melhores dicas do pedaco. Quer controlar Shive
de Streets of Rage III? Se liga em SuperGP Dicas

Capcom

com SSF II
Mega

ataca

para SNes e

DETONADOS
Super Metroid: termine bem e rapido. Golpes e
taticas em Dragon Ball Z para Mega

300
40

MghtTrap

41

65

Total Eclipse

MASTER SYSTEM
54
65

Deep Duck Trouble
Chuck Rock

COMPUTER ZON
Conheca o ramo mais quente da

industria

do

erotismo, o CyberSex

ARCADE
1

:

Super Street Fighter
Art of Fighting 2

;

Turbo

54
56

PORTATEIS
Battle

!

II

Tank (GG)

Spider Man (GG)
Sonic & Tails (GG)

Masters of Combat (GG)

46
46
62
63

SUPERGP EXPRESS
Dragon

Chegaram os comics do ano: 4 volumes

sofisticados

com grandes momentos da Marvel

PC
Epic

Pinball^^^^^^^^^^^^

WM

ustracao de Capa: Murilo Martins

Ball Z:

Goku e Cia.
agora no

Mega

Drive

JOGO NAO TAO FRAGIL
Marjorie Bros:

tava doido para responder
a sua carta, mas nao

das duas melhores
revistas de games do
Brasil e deixar meu
protesto contra urn
espaco especial para

machao nao sabe
nada de mulher, embora
pense que sabe tudo. To
ate a fim de troca-lo por
dois brotinhos de 18 anos.
Mas a ideia nao foi dele,
foi minha. Sei que muitas
meninas curtem games,
mas elas nao escrevem
deixei.

meninas que curtem
games. Nos nao queremos

um

tratamento "especial".
Essa coisa de que
videogame e coisa de
menino ja era. Muitas

meninas curtem games.
Nao vao caber naquele
mi'sero espacinho. Aposto
que isso e ideia do Chefe.
E tambem aposto que a

mes vou apontar
uns erros nos
inumeros golpes e
dicas dados da
segunda edicao da
melhor revista de
Este

games do

Chefe

rimeiro gostaria de

parabenizar a juncao

pra gente. Para incentivalas, criei um espago so
delas. Depois, o Chefe
botou um titulo machista,

%

"Jogo Fragil". So se for

no game

dele.

Outro beijo

e continue escrevendo.

Marjorie e os outros

Angra. Beijao para todos.
5
r§a
Marcia L. T. Correa

concordam comigo.
Aproveito para perguntar
onde posso achar o CD do

Sao Paulo, SP

CD do Angra voce acha na
Rock Brigade, tone: (011)
284 7428.

pais, a

SuperGP. Para quern

sem dois golpes
de Mortal Kombat,
aqui vao: na pagina
59, a Friendship de
Mileena se faz da
seguinte forma:
segure defesa e
+ chute alto. A
dica que faltou na
pagina 62 (Mortal
Kombat) e «-t-»t*-t

ficou

Hit

(nao tinha ficado

bem

A sua

demais.

Eii

Real Pinball e

urn jogo de

3D0 em

formato CD, feito pela
Data Works. Na
materia de Super
Street Fighter

super

Balroge
chute.

II

Xo

combo de
(c)

De

tf^tf* +

mes que vem.

Ate o

pergunta:

Chefe

nao abandonara a
luta por nada neste
mundo. Podem

aqui ficou

pedindo

oferecer dinheiro,

emprestado,

m9S n§ °
emprestei

mulheres,
celulares,

dejeitonenhum.
Claro, porque voces
tern que vender mats
e eu torgo para

carros

iates,

importados, telefones

4.f
y

Deputados, o que

uma

continua na luta agora

Resposta do Chefe:
Graaande garoto. E isso

na nova revista?

Fale para todo

pergunta, o Chefe

Jean Robert L Andrade

BA

mundo

comprar a SuperGP.
Quanto mais vender,

M

for.

SuperGP forever!

OCHEfE

que

Itabuna,

um carguinho

na Camara dos

voces sejam a
melhor. Agora,

resto, a

revista arrasou.

comprei a

SuperGamePower
a
n 1 etodomundo

.

claro).

melhor ficara.
Quanto a sua

revista esta

ai.

ADIVINHA QUEM
VAI
A

CONTAR COM

SUA ASTUCIA?

$• desde o principio
wci suspeitou que a

Ik

Toy ia fazer urn
imptT jogo do Chapolim,
• •tjo acertou na mosca!
Oa aielhor, no morcego, na
e nos outros seres
•Maerosos que o nosso

ia

taeroi vai

enfrentar,

com

a sua ajuda, no castelo do

Ceade Dracula. Tudo com
ovimentos friamente
calculados, e claro!
Aproveite-se da nobreza
desse jogo. E mostre que
voce e urn dos bons.

II

lira JDaelo flS

8

Master System

tfteto

7

ARTE NO ENVELOPE
Rubens Guilherme Presenti levou o cartucho de 16 bits este mes com
uma rendicao "cool" de Johnny Cage, lutador de Mortal Kombat.

Pesenti.de

Ca»eff

anouocattucnc

.

:vBs»»»
Carlos

J

r v TaVata.

si°
'i

Eduardo
Santae\a,sa°
r
p aUiO-5>

Pedro Eduardo
Ferreira,

Petropolis,

RJ

BRONCAS

Oba Chefe e Cia! Todos aqui
adoram a revista. Mas voces
raramente publicam cartas do

meu
Pstimadissimo

Na

ultima

carta

do

SuperGP,

li

asteroide

a

em

responder.

1)

em

Star Fox para entrar no

buraco negro?

2)

ar maligno.

Como

faco para abrir a porta da

sistema,

Sega ou Nintendo.

Devemos

unir-nos contra a

censura, principalmente nos

EUA!
Fernando

B.

Baby, sera que voce sabe

quando

sai

Shodown

5 asteroides. Acerte o
)

»

jogo.

surgira urn

tres

Bones
NBA e NFL

5§uF

SP

BB: A empresa japonesa

bem
Do lado

(quando

o).

SNES?
Diadema,

sair dentro

de

SE

AM

o belissimo estado de Sergipe.
Diante de tao deliciosa proposta
de subomo, nao consegui
resistir. Mas nao se esqueca que
tera que ter bolo para mim, para
a Marjoriezinha,

Baby

Lord Mathias: To contigo e
nao abro, mano. Game sim,

urn espanto,

censura nao.

secretaria.

Faustao),

Kamikaze,

e Lord (este rapaz e

come mais que

sem

falar

da minha

Caixa Postal 9442
Sao Paulo, SP - CEP 01050-970

meses.

GAMES
Fone/Fax: (011) 917-2228

Filmes
Infantis

RUA BARAO DE TRAMANDAI, 293A VILA ALPINA
SAO PAULO SP CEP: 03207-000
-

-

de Souza

SUPERGAMEPOWER

Takaraja esta fazendo o

Deve

F.

Resposta do Chefe: Ai esta a
prova de que nada temos contra

Akira,

Daniel Santana

*

Mendonga

Manaus,

Samurai

para

No estagio 2, do
I, existe uma fileira
'

fazer!

Aracaju,

"trocando cortesias" nos

sorte.

fcaium dos Santos
Campinas, SP

de

milho que so sergipano sabe
Caio Henrique

envelopes. Ora, nao importa o

na ultima fase de
»

minha

desenhar Sonic e Mario

Boa

destruir todas as bolas.

estado. Publiquem a

carta e receberao urn bolo

gamemaniacos do Brasil
inteiro que insistem em

da esquerda, desga e mate
o Alien, va para a direita,
atire na bola da direita,
desga e mate o Alien ate

sdiividasqueso
E preoso algum truque

com

CChefe. Escrevo para relatar
meu desapontamento com os

Destrua-o. 2) Atire na bola

Ailton e fiquei

e carismatico

-

REMETEMOS PARA
TODO BRASIL VIA SEDEX
VALORIZE SEU REAL!

AQUI VOCE ENCONTRARA TODA LIIMHA PLAYTRONIC E TEC TOY, COM GARANTIA
E ASSISTENCIA TECNICA EM TODO TERRITORIO NACIONAL, ALEM DE UMA
INFINIDADE DE FILMES INFANTIS E JOGOS PARA PC E AMIGA.

Cave de Azevedo
Rocha, de Lorena, SP e
o unico recordista este
mes. Cave mandou
varias fotos de telas de
jogos que Ihe valeram o
cobicado titulo de Leao
da SuperGP. Entre os

Baby Betinho: 'Brigade
Tambem to achando legal
trabalhar com o nosso
querido Chefinho. De urn
grande abraco na turma da
Belmiro, especialmente no
grande Serginho Chulapa.

FASE

Vila

recordes esta
7.928.800

BONUS
Caros amigos da SuperGP, ja
colecionava as edicoes separadas
e agora esta o maximo essa uniao
das duas. Mais de 80 paginas de
pura emogao.

Eu era

leitor

Patricia Line
- RJ

de Outrun. Boa, garoto.

a edigao ntimero 7; o
primo colecionava a

meu

Gamepower. Adoramos a

ideia

de juntar as duas melhores
revistas

numa

so!

Ebemezer Pinto Beraldo
Sao Goncalo - RJ

MUNDO MARAVILHOSO
DE ATARI 2.600

Marcelo Kamikaze: Estimado
Ebemezer, nos tambem

Marjorie Bros: Obrigada, gata. E
bom ver que a mulherada ta
comegando a escrever. Continue

adoramos! E pode esperar que
mes que vem tern muito maisl

Sugestoes de uso para a
velha maquina

1
.

Af pessoal da

SuperGP,

um

nivel Pro

Supergame, colecionava desde

PARABENS.
Araruama

assiduo da revista

no

1)

a

Rua Santa Ifigenia em
Sao Paulo.

Wagner Nluta Batista
Sao Paulo SP

Acheum banana com

-

cara de trouxa e fale para

revista esta

demais, na
base do
melhor,

ele

que eo novo 64

da Atari.

Ai,

bits

aproveite e

uma

venda-o por US$ 280.

impossivel.

Voces
conseguiram
juntaroque
havia de melhor

Paulo Paiva Nuccetelli

Sao Paulo

-

Fiquei decepcionado

SP

com

so coisa na Revista.

As sugestoes para quern
nao sabe o que fazer com
o Atari 2.600. Nao fossem
estes desbravadores, nao

na Supergame e
na Gamepower
com alguns

2)

A

detalhes detonantes.
Luiz de Rizzo Ramalho

Sao Paulo

-

Patricia

espirito

da coisa

a

Gamepower.

estariamos hoje jogando

SNes. Atari eopai do

pais.

Nintendo que e o pai do
Super NES! E ninguem
fica desmoralizando o pai

Adrian Sobral Galat
Santos - SP

Supergame, eu

achei arretada a sua fusao

como escudo

quandoforapanhardos

SP
Oi pessoal da

Quero parabeniza-los pelo
casamento animal de

entendeu o

Use-o

com

eoavo. Asminhas

Chefe vai

aproveitar muito que vai estar

Sinta o prazer de ve-lo

juntinhoasuaamada

3)

Marjorie. Arrebente

derretendo dentro do

Chefao!

Romulo de

Freitas Filbo

Recife

-

PE

isso

Alexandre

mando

T.

Tanaka

Bauru

-

ninguem mesmo.

que
era bom ficou melhor
ainda. Quero parabenizar
todos que criaram esta
revista animal.

Luiz

K. Horita

Ramalho e um

Patrol,

Seaquest, Air

Montezuma,
Pitfall, Enduro

e Swordquest.

Lord Mathias: 6 mano,

tern pre

Atibaia

Bit,

SP

logo plantar batata!

Denys

Frost

maquina

Moon

Asteroides,

Chefete comegar a

Agora e que nao

a velha

sao: Q-Bert,

Raider,

em casa! !!!!).

Marjorie Bros: Se o
encher muito, eu

sugestoes do que fazer

com

microondas (Nota da
Redagao: nao tente fazer

10

-

SP

tipico

aaonbail Z-mam'aco

^^^a^mmsmsm

4) Tire

as pe$as que ainda

funcionam e venda-as na

era so

uma

brincadeirinha...

Games.

Real Clube de

SIMes

e Mega. Para se associar,

envie mil cruzeiros e

endereco para Av.

em maos

urn

criatura

extremamente

pronto para

selvagem. Os

com

gladiadores estao

I,

historia e

do castelo do Trovao,
que fora capturada por
urn misterioso

Chama-se

re

-

a procura da feiticeira

ser...

Existem, ainda, uma
serie de golpes
especiais, mortals,
tecnicas especiais de

Warrior". E
de luta
barbaros, tipo

Art •* Fighting e

luta, etc...

«ama

manda-lo para
• S** do Brasil. No
o «e basico, voce

Baby Betinho: Achei a
tribal. E eu ate

sua ideia
dois

duas
e

uma

eiASSIFIMuflfi
Andre Amaral, de Santo
Andre, SP,

tel:

(011) 717-

0441, esta afim de vender seu

Wagner M, da Costa
Valinhos, SP

M

Marginal, no. 170, Jardim
Santa Candida. Diadema,
SP, CEP 09910.000.

Master Super Compact ou
troca-lo por

&

um Game Gear

ou Game Boy.
Pedro

Luis,

jogador e grande

de Sao Paulo, SP, quer
vender tudo para ver se
leitor

gostaria de conhecer
esta m'ma extremamente

compra

selvagem.

SNes com

um

enquanto
fita.

ta

3D0. Por
oferecendo

controle e

um

uma

Ofonee(OH)

205-9099.

•
•
•
•

W&L

COMPRA
VENDA
TROCA
LOCACAO

CARTUCHOS NOVOS E
USADOS A PARTIR DE:
MEGA DRIVE
6 URV'S

TUDO COM GARANTIA
SOLICITE NOSSA
LISTA DE PRECOS

NINTENDO

10 URV'S

4 URV'S

AV. EDE 230 - SALA 2 - SAO PAULO
FONE: (01 1) 951-0635 / 949-0669
#

I

SUPER NES

-

SP

CIRCUITO ABERTO

SATURN SAI DE ORBITA E
PREPARA ATERRISSAGEM
NO PLANETA VIDEOGAME
que nao passava de urn
projeto esta para se tornar
realidade eja estao no forno
muitos e bons jogos
as portas de joysticks
(cujas

imagens ainda nao

foram reveladas).

Algumas modificacoes

podem

ser ainda

introduzidas no

aparelho,

com

o

objetivo de baratear seu

custo para o

consumidor (vamos
torcer para que
obtenham sucesso,
nao e mesmo
rapazes?). As
especificacoes
tecnicas foram
definidas: o aparelho
vai trabalhar

design e dos
mais modernos e seu poder e enorme:
"nivel" de 64 bits gracas a 2 chips

SH2

com

2 chips

(Hitachi 32 Bits e 50

MIPS),

com processamento

dividido. Por conta desse

macete, o Saturn passa a ter

Finalmente foram
divulgadas algumas fotos

nova geragao de consoles
de videogame. A tampa do

mesmo

do Saturn, o console de 32
bits da Sega que esta
causando a maior
expectativa no universo dos
design inspira
games.
modernidade, assim como
sua cor, o prata. Nada mais

CD

adequado para inaugurar a

acesso para CD, assim

apresenta o

estilo utilizado

Na

no Sega
do

CD

parte traseira

urn "nivel" de 64

bits.

Mas

nao para por aqui: serao 36
Mega de RAM, 16milhoes
de cores, poligonos

com

sombras e

textura, sprites

console se encontra a

com zoom

e rotacao

entrada de cartuchos. Na

independentes, 5 camadas

dianteira estao localizadas

graficas e 32 canais

as entradas de energia e o

Apoio para o projeto parece
que nao vai fazer falta: alem

2.

como

PCM.

do poderoso grupo
conhecido como Big 6 (que
reune Capcom, Konami e
outros pesos-pesados do
setor), mais 150 softhouses
e a gigante da informatica

MUDANCAS?

Microsoft

prometem marcar

presenca nessa parada.

A

Sega informou ainda que vai
empregar o Titan, uma placa
de arcade (64 bits) que
apresenta compatibilidade

com

o Saturn. Dessa

maneira, os jogos de arcade

poderao ser convertidos

com grande facilidade

O Saturn pode ainda sofrer
modificacoes antes de chegar as
lojas. Mas o objetivo e mais que
justo: torna-lo mais barato

10

nova

para

dos consoles.
Noti'cia melhor do que essa
so mesmo se chover dolar
na cabeca da rapaziada.
a

estrela

em

SAMURAI VIRA
EM 32 MEGA
fabricante de

ATakara,

torno do preco

com que

o cart vai chegar as
prateleiras das lojas
continua.

Mas nao deve

dos mais

baratos...

ser

games japonesa,
largou na frente na
corrida dos cartuchos

de 32 Mega. Mai

acabou de anunciar o
primeiro cart (Fatal

Fury Special) e
esta

com

ja

Com SGP ESPECIAL FUTEBOL voce

pianos para

segundo
com 32 Mega,

lancar urn
ti'tulo

Samurai

Showdown.
langamento esta
previsto para

outubro, nos Estados

Unidos.

vai dar

de goleada nessa Copa do Mundo! Sao
mais de 30 jogos para TODOS OS
SISTEMAS, incluindo:
- Fifa Soccer para Mega Drive;
- Super Formation Soccer II
para Snes;

misterio

E ainda:
Estrategias para ate 4 jogadores
simultaneos.
Prove que, alem de fera, voce tambem e
craque!
Drible seus adversarios e garanta ja seu
-

GAMES VAO
TER DISPUTA

MUNDIAL

A

SGP ESPECIAL FUTEBOL!

Blockbuster Video
aliou-se a

Gamepro

promovendo o
Campeonato Murtdial de
Videogame de 1994. Entre
e esta

Quern

os requisitos basicos, o
jogador nao deve ter mais

vai dar

uma de Jordan?

™.f}fFftt™||

que 20 anos de idade e
residir oficialmente nos
EUA, Canada, Australia,
Chile ou Inglaterra. Serao
tres

em

semanas de disputa

Sonic e urn dos desafios

jogos para SNes e

Mega

Drive. Para

SNes, o

jogo da primeira semana
e

o

NBA Jam, na segunda
TMNT (Turtles) e o

ultimo e o Clay Fighter.

A ordem

para

NBA Jam,

Mega

e

Sonic 3 e

Virtua Racing.

em cada
ganha uma

A

velocidade vai reinar

primeiro lugar
categoria

isso fora os premios. Tern

viagenzinha para San
Francisco, California,
vai ser

o Editor da

Gamepro durante
dia,

onde

daria o

urn

conhecer a Capcom e

a Electronic Arts.

gente aqui da redafao que

Tudo

dedo mindinho

para entrar nessa boiada.

Pena que o
fora da

Brasil ficou

mamata!

de

NAS BANCAS!

f

PRE ESTREIA
J'

Slader Quan

'or

Recebi urn
*

interurbanode

umadmiradoranonimo

me

que

levou a investigar

as vias oficiais e descobrir:
esta confirmadissimo o

langamento simultSneo de
Super Street Fighter II
para

SNes e Mega

com

a otimista previsao para

Drive,

julho. Tern mais: vira

completinho, comtres
estrelas-de selegao de

velocidade!

que

a

A iinica

Capcom nao

coisa

planejou

movimentos Super Turbo do

sjffema sonoro foram
desenvolvidos para superar

arcade. Entaospreparem-se

a falta

para este cart sao os

?

para a materia sobre

uma

de velocidade

relacao ao turbo.

em

Alem do

elementos sao de arrasar:
Ryu disparando sua Fireball

com

efeito cinematografico

de fjame-por-frame,

Cammy

instrumento, incluindo

no
Long
e o
estagio de Fei
Bengala
rugido do Tigre de

guitarras eletricas

Mcfe:^**^^

das melhorei conversoes do

mais, os carts patasistemas

trajada

durante o Tiger

arcade do ano.

domesticos virao com tres
estrelas de v|pcidade, e a

parda

Entretanto, o efeitffde eco e

QUEIXO

DE CAIR

Amigos da SuperGP,

Super

aereditem, o jogo e de

qualqueri I

desabar queixo de
jogador que tenha os miolos

em

seu devido lugar.

Os

novos perfbnagens,
combinacies, o trampo de
arte fantastico e grande
**Wfca

mais rapidarfhega
perto da veVs&d

ii

i

bem

entra para o Guin

como uma gata
e Chun Li com sua

Das
combinagoes Hyper Fist de
Dee Jay aos Dragon Punchs
mortais de Ken, cada

usado diferenterfente no
.»«
SNes,
<mmS

WOLTA

AO MUNDO

manobra etecnjca estao
completamente aplicaveis. A

EM

SEGUNDOS

Fireball inalterada.

Book como o jogo de maior
memoria no sistema - 32
bits (nada mais nada menos
que o dobro do original SF
Desde os backgrounds
II)

^arcade. Gragas ao

ate as telas deJSbertura, os

voce podera ouvir cada

parte sonora sga

como uma

transposicao ffara do

Q-Sound,

.

NEW eMLUNGEM!

15

Alem das

estrelas

velocidade, a

de

Capcom

adicionou dois novos

modos

divertidi'sJlrios.

Urn

—

defogo»°

deT. Hawk
Storm Hammer

dun
12

H-

..'*

° Hyper F!st de Dee

Jay

defes e o Time Challenge,
onde dois jogadores

competem para ver guem
podeacabarcom os
oponentes da CPU mais
rapido.

uma

Tournament

SUPER E

MESMO SUPER?

Battle e

Passados os

eliminatoria simples

iniciais

entre.qitojogadores,

tres

anos

de sucesso absoluto

e incontestavel, poderia o

identica as limitadas

velho Street Fighter ser

desbancado por

ti'tulos

versao que e langada, o jogo

aparece modificado
Tournament

radicalmente, sempre se
aprimorando nos quesitos

Battle coloque

wen numtomehde 8 kitadores
Ok, voce venceu no Tournament

Bttlk

maquinas de arcade
Tournament Battle.
Super
Battle

o

Mode

Game

e o

Start,

continua o

mesmo que

Versus Battle

mesmo

de

:
;.'

*'*..

luta continua!

de jogos de

como Mortal Kombat

II?

Em

luta, a

materia

saga

Street Fighter continua

Segundo as previsoes dos

monopolizandoa

astros parece que vai ser

preferencia da galera. E

muito

•'.#.

jogabilidade e diversao. E a

dificil!

A

cada nova

ten ho dito

PRE ESTREIA
Por

Bab

Betinho

A Capcom quebrou

um

mais

com sfu carro-chefe
A versao para Mega do
Super Street Fighter II
tera, pasmem 40 MEGA! (32
recorde

no SNes) Por issbTos
grafieos sao fiiis ao arcade.

som

e

uma

incognita,

espera-se o mesrfio
.«<

mas

nt'yel.

A

grande novidade do Super
Street sao os 4 novos
*»
guerreiros: Cammy, T. Hawk,

Dee Jay

e Fei Long. Alewi

agon com 2 hadoukei (normal o tin) encara o rtovato mat
coisamudou: cenariot, oa roatoa
poderoto Thunder Hawk. M<
a aorta. Eato ultimo contSm
dos lutadores na tola
iiutrumentoa novo* a Q Sound no arcade
Ryu,

disso, os antigos lutadores

ganharam movimentos, em
especial os chefes. Houve a
introducao dosfecnical

t

Longtam uma etpecia da
Shouryuken com chute. Esaae
outre golpe poderoso

Fai

m

(onus. Agora podem-se
contar

com

3 tipos de duelos:

o tradicional, o group battle
(ja

existente no Special

Champion

Edition) e o

Tournament (parece com o
pre?o ? Um
do arcade).
pouco mais que os outros da

em

torno de US$ 30.
melhor versao? perguntariaj leitor.
Resposta: estao no mesmo
nivel f opte pela versao do
rie:

ual a

Bairog uaa a parade com $eu
novo golpe, que conaiate num
i

voo

comas game

'*

console de sua preferencia.

in Cammy poaaui golpea
atraveasam magiaa, o Accel
(dole ecertoa)

No

dia

jogo a

de langamento do

Capcom

vai lancar

novos joypads: o Capcom
Pad Soldier para Mega e
SNes. Ideal para Street.
Nio tern turbo nem slow
motion e custa US$ 15

QUILOS DE CONSOLES,
DUZIAS DOS MELHORES CARTUCHOS,
JOYSTICKS A GRANEL.
SALE

xci&T

ARMAZEM
ELECTRIC CO.
A NOVA VIDEOGAME STORE

ONDE

FREGUES SEMPRE TEM RAZAO.

qualquer negocio para conquistar a
freguesia. Telefone ou venha conferir
pessoalmente. Agradecemos a preferencia.

Lembra do tempo em que se discutia
o preco com o pr6prio dono? Quando
um aperto de mao valia tanto quanto
dinheiro? No Armazem Electric Co. tudo
isso esta de volta. Junto com modernos

BUUfii: vq?o

^spa^e

_

consoles, os ultimos lancamentos

em

cartuchos e acess6rios para a sua
locadora ficar atualizadfssima. E como

a gente esta comecando,

vamos

fazer

ARMAZEM ELECTRIC CO.
R. Paraguacu, 45
Tel.: (011)

-

Pacaembu

66-9363/3243/8236

SP

-

-

-

Cep 05006-010

Fax: (011) 66-8794

SPACE INVADERS
disponivel

taito

Mais uma surpresa

urn super-painel de

paracompletara
longa lista de shooters de
Sega CD: Soul Star. A

controle no canto superior

SNes. Na epoca, Space

primeira vista pode-se

simultaneos. Os

Invaders era mais
badalado que Street

decepcionarcoma

alienigenas

concepgao classica dada
ao jogo, mas com a
Jornada, o piloto e levado a
cenarios nunca dantes

cola,

velho sucesso de 1978
volta igualzinho para

Fighter e Tetris juntos.

Sao

4 opcoes: original

(preto e brahco), celophane

versao

(imita a

celofane), right

com

navegados... digo,

up (com urn

sobrevoados.

Como
membro do CryoCommandos, voce tern

fundo) e color (colorido).

jogo e simples, basta

\

hudson

que aniquilar os Myrkoids

detonartodosos
alienigenas que descem de
cima para baixo na tela.
Para isso, voce conta com
urn canhao que pode
disparar apenas urn tiro por
vez. Urn grande
lancamento para "old

como o

timers",

Desafie seu pai

da galaxia.

Chefe!

numa das quatro

versoes do classico jogo de
invasores espaciais

yanoman

|Je voce e chegado num

assim por

%tRPG-Simulador,
pedida. Feda, the

diante.

Emblem

eis a

Quando se

of Justice

encosta

mesmo
estilo, o mesmo produtor
e o mesmo "caracter

conta

com

o

designer" (criador de

personagens) de Shining

Force

I

(Mega). Trocando

em

miudos, trata-se de

urn

Shining Force para

SNes. Nas cenas de
batalha,

voce e o CPU

movem

seus

personagens cada urn
segu'mdo sua vez
(parecido

com

xadrez).

A

vez e definida pela

agilidadedos
personagens, quer dizer,
o mais rapido comega e

16

A

perspectiva e

de tras da espagonave com

da

tela.

Dois jogadores

podem coordenar ataques

com

saem na sua

investidas

fulminantes. Promete

grande jogabilidade.

,

Conversao

do

animado da Disney. Os
graficos se mostram tao

',

que

uma

',

'Mm.*-*

*

m

SHIRT CHfnE

Os graficos sao

denials

foi

transformado
por

'

estar diante de

mais um jogo do nivel de
Aladdin. Voce controla o
principe

4.

mm

iw

1CV

belos quanta o filme.

Poderemos

m

ubt

^*-f?«,

espetacular desenho

numa fera

bruxa. Para voltar

ao seu estado normal, e
preciso encontrar alguem
que o ame de verdade
antes que as petalas da
rosa preservadas debaixo

um vidro

Os
movimentos da fera se
mostram bem vivos, como
no desenho. A brilhante
trilhasonoratambemea
mesma. Muitas cenas do
de

campo

A

historia e igual a

fl

aquela

a

Bell.

Ou

maior na versao

a Bela, ou

seja,

tudo indica

escolhendo entre

numero maior de
jogadores. Sao varios
destaque para o
Tournament, um torneio
onde participam 24 times.

desenho. Se voce nao viu
curtir

HI

1

'.

VI

1

SHK*.V\

MHMM

I

i,M
S*l III >l
s*l l/l hi iM>
1

1

'

um

tao espetacular quanta o

Assim

ainda mais o

jogo quando chegar.

I'll

NKtll

faltas e escanteios,

modos de jogo com

veja.

:

min\

.

quern vai bater

que o cartucho podera ser

podera

para a Copa de 34

KUtUKS

dosmelhoresjogos
de futebol para SNes
ganhou a versao Copa do
Mundo 94. Sao 24 times
nacionais agora. Pode-se

em que a

com

o desenho,

feita

Um

definir

Fera e atacada por lobos e
a danga

bem

!

filme estao presentes

como

esta

do cinema

caiam.

As regras podem
Voce controla a Fera

alteradas: ligar

tempo

ou desligar
ou

modo league

mn

i»

liURsusw

OPJW
Qi

:

1

<r

#*

-f-«ptf

BBfsitsii

on

1

-

1

;:

U!

1

tm

-'EHKims

As opgoes sao detalhadas

extra, ligar

desligar

tempo perdido em

cobrangas,
ainda,

ser

24 times no

etc. Existe,

um modo

para

quatro jogadores

com o
adaptador apropriado.

simultaneos

que ja

era

bom

ainda melhor!

vai ficar
Defina quern bate escanteio

'

:

t

PRE ESTREIA
KAMEN

RIDER ZO

WILD TRAX

estilo Time

ogo no

Road

e

8

disponivel

disponivel

mega

Gal

Blaster,

protagonizado pe|o heroi

Kamen

da serie

Tudo

rola

urn filme.

Rider.

como se fosse
No momento

em

quesurgirosinal na

tela

voce aperta o botao

correspondents,

mas sao

necessarios reflexos de
ago, pois se dispoe de

mais ou menos meio
segundo para executar a
Wild Trax: mu'rtos parimetros, 3 pontos de

operacao. Existem certos

vista,

gra

adrenaline

em que o jogo faz
lembrar urn adventure no
pontos

Anovela chegou

qual se faz determinada

opcao tornando

a

aventura multidirecional,

quer

dizer,

afinal vai

existem varios

meios para chegar ao

mostrar a sua

cara. Trata-se

final

de corrida

ou aosfinais. A

em

digitalizacao foi feita

ao

segundo jogo
chip
Super FX
com o
fim.

com

de

com

poligonos.

um

jogo

graficos

A

capricho.

movimentaeao e super
realista: cada pneu recebe

amarrar.

cada situacao, se

Amantes de
Dragon's Lair vao se

uma forca

diferente para

assemelhandocom
carros de verdade.

TETRIS FLASH
julho

8 mega

Existem 4 carros a sua
escolha e 3 pontos de
vista,

mesmos ja

os

em Star
dentica a versao para

Nes, excetuando os
graficos, sons (que sao

melhores) e um modo a
mais. Trata-se do modo
Puzzle no qual e
necessario apagar todos
os blocos com
determinadas pecas. Sao
100 fases para rachar a
cuca. Tetris Flash e um

vistos

Fox: visao de

cockpit, visao

prdxima e

Modos
com destaque

visao afastada. E 4

de jogo

para o Stunt Trax, onde
as pistas sao fora do

normal com rampas. Sera
que vai conseguir superar
o fantastico Virtua
Racing?

pouco diferente dos

De cima para

outros: para apagar os

maquinas

blocos e necessario
juntar 3 blocos da
mesmo cor na horizontal
mais
ou na vertical.
quente e jogar a dois.

4WD

da

ser

o oasis

serie Tetris

atta aceleracao e

aderencia

Coupe maior controle, mas

I

muitas derrapagens

Formula Type

Quando e aftvado o modo para

SNes promete

baixo, as

a sua disposigao:

Zjogadores a tela se divide.
Quern seri o mais rapido?

o mais

veloz,

bom controle mas chassi fraco

2WD

acima da media, mas seu
por

equilibrio deixa a desejar

conta de so ter 2 rodas

am Mo trato ass

|m dos RPGs de maior
J sucesso da Sega vai
v uma versao para CD.
ran 2 jogos no Mega e
no Game Gear (quando
lan^ar a versao para
r?).

CD

se baseia

duas versoes para
l*ne Gear: isso mesmo 2

iogosem 1 (esta virando
noda). Os graficos foram
refertos e o

som

sera

majestral. Ainda: esta

versao contem cenarios
extras inexistentes no

Game

Gear.
forte de
Shining Force CD sao as
batalhas e, como no Game
Gear, as cenas

RPG das

cidades foram cortadas.
Imperdivel para fas desse
jogo.

de luta da
chega bem

terceiro jogo
serie

Ranma

superior aos outros dois.
Esta versao permite

provocar o adversario

e,

depois de fazer isso por

um

certo tempo, o seu medidor

de energia comega a piscar.
Nesse momento, o seu
ataque torna-se mais forte,

SUPER

c

alem de ser possivel
empregar os golpes fatais.

com ostradicionais
modos de jogo Story e VS.
No modo Story, nada de
novo. Ja no VS a coisa
esquenta. Alem do VS mode
Conta

normal ainda existe o Tag

Match mode, onde se escala

uma

dupla e as regras

a de uma luta livre:
chegue no seu canto e
troque de lutador. Herb, o
chefao, so pode ser usado
neste modo, por enquanto.
Mas fique calmo,em pouco

lembram

tempo vao aparecer
para

utiliza-lo

modos

e

em

tambem

dicas

Sequential mergulho, soco
forte agachado e amaguri ken

outros

para fazer

aparecer otradicional
velhinho Happosai.E

RANMA SAOTOME

esperar para ver!

Rolling

Elbow -X + A

Back Blow - Y + B
Mergulho - 4- + chute forte, durante o salto
Kiai Shot - (c) «--> + soco
Amaguri ken - soco repetido
Hiryu Shouten-Ha (c) 4* t + chute
Golpe Fatal - «-* + soco forte

Child Hinako
Sliding

Diving

-X + A

-Y+B

Hi Coin Beam - b-> + chute
Low Coin Beam - 4*-* + soco

Adult Hinako
Heel Kick-X + Aou Y + B
Coin Beam - 4»-> + soco
Tsurisen Gaeshi - b-* + chute
Golpe Fatal - ** ^ t£+ + soco forte

A

RYUGA
Sliding

HIBIKI

-X +

Double Hit -Y+B
Mergulho - i + chute forte, durante o salto
Kiai Shot t-* + soco
Bakusai Tenketsu -!<*-+ soco
Golpe Fatal - * t + soco forte

KODATCHI KUNO

s&l

Thousant Blow -X + AouY+B
- (c) <~> + soco
Ribbon Sweep (c) «--» + chute
Flower - (c)i t + soco
Golpe Fatal--*'* i ** + soco forte
Club Throw

SHAMPOO
Upper Throw -X + A,de perto
Dash Slap -Y+B
School Bag Typhoon - soco repetido
Air Throw - (c) i t + chute
Dash Hammer (c) «•-» + soco
Golpe Fatal **-* + soco forte
HHHHMMRH

Jump Kick -X + AouY+B
Botton Cutter i-* + soco
Air Botton Cutter - *-t + soco, no ar
Acrobat Kick - i*- + chute
*o/pa Fata/ - ** 4* * «- + soco forte

Heaven Drop -X + A
Dragon Tail- Y+B
Meteoro Kick - i + chute
Air

Throw - i-»

forte,

durante o salto

+ soco

Double Air Kick - «- i -» + chute
Golpe Fatal -i + soco forte, no ar

Spatula Cutter - X + A
Spice Bomb - Y + B
Spatula Throw - i-> + soco
Sp/ce M/x - 4»-> + chute

Go/pa Fate/ --»«--» + soco forte

I

GENMA SAOTOME
Panda Blow - X + A ou Y+B
Gravity Drop - i + chute forte, no ar
Panda Tuckle - (c) «--» + chute
Panda Head Butt -(c) it + soco
tips Fatal *«-* + soco forte

«£

Bomb -X + A

Y+B

Hakutchou ken

-

Falcon Attack

i + chute, no ar

-

Throw - i-* + soco
be Fatal - -*^ i **• + soco

Knife

forte

TATEWAKI KUNO

DashCut-X + A
Back Jump Attack -Y+B
Vacuum Cutter l-» + soco
Thunder Blow -t-* + chute
olpe Fatal - ** i tf «- + soco forte

Sonic Kick

-X + AouY+B

Shot (c) «--» + soco
Dragon Blade -(c) it + soco
Ground Blade - (c) «~» + chute
Golpe Fatal *•*}'*•* + soco forte
Kiai

^B

SNES
VC30C9QC-35

C -» \

—
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Por Marjorie Bros

Novidade Maravilha!

shooter devastador da

Konami, ganha
para acao

em

uma

versao

Bom sense de profundidack

side-scrolling.

Uau! Desta vez, Twinbee e

seusamigos, Winbeee
Gwinbee, saem em socorro
a princesa de uma distante
galaxia, raptada por urn

louco cientista.

jogador

1 ou 2)
pode controlar dois ou tres
robos. Cada ciborgue desses

(existe

opgao para

Colha todos desses sinos e tera

uma recompense (109 da um

Cores bem

mauces

apresenta diferentes
caracteristicas

de armas,

saltos e recarregadores.

Num

primeiro

momento,

a

turma de herois so pode
enfrentarosinimigos
fazendo o uso de urn soco
simples. Colhendo Power-

ups e Hidden Bells (sinos)
eles

conseguem novos
Os graficos foram

poderes.

trabalhados

bem

em tons pasteis,
A jogabilidade

bonitos.

e simples, fato que

facilita

bastante a vida dos

menos

experientes. Quern joga

bem Sonic vai jogar bem
este. Mas nao se deixe

Win Bee pode abusar do voo

enganar pelas aparencias

Twinbee RBA apresenta
agao para profissionais do
joystick.

Battle

Uma

dica: o

modo

(onde voce enfrenta

umamigo)eomais
empolgante.

Op
22

ra muito Sonic the Hedgehog: coincide'ncia?

Quern se amarra em Sonic vei
curtir Twinbee (este chefe nao
lembra Robotnik?) Do contra' rio,
pode eaquecer: nao e a sua praia

Os jogos elaborados pela
Konami- umadas mais
conceituadas fabricantes

de games do Japao, a
terra

do videogame

-

primam pelos comandos
especiais e dicas.

Com

o

famoso Twinbee nao
poderia ser diferente. Veja

so o que os

programadoresda
empresa armaram para
voce dessa vez.
?ause e pressione
3x

Pause e digite: tt^l LRL
R B e A. Isso permite que
voce fique com forca total

A

B

X

e

Y.

(t-H«-

Assim

se sai da fase

sem

que passe dela

Pause o jogo e

digite

t A

•

A4>A«-At B-»B4>B«-B
e veja o final

sem

fazer esforgo

Alidade

pause e

digite a sertha:

LRLRABXYLRL
RABXY

Pegue urn item qualquer e
deixe ele na mao. Espere 30

segundoseoitemse
numa maga.

transformara

De uma de Eva. Coma a
maga e voce ganhara life.

23

Por Slo

Mo

Se voce e daqueles
que nao entra

tipos pacificos

numa

briga

nem

por

que se
render ao desafio de uma

telefone, vai ter

pancadaria
estilo:

em

grande

Saturday Night

Slam Masters.

Este

da Capcom, que

ja

ti'tulo

apavorou

DICA: quando agarrar seu

nos arcades, esta sendo
langado para o SNes. Sorte

nossa (dos briguentos)!

As

DICA: caso csia no solo aperte de
imediato pan cima ou para baixo
para rolar e eseapar do
agarrao. Se preciso role para
ton do ringue

show sao
campeoes de luta livre

oponente, aperte continuamente
Ataque e Agarrao para dificuttar
que ele escape

estretas deste

oito

prontinhos para a briga.

DICA; se estiver em maus lencois,
de 2 toquinhos noLouR para sair

fon

objetivo e simples: destrogar

seus oponentes e conquistar
o ti'tulo. Com o adaptador

DICA: pratique sua ttcnica com
um lannjio. Nao, nao estamos
falando de seu irmao cacula. Ligue
ojogo pan 2 jogadores ejogue

multiplayer, entao, a

sozinho

encrenca e de ferver. Trata-

em

psicologica e fisicamente

se,

sem sombra de

uma

duvidas,

das melhores

adaptagoes para este
periferico.

todas as direcoes

usando o botao de ataque.
Cada "gigante" possui seu
ataque especial e

A jogabilidade

e

garantida pelos controles

complexos. Naturalmente,
voce podera socar ou chutar

uma

tecnica devastadora,

requerendo do jogador
execugao detalhada no

uma
Dhforsao total com 4 jogadores se
digladiando na arena

controle.

resultado

acaba

sendo uma
mistura
variada de

voadoras,

joelhadase

Este e o legftimo "maior espetacub da Tern"

esmagamentos. Algumas
das sequencias lembram
um pouco Street Fighter
(movimentos de direcional

Jalapeno Comet lembra o
torpedo de Vega

com botoes

SNES

Saturday Night.

pressionados).

Por exemplo,

El

Stingray's

Jalapeno Comet usa a

Capcom

mesma movimentagao
Pau puro. Essa e a melhor
definigao para este cart.

Na

tradigao de Street, o que

importa e a tecnica e a
habilidade de cada um para
veneer o adversaries

Fireball

nao e

de Ryu.

sofisticada,

pratica,

da

A defesa
mas,

com

pode-se eseapar da

investida inimiga utilizando-

se de sequencias maniacas

de botoes.

HORA DO SHOW
seguem o
adotado em SF II. Os
Os
Sem

preco

4 jogadores

24 Mega

Visao: lateral

Maio

multi-scrolling

Luta

24

graficos

lutadores receberam
visual "bad",

como

a

estilo

um

DICA: caso seu oponente tome
impulso nas cordas, contra-ataque

Escolha o lutador que mais

combine com seu estilo

com o ataque com satto
mascara do mal do Japones

impressiona neste cart e

Oni's e o Rasta's pet

queeletransmitecom

monkey. Os sons sao

fidelidade a dura realidade

esparsos, masfuncionais.

das lutas de TV. Se voce e

Ostemasmusicaisse
harmonizam com a

um

cerimonia de
match.

Mas

infcio

de cada

o que mais

dos fissurados

em

Street vai adorar este novo
fighting

game com

assinatura da

a

Capcom.

5
Super Heroi
atomico da Taito esta de
volta em mais uma aventura
side-scroll kick and punch
bem no estilo Streets of
Rage. Sonic Blastman e um
tipinho que usa armadura

Voce

inicia

com S poderes, certos

golpes gastam this deles

Ao enfrentar este chefs tome
cuidado com a helice

wtS*»v

Alguns inimigos explodem, flque
atento para nao dancar

brega e tem movimentos

desengoncados. Mas
da um show!
jogo nao

mudou muito em
ao

original, a

relagao

nao ser

seus backgrounds,
agora mais caprichados.
jogabilidadeegarantida

com muitos

golpes e

sequencias, fora os inimigos

As fases sao
missoes de resgate a
inocentesem perigo. Os

variados.

bonus sao na base dos 3
socos, culminando

com um

murro de 100 megatons.
Dizem que sua munheca
equivale a

um

Scania

desgovernado no queixo

Guards este supergolpe de Sonia

Sao estes tres os person agens de
que voce" dispoe

para quando chegar o

momenta

de encarar os chefoes

SONIC

BLASTMAN
SNES

II

m

Taito

Alguns dos inimigos perdem energia

12Mega-N/D

mesmo que em posicao de defesa. t so sentar o braco

2 Jogadores Simultaneos
Luta

-

Continue

CKAFICO

som
I

PIHCUiPAPtJI

WW MCTOB j
Nem pense em agarrar os monstrinhos verdes. Eles reagem espremendo voci como uma laranja sem sumo
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Por Marcelo

Kamikaze
Faltam adjetivos para

poder descrever Final

Fantasy

VI.

Quanta aos

graficos pode-se dizer

que sao

perfeitos, os

melhores de toda a jea
longa histaria do SNes,

embora esse conceito
seja relative Atriiha

Os Magic Armors sao maquinas
capazes de user magias, coisa
rara neste Final Fantasy

§1*

Urn dos pontos altos do cart
sao os graficos, com grande
detalhamento e volume

Nao pense que esse lagoa 4 urn
cenario de fundo, ela restaurs

suas energies

egra
L

* *****

• *

-

*

sonora e grandiosa e

_

variada quanta aos
estilos: vai

do

jazz ate o

classico, incluindo

operas

com

direito a

samplers de baritonos e
sopranos.
Final

Fantasy VI e urn RPG
denso e extenso
reunindooqueas
versoes IV e V tinham

de melhor: muitos
eventos e a
possibilidade de criar

umgrupodoseu

jeito.

Cada personagem

tern

/
EfffHlSEiuhid

.
.

T)

Em

(111

2HG

<

certos pontos voce entente inimigos dos
mais estranhos, como essa locomotiva que
carrega almas para o outro mundo

Seguindo
cataratas.

fortes

em frente voce vai dar com enormes
£ bom apreciar sentir emocbes muito

Seguindo a tradigao de Final Fantasy, a caravela voadora

Em certos locals voce enfrenta
uma batalha

seu

tipo simulagao

comando

Quanta erudigao! Aqui voce participa de uma opera

24 Mega de pura obra de arte.
Esperemos a versao em ingles

especffico

em particular, existe
um chamado golpe

e,

especial. Se isso soa
Street Fighter e Cia.,

acertou: voce escolhe

comando e digita
uma das manjadissimas

esse

sequencias usadas
nesses jogos. Ha

tambem

assassinos de

aluguel. Basta

passeio

sem inimigos

Mash Figaro
possuigolpes
especiais, a la

desembolsar uma
graninha e o ninja

Shadow vem com

Mais uma tradigao de Final
Fantasy que continue em aha:
Chocobo, o passaro que
conduz voce ao longo de um

Street Fighter

voce.

Oseventosincluem

uma

batalha estilo

simulacao, lutasem
trenzinhos de minas no

melhor estilo Indiana
Jones e ate uma
participagao

Vasculhe tudo: as
passagens

FINAl

secretes

FANTASY

escondem henst

numa
SQUARE

opera. Toda essa

maravilha esta

24 Mega

fr

no Japao.
Quanta aos Estados
Unidos, a previsaode
langamento e para o
disponi'vel

finalzinho

aqui no

£1

VI

SNES

preciosos

Depende de voces.

N/D

ou 2 Jogadores

RPG

-

Bateria

iifc\

TW
Ww
ill

t0CfliNP)

do ano. Ja

Brasil...

1

lisflsL

-

Lock Cole 6 capaz de rouber
Hens dos inimigos. Assim voce
obtem Hens exclusivos

n\

^amf

^|

\

sou
\

DlflCULDADt

fUN FACTOR
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THE JETSONS

INBALL

versao oito bits:
robos voadores,
baleias mecanicas e

morcegos.A sua
arma e uma maquina
de succao usada
para deslocar
blocos, eliminar
adversaries, colher
power-ups e escalar
paredes. Os
cenarios e graficos
sao caracteristicos
da serie Hanna
Barbera: coloridos e

V
-

com personagens
A musica

imuladores de
Pinball ainda nao
sao muito comuns no
SNes. Pinball Dreams
e o terceiro da lista.
Nao apresenta bons

espacial a filme de

e

aventura dos
Jetson para o SNes
primeira foi para
NES) esta de
arrebentar! Voce e
(a

que

e o

divertido e "Beat

Box", na discoteca: a
cada "flipada" voce
curte efeitos
legais

como em Jaki Crush
[GamePower #08), o

A

melhor de todos. Por

decepcionam. Chegam

outro lado, o tabuleiro
nao e pobre como em

a

Behind The Mask (GP
#19). Sao quatro
opcoes de jogo. Os
temas vao de viagem

.

grafico

do jogo

e seu

estagios side-scroll

fraco: as cores, lavadas,

hop'n'bop
enf rentando piratas

impressionar ninguem

espaciais.

DO: use $eu"aspirador" para
andar pelo teto

Os

inimigos estao mais
diffceis que na
THE JETSONS...
8

Mega

Fases: 7

1

Jogador

Aventura

Taito
Continue

Grafico

Som
Dificuldade

Fun Factor
1

2

3

4

5

TL-AYEK'

SLUT

DICA: para acabar com esse macaco, sugue os blocos • atire
volta contra eie

ponto
nao vao

graficos

lembrar o
Nintendinho em
alguns momentos. A
grande sacada e o
numero de jogadores,
ate oito

I

George Jetson e tem
que atravessar sete

jogabilidade e boa,

mas os

problema:

|®3*|-

bem

de musica rap.

graficos e efeitos

urn tedio.

*

mais

terror.

familiares.

ente, a nova

DREAMS

If;

no

total.

*£\ Por Marjorie Bros

Uma

viagem ao

tempo em que a
malandragem usava o

fio da
espada para tirar as
diferencas. Knights of The
Round e sucesso vindo do

arcade.

estilo e side-scroll,

mas em pouco tempo voce
sabera porque este jogo e
unico.

Sao

tres guerreiros

para escolher, todos

com nomes
pomposos:
Lancelot, Arthur e
Percival.

mandam

Os carinhas
brasa

com

ataques violentos.

que maischamaa
atencao e o sistema de

Quanto mais voce
decepa e escapa liso das
investidas dos inimigos, mais

fases.

poderoso e
acumula pontos. Pode-se
tambem chamar urn parceiro
para arrasar de vez. Se com
fica experiente,

urn jogador a porrada
solta,

com

Pode

acreditar irmao!

come

dois a terra treme.

DICA: quando se golpeia tesouros

podem apareeer inesperadas vidas

DICA: use os goipes

fortes

nos

soldados e quando os inimigos se
levantarem

DICA: de3ou4 goipes
DICA: golpeie o tesouro e divida-o
para mais pontos e energia

DICA: o cajado
level

faz

aumentar de

em Iron

Golem e fique em defesa para
escapar ileso do peso que vem por
cima

29

Por Lawrence
de Arcadia

A grande

onda das

deserrhos animados para o
videogame. Flintstones,

Tom

& Jerry sao apenas alguns
exemplos de lancamentos
traduzidos para videogame

nos ultimos tempos. Agora
e a vez de Sylvester e

Tweety

(Piu-Piu)

arrasarem

coragoes no Mega.

A LA CARTOON
A formula
cartoon

classica de

seguida a risca.
Gato cacando passaro.
Passaro tentando escapar.
foi

Gato usando mil esquemas
e armadilhas para a captura.

No

papel de Sylvester,

percorrendo sete fases para
devorar Tweety, voce se

com seus
personagens favoritos da
LooneyTune, como Grany
(a vovo invenci'vel); Spike, o
depara

buldogue (que o persegue);
Baby Canguru (com seus
chutes poderosos); e o

monstruoso Tweety Jekiland-Hyde (quando Piu-Piu
se transforma

em uma
Com

criatura pavorosa).

elenco

como

urn

este voce vai

Mega

Sylvester and Tweety.
Tecno magic

chegam com
o Mega

Piu-piu e Frajola

a corda toda para
Drive.

A

partir

de agora nao e

preciso mais aguardara
exibicao do desenho para se

divertircomadupla.

w5, feT)
Sem

prego

%sU.

1

jogador

16 Mega

7 fases

Junho

VisSo: lateral

Acao/avenlura

multi-scrolling

30

Pogo

Sticks,

Guarda-Chuvas, Luvas de

softhouses e promover a
vinda dos melhores

Jetsons, Pernalonga e

precisar de toda a ajuda
possivel:

msmmm

estrategicamente. Existem

sao graficamente perfeitos.

tambem algumas areas que
podem tanto fazer voce
recomegar a fase como

A musica

Repare nas exclamagoes do

S&T e

avancar para areas antes

felino: "Hello, breakfutht!".

inacessi'veis.

Desde o

complexo. Algumas fases
requerem urn bom

efeitos

e ininterrupta

com

sonoros corretos.

infcio,

mas

PARA QUEBRAR
A CABEQA

voce vai

divertido,

bem

enorme caso

preze vai preferir gastar seu

GRAFICOS 10 r

ao sentir a enorme

jogos do tipo quebra-cabega

SOMOK

dificuldade dos controles.

e recolher itens

Mas, depois de urn

de progresso,

Os graficos em S&T
seguem as linhas e cores do
cartoon tradicional. Os

tempinho voce acaba se
acostumando. E bom ficar

personagens revelam-se
bastante animados, e os

menor marcagao pode

movimentos de Sylvester

mesmo

em

contas, urn jogador que se

conhecimento

ligado, pois

tempo

insista

termina-lo. Mas, afinal de

feito e

querer arrancar os cabelos

em

prepare-se desde ja

para perder urn

tempo com jogo em vez de

resolver

ficar

em ordem

paradao, assistindo

desenhos, nao e?

a

acabar resultando em uma
grande perda no ni'vel de
energia.

mi
38^303

DICA: alguns power-ups estao
camuHados no cans'no defundo.
Puleemtodososlugaresesempre
pause o jogo para checar sou
estoque
I

ft

33

DICA: na fase do laboratorio,
pegue todas as pocoes posslveis
antes da weara r o Piu-piu
monstro. Use as pocoes contra ele
a consiga dm imediatamente urn
arranhao nesse passarinho
atrevido

KCOWDE-ESCOWDE
DICA; as vazes vod pode Hoar
com que um inimigo desapareca
levando-o para fora da tela,
pausando a retornando am
seguida ao jogo

DICA; para tirar Pw-piu da Larry,
barris

devem

set

empurradosdasplataformase
colocadosdoladodireitodatela

'/CA; use
esses
e c
?»<1erijo

J

stod

*fl°°«iversend°
o

qUe

^9uido porinimigos

DICA:

*^"*S£EL7

aw»"» r^Z^ e flutuar para a

teRwdo

porPoueo
31

Os movimentos
Por Andromeda
Voce prefere o
pacato Bruce Banner ou o
Incrfvel e incontrolavel

Hulk? Bern, nao importa.

DICA: quebre todos os vasos »

que vale e que um dos mais
famosos super-herois de
todos os tempos esta
fazendo sua estreia no

Mega

outros objetos pan encontrar

Power-Ups escondidos.

Drive.

arqui-inimigo de Hulk,
The Leader, esta usando

um
Use os pis

batalhao de robos e

mutantes, gerados atraves

de engenharia genetica,
para formar

um

exercito

DICA: ma sous power-ups de
tnnsformacao pan retornar como
Bruce Banner e explorar melhor as

do

mal capaz de espalhar o

Areas.

jogo oferece
jogue-os

restauradoras de energia.

agao/aventura no estilo

com

jogabilidade monstruosa.

DICA: pan enfrentar Rhino no
final da fase hmantenha-se no
meio da tela a soque quando ele
vier em sua direcao. Quando ele
vottar, satte e retome a mesma
operacao

um

onde se encontra

chefao.

A cada final

de fase

pedras e outros objetos e os use

Como

como plataformas para areas

que impedir

inacessneis
»,..

p

diabolica.

o desafio esquenta: Rhino,

Sao cinco fases de

Absorbing
DICA: Aqua sobra o$ carrot ou
phone boots. La voce podera
esparar, emseguranca, o melhor
momentoparadasfarirosoco

Mega

HULK

fatal.

Em sou inimigo, a darot

tiranos

Man

e outros

do universo

HQ

Marvel pintam desafiadores.

Seu personagem esta
a sofrer baixas

em

sujeito

estagios

de energia como: Super-Hulk,
Hulk, Bruce Banner e Hulk-

classico estilo agaoaventura vigora aqui. Fas do
heroi da Marvel Comics e

em

Out.

geral vao se

estado de nosso heroi

vai definir o repertorio

de

divertir.

movimentos. Portanto, fique
ligado no nivel de energia
Grafico

Som

(topo da
Controle

)iversao

1

16 Mega

Continues limitados

Mho

Visao: lateral

jogador

em

40 por

cento, voce regride de Super-

Mmuhasmoadasoe

continue escondidas no jogo,

inctumdo

una na rasa 2. Escala

ana ptaxarotrna

(toxoi,

quaere os

bfocos a encontra a valiosa

32

Quando sua

energia defasar

DICA:
Prego indispomve!

Acao

tela).

Oesafio

wl

j-fe^j \%;'^\

se restringir a escolha

movimentos

esta emergente forca

jogadores

um bom

conselho,

arremessos e alguns
DICA: mora as phono boots,

Hulk, voce tern

aceitar

devem

corridas, saltos, socos,

am outra direcao

terror pela Terra.

Os

quiserem

do nivel facil.
Os movimentos de cada
encarnacao de Hulk incluem

Luta fechada ate o final da
fase

serie de

power-ups ecapsulas
iniciantes, se

plataformas,

uma

Agarre-os e

moeda

Hulk para Hulk, e assim por

compensar a
desvantagem de Hulk
dtante. Para

perante tantos inimigos, o

especiais.

A

relacao controle-jogo nao e

como seria de
Mas o visual do cart
compensa qualquer
mancada. Tamanho dos

tao precisa
esperar.

bonecos, parte sonora,

animagao, coloragao de
sprites e cenarios de fundo,
fazem de Hulk um jogo
impecavel.

Por Marcelo

Kamikaze

Shadowrun e a
traducao de urn dos
maiores Cyberpunk RPGBooks para videogame.
Depois de sair para SNes,
pela Data East, a Sega o
langa para o Mega, com
enredo e visual novos. Os
graficos sao realistas.
Seja um samurai, um
decker ou um shama nas
ruas de uma Seattle
devastada e futurista. A
aventura rola na cidade,
na corporacao, ou no
Cyberspace - mundo
onde deckers e

virtual

data-jackers comandam
rodovias digitals. Os

unicos a ajuda-lo sao os

Shadowruns,
mercenarios que o
protegem por muita
grana. E pegar ou largar!

Procure falar com todos durante o
jogo, pois eles dao informs foes

muho importantes

Para quern gosta de

RPG de tabuleiro o jogo 4 nota dez

:

MEGA
r-

Por Marcelo

TO THE
THE
ZOME
IHICH THE
^OMLM.OHS HAVE
IEEH
tE»TEIHZHO TO
ROSS,
nOHULflH HI OH
IF
II.

Kamikaze
The Next Generation e a
serie que sucede ao antigo

OMMOMO

Jornada nas Estrelas,

Tambem, os astros daquela
serie ja devem estar
dobrando o cabo da boa
esperanca. Leonard Nimoy,
o ator que imortalizou o
personagem Dr. Spok, agora
e diretor em Hollywood
(Corra que a Policia Vem Ai).
restante do elenco
desapareceu depois das
quatrocontinuacoesda
saga no cinema, A
Spectrum Holobyte lancou
no mes passado a versao de
ST The Next Generation
para SNes e decidiu ampliar

THE
"

.

ZOHE
MONTH

THE nEXTDEnERDJIOn
sra&8

seu publico para os usuarios

de Sega.

STNG para Mega

Drive e similar

a

SNes.

mistura

estilo

e adventure,

versao para

•DAMAGE

RPG

com missoes

multi-partes interligadas,
tres modos de jogo:
comando de navegacao,

Sao

combate entre naves

e

missoes de grupos. No
primeiro, voce tern que

Estabelega contato primeiro e atire so depois,

mesmo

DICA: quando cercado por dois inimigos, afastese
do alcance deles para recarregar os escudos

que o cara chegue detonando

SENSOR:

COMPUTER

w

ENGINEERING

4

SENS0RS«|
s

CLBSS

OHPUTEP'I

liERGIkEERIHG

an

CJItlEHS

I

ROK1U

r

5*

:
*«TU»»e;

seoo

K

RRB11

1

Os "Sensors" fomecei 71

A

informacoes sobre os olanetas,

acionada no caso de encontrar

"Computer" da informagoes
sobre racas desconhecidas,

Na sala de

1
1

se exists vida, atmosft wa, etc.

urna nave alienigena

planetas distantes,

energia de forca na Enterprise

tela "Tatical"

so deve ser

etc.

"Engineering" pode-

se alterar a distribuicao de

^

que invadem
sinal,

o

a tela. Por

numero de inimigos

supera o do SNes.

»•>;»'./»'.

aspecto mais intrigante do

"Wm

---'•-r-r-----r-

jogo sao as missoes de

|1

-

grupo onde se controla toda
a tripulacao da Enterprise. A
trilha

£ possivel salvar, mas so um

sonora, composta

exclusivamente para o jogo,
traz de volta o clima epico

jogo Cada "save" novo apaga o
anterior

dosclassicosfilmes de
jogo e

ficcao cientifica.

repleto de telas
,

A

demo que

contam o desenrolar da

T missao e resgatar um

cientista sequestrado e acabar

com
dpos

a missao

voltar a

7

e obrigatorio

base para receber

videogame

os Romulanos. DICA:

detone todos os inimigos antes
de mais nada. So assim voce

pode acionar o

interativo.

Diversao garantida para

terraqueos e romulanos!

tricoder para

resgatar a refem

ordens novas

COMMUNICATIONS

STAR TREK
THE NEXT.

MEGA
:

SPECTRUM HOLOBYTE

12Mega-N/D
2 Jog adores

RPG/Adventure
administrar e pilotar a nave

GRAFICO

usando corretamente os
torn

DO: na fase

sistemas de controle,

oincuLDAoe

combate

FUN FACTOR

com mapeamento,
onde voce enfrenta inimigos
aerea,

depois de restabelecer a energia. ache as pecas do
circuito para acionar os computadores
2,

tern perspectiva

12
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SEGA CD

REVENGE OF THE NINJA

Ponha o

direcional para

indicado.

Voce

segundo para

o lado
de

tern fracoes

SEGA CD

Escolha o

lider,

DARK WIZARD

cada

um com

suas caracteristicas

isso

experience comuns ao
RPG, agao quase

de Astov,
Comdea morte
Gella e
da
pai

rei

carinhosa

Terri,

o jovem

Ninja Hayate regressa a
terra natal para se vingar

Na

Hens. Nos castelos podem-se

fundir cabeca.

pontos o negocio e chutar

convocarmais soldados

apetitoso!

eliminando Lougi e sua

graficosdeRPG,
mapas, comandos e
personagens de RPG.
Mas nao e. Em alguns
segundos voce nota que
Dark Wizard e mais um
simulador de Monstros
e Magos com elementos
do universo

18 fases de luta (variaveis

com

a

dificuldade) para salva-la

do

vilao,

todas repletas

de inimigos e obstaculos

quase intransponfveis, no
estilo de Time Gal e

Thunder Storm. Voce
deve seguir as setas
indicadas pelo CPU. A
animacao e o som sao os
pesos pesados deste CD.
Ja a jogabilidade e
previsivel

apos algumas

tentativas frustradas.

As vezes o jogo

indica para

apertar os botoes

(A,

B ou CI.

Fique esperto!

REVENGE OF
CD
1

Jogador

errepegiano. E
...

Renovation

Fases: 18

Um CD

comum

um

estilo

Continue

Podemos

Video interativo

citar:

Daisenryaku (Super

Som

Estrategia de Guerra).

Dificuldade

Sua

12

3

4

acesso e lento e nao vale tanto

apena

DARK WIZARD

5

pode ser
resumida: levels de
receita

A abertura
aquilo:

Sega

no Japao.

Grafico

Fun Factor

A batalha eanimada. Mas o

CD

ICA: nos niveis Normal e Hard e preciso ter reflexos de ago. Entao
negocio e decorar as sequencias

36

cidade podem-se comprar

Tern nome de RPG,

horda de assassinos. Sao
de acordo

inexistente e estrategia de

DICA: coloque para direita
neste ponto. Ao chegar a esses

1

Jogador

Grafico

Som
Dificuldade

Fun Factor

Fases:

N/D

Bateria

Simulador

PPB.
^^n_
HHI
1^
,1

|

2j 3

4

e muito boa. Boris grafkos, sons e enredo. Ja o jogo e
ame-o ou odeie-o

5

SEGA CD
ansao das Almas
Perdidas.

A Vic Tokai

escolheu o

titulo certo

para este CD. Trem fantasma
digital

que

imita na caruda urn

PC
games chamado Seventh
puzzle-poltergeist de

DICA: pegue aflore ponha-a no
vaso vazio. Assim, a agua

Guest. Nesta aventura voce
faz a ronda numa casa
assombrada a procura de sua
irma.

A

desaparece e voce passa

com

seguranca ate wide esti sua irma

em

perspectiva e

primeira pessoa e a

jogabilidade consiste na

resolueao de charadas e

em

encontrar as chaves de acesso
para outros comodos.

inimigo no jogo e o

pior

tempo

A sensaeao de interatividade 6 grande. Em alguns pontos pode-se cair do
parapeito esentir uma quads em realidade virtual. DICA: a sequencia de
salas

no Urn do jogo 6 3, 33,

777, 345, 333,

12e27

contado. E preciso percorrer

os misterios de cada sala

DICA: a caixa de fdsforos sera Ml
no calabouco. segredo esta nas
posicoes dos dardos na mira

num

ritmo alucinante, antes que

sua maninha vire fumaca
espiritual.

Os

granulados,

graficos sao

mas

detalhados.

Os engenheiros da
urn

bom

HUP*-

1

!=

Vic fizeram

trabalho de

com linhas
som e arrepiante,

renderizacao
fluentes.

KpT

Ifl

DICA: verihque tudo afimde
conseguir hens e dkas

DICA: veridque o quadro e caia no
calabouco onde hi misterios

no melhorsentidoda
palavra. Gritos, rangidos e
efeitos paranormais. DICA:

quando

for jogar deixe

quarto escuro.

o

controle e

simples e apresenta urn

bom

funcionamento.

jogo

nao apresenta fcones ou
que melhora a

textos, o

interatividade.

As

dicas sao

conseguidas visualmente
(imagens) e sonoramente (as
borboletas dao bastante
paipttes, fora aquelas

jogam conversa
verificar algo,

fora).

que
Para

aproxime-se e

ponha para frente.
melhor
do video interativo.
Pena que e curto e

titulo

relativamentefacil.

DICA: a primeira eoisa a fazer 6
pegar o diario que permhe salvar
seus progresses

DICA: se nao souber o que fazer,
olhe no espelho da sala de bilhar

SEGA CD
Por Baby
Betinho

Com meses de
Mortal Kombat
chega para Sega CD. Quern
atraso,

o cart para Mega
deve estar se perguntando:

ja tern

que vale a pena gastar
para comprar uma
edigao de urn mesmo jogo?
Depois de exame
sera

US$ 50

minucioso na versao
preliminar, esta pergunta

pode ser respondida com
urn "talvez".

A VERSAO
PERFEITA?
Detectamos nesta versao
algumas semelhangas com
a de SNes. Quern ja viu
sabe que, na versao para
Mega, muitos problemas
sao facilmente notados
como a qualidade das
cores e os graficos.

CD

restaura as cores, trabalha

com um visual de primeira
e com mais frames de

Nada de pohtkamente eomto no
sangue i vermelho como
tern que ser nesse jogo. E ponto

CD.

hnall

animagao, fazendo a agao

mais precisa e

fluente. Isso e

evidente nos detalhes dos

backgrounds.

H
38

vantagem

A grande

diz respeito as

vozes e efeitos sonoros que

i

estao excelentes!

que

a musica

Mesmo

nao seja a

mesma do

arcade, e

obrigatoria para o

colecionador. Outro grande
objetivo

em que o

pessoal

da Acclaim acredita ter
acertado na

combo

mosca e o

system,

bem

proximo ao do arcade. Cada
sequencia de golpes
funciona excepcionalmente
bem. Sem falar no tempo de
acesso do Sega CD,
rapidinho. Para nao pagar
urn sapo,

recomendamos

nao adquirir o

MK CD

:

A)

ate conferir a materia

completa nas proximas

A coisa

vai pegar para

quern tern urn Sega

CD

edigoes;
B) caso

voce possua urn

gabinete de arcade MortalK

no seu quarto; e
C) ate esperar a cotagao

dolar

do

cair.

com Sub-Zero continua
sendo uma tremenda Ma. Ble a
eapaz 4a usar de uma bora para
antra, como algum economists
Brincar

ensandeckh

Da so

urn bico nos novos frames
da animacio a agio realmente

infemizante
Praste bastante atengao i reprodugio dos detalhes de background do
arcade. Ate

Shang Tsung continue o memo

A
Vode

val encontrar toda a

velha a eficiente tesourinha

rapaziada aqui da rafts: ate

de Sonya a urn dos golpes que
voce vai ter ao alcance das

memo Reptile e The Pit

maos

Pareea ate urn grande sonhol Dassa vez voce vai poder realuar todas as combos de Mortal Kombat. Veja sa
voce se racorda dessas cenas de algum lugar

39

3DO
Por Chefe
Depois do sucesso
no Sega CD, Night Trap
invade a praia da Panasonic.
As novidades sao poucas e
boas.

A tela

ficou maior. 15

teenagers sao convidadas

semana na
campo do casal
A SCAT (Special

para urn fim de

casa de
Martin.

Control Attack Team), setor

de inteligencia da

policia,

esta investigando estranhos

acontecimentos ligados ao
local e infiltram

uma

agente,

Medd, entre as
meninas. Ha urn sistema de
seguranga com cameras em
Kelli

DICA: nem todos sao seus

DICA: preste atencao as conversas

amigos, ha vampiros disfarcados

para saber os novos codigos

quartos, banheiro, sala,

corredores, cozinha e
externa. Voce tern

FE3

uma

que

checar a circulacao das

pessoas e ativar armadilhas.
objetivo e dar cobertura a

sua agente e salvaguardar a
vida e a honra das donzelas,

impedindo que os viloes se

DICA: para ganhar tempo pause o

Se voce deixar escapar atguns dos

aproximem

jogo apos eada captura

augs e fim de jogo

delas.

MAPA DAS MINAS
TEMPO LOCAL

DICA: acione a armadilha so
quando a barra estiver vermelha

NIGHT TRAP
Digital Pictures

El

3DO
2 CDs

Video Interativo

-

1

Jogador

Suspense

12
40

3 4 5

00:05
00:25
00:33
00:38
00:48
01:00
01:22
01:34
02:50
03:10
03:20
03:29
03:40
03:45
04:01
04:20
04:38
04:53
05:02
05:25
05:35
05:40
05:45
06:08
06:18
06:49
07:05
07:17
07:40
07:48
08:02
08:10
08:25
08:35
09:00
09:10
09:20
10:45
10:55
11:00
11:29
12:03

Carredor

1

ETs

TEMPC LOCAL

1

12:37
13:10
13:27
13:55
14:13
14:40
15:00
15:15
16:25
16:35
16:43
16:54
17:10
17:25
17:35
17:48
17:54
18:00
18:10
18:15
18:25
18:33
19:00
19:20
19:50
20:10

Sala

2

Quarto
Banheiro
Banheiro

1

1

Sala

1

Cozinha
Entrada
Entrada
Corredor
Quarto

2

Sala
Corredor

1

1
1

1

1

1

2

1

1

Garagem

1

Corredor 2
Banheiro
Quarto

1

1
1

Sala
Sala

1

Quarto

1

1

Garagem

1

Entrada

codigo

Sala

1

Corredor 1
Corredor 2
Corredor 2
Cozinha
Quarto

2
2

21:14
21:30

Garagem

1

2VA0

Corredor 1
Quarto
Corredor 2
Corredor 1
Quarto

2

Sala
Sala

Garagem
Garagem
Sala

1

1

2
1

2
codigo
1

Entrada
Corredor2

Corredor

1

2

1
1
1
1

1

1
1

21:50
22:05
22:23
23:03
23:15
23:30
23:50
24:00
24:15
24:25
24:30
24:50
25:08

Banheiro
Corredor
Entrada

ETs
1
1

1

codigo

Sala
Sala

2

Corredor 2
Entrada

codigo
2
2

Nao Pegue
Garagem

1

Corredor 2

2

Sala

1

Corredor
Quarto

1

1
1

Sala

1

Corredor 2

1

Sala

1

Banheiro
Corredor 2

2

1

Garagem
Garagem

1

Entrada
Sala
Corredor
Sala
Entrada
Sala
Banheiro

2

1

1
1

espere 2° sinal

2
1

2
2

Garagem

1

Cozinha
Corredor 2
Quarto
Corredor 1
Corredor 2
Corredor 1

1

2
2
2
1
1

Sala

1

Garagem

1

Sala
Sala

1

Corredor
Quarto
Quarto
Corredor

1
1

1
1
1

1

1

»

Por Lord Mathias
Agio e elementos
de simulador em vfdeo
interativo fazem de Sewer

Shark

urn jogo diferente.

Urn piloto precisa atravessar
o esgoto de

uma grande

metropole a bordo de urn
"tatuzao" e chegar a
superffcie,

onde

esta o chefe

corrupto da companhia. Voce

comeca com o simpatico
apelido de Dogmeat (Comida
de Cachorro)

e,

auxiiiado por

seu co-piloto Catfish, tern que
cruzar os esgotos atirando

em

ratos,

morcegos...

perspectiva e

em

A

primeira

pessoa, urn painel contem a
direcao a seguir, o indicador

de energia, hidrogenio e
pontos. Ah! Dependendo da
sua performance, seu apelido
vai

mudando.

DICA: o caminho 6 mdkado por
Catfish. Atencao $ ordem da
sequenda das setas que piscam (no
destaquelquemostramondeir.se
voce tomaro caminho errado, as
setts ficam vermethas e...adios!

Presto atencao a esse objeto

khntifkado

.

Siga-o

nao

pan afhml

encontrar sua partem

DICA: caso nao consiga a pontuacao necessiria, voce pode explodir de
repente. Destrua o necessaho e nao atke a toa para conservar sua energia

PORCAO CORRUPTO

SEWER SHARK
Digital Pictures

Voce nao esta sozinho no tunel

^L*
III

W

f

1

J

J

3 DO

CD - Video
1

Interativo

Jogador

Simulador

-

Continue

GKAflCO

MM
pinho de
r.

Se voce se sair bem seu apelido

Ele gosta

de fazer provocates Nao de atencao ao calhorda
e trate de cumprir sua missao

DIHCUUA0I |§
FVN FACTOR

|

12

3 4 5

muda para melhor: bafo-de-rato
41

BOTE

OS INIMIGOS

NO BOLSO.
Agora voce vai experimentar toda a acao do emocionante mundo Nintendo,

em um game realmente

portatil, leve

e compacto:

Game

Boy. Alimentado por

4 pilhas comuns, permite cerca de 30 horas contmuas de jogo. Game Boy,
o sistema numero

1

em

video

game

portatil, inclui

E voce ainda pode comprar dezenas

o fascinante jogo TETRIS.

HBiil mtm

de outros jogos incriveis e acessorios.
E por isso que os meihores jogam aqui.

GAMEBOf

y*

COMPACT VIDEO GAME SYSTEM

'">...

the Best

play/fere

(Nintendo)
o
'/**,',' *A~ v f

*

* » *

'

-?t

—

Por Slo

Mo

predadoreseainda
recebe

Dois personagens

nada convencionais de

Holywood invadem
seu Jaguar.

do

eles

contam com urn voraz
apetite de destruicao.

a charada?

Se voce

respondeu

Rambo ou

como

pistolas,

metralhadoras e lanca-

chamas. Sua meta

Matou

sair vivo

final e

da base. Deve ter

im^—

Conan, o Barbara, errou
feio! Estes

grosso.

areas voce

encontra itens de ajuda

a tela

Em comum,

chumbo

Em algumas

dois personegns

;

dado para perceber que os
gaf ros
e
apuros sao dose para leao. E Aliens via/am J"^J^.cigarTo»
«° """^rAHens tamWm...
bom ir mostrando a forca
m
para eles.

podem

**»*"* cap humano,

••w* Veja como voce po,
vaise

sao nada mais nada menos

que o Alien e o Predador.
Putz, salve-se quern puder

"Mrnapeiedacaca

TM

X

PRIMEIRAPESSOA
Diferentemente da serie

homonima para SNese
Mega Drive, Aliens Vs

°-'- Pessoa que

^estranhosol

Predator para o 64 bits da
shoot-em-up
com perspectiva de primeir
pessoa na linha de Monstei
Manors (3D0). Voce circula

Atari, e urn

^ouobjetos
Wrangeirosou
«hen
i§ena

'

„

S

uma

por corredores de

estacao espacial

abandonada, na busca dos
colonizadores que

desapareceram
misteriosamente.

Em

meio a

essa ronda voce se depara

com alienigenas de todos os
tamanhosetipos,

'MoedossoldaaoaamKaT
Esse soldado nao parece astar
procurando alguem para conversar

44

verdadeiro herd i so aparece

mesmo na hora da verdade

JAGUAR
Por Lord Mathias

A exemplo

DICA: contra
todos os mestres

de

voce pode usar

Xevious e Twin
Cobra, Raiden e urn
shooter

com

rapaziada no initio dos anos

A Atari

apostou no

resultado nao podia ser
melhor...

A Terra

por alienigenas.

mantenha-se logo

DiCA; voce s6 pode sohar uma
bomba de cade vez. Caso

abaixo da

pretends usa-las contra os chef6$

explosao,

fase, fique atento

ao

final

da

explosao. Sotte outra rapidinho e

nao deixe o inimigo

respirar

mandando

bala.

unica

arma capaz de evitar
dominacao e o caga

a

supersonico Raiden. Os

DICA: outra boa
estrategia que

graficos sao, na maioria,

funciona

Os

unidimensionais.

mas

a

animacao

nao mosatra mais
slowdown. Os controles dao
resposta imediata.
fica facil

desafio

devido aos 8

em

qualquer fase e
manter-se numa

cenarios sofreram poucas
alteracoes,

A

bomba funciona
como uma especie
de escudo

e invadida

A

uma

bomba e

de
classico para seu 64 bits.

estrategia

esperta: solte

perspectiva

aerea que fez a cabeca da
80.

uma

DICA: quando voce comecar este

das laterals do

trecho na fase 2, fique esparto e

jogo,

nao deixe escapar o power-up

que vim pelo
outro lado nao o
atacam

especial (no detalhe). Ele eleva

suas armas ao maximo, Ele
aparece mais de uma vez durante

Os inimigos

ojogo

continues do jogo.

DICA: se a coisa
estiver complicada,

em

nao hesite

gastarsuas

bombas. Ao morrer
voce perde tudo
que tinha
acumulado

DICA: avance
executando

DICA: os medalhoes dao muhos
pontos, mas so se voce nao morrer
na fase. Nao se preocupe com ales

movimentos para a
esquerda e

direita

no direcional.
Assim voce
surpreende os

1

RAIDEN TRAD 1

inimigos logo que

entram na

I 31

Atari

tela

Atari

N/D

-

8 Fases
DICA: destrua

2 Jogadores Simultaneos
Tiro

-

todos os alvos

Continue

terrestres.

Neles e

que estao powerups e pontos extras

emAnco
1

asm
DiriCULDADt

FUN MCTOR

12

3 4 5

DICA: desses canos surgem canhoes
So sao destruidos se
estiverem em seu campo de visao

surpresa.

<v
Spider-Man

_X-MEI\I
IDE"

REVENGE

monotonia, no

vl

entanto.
controle
deixa a desejar e toda

vez que voce morre e
preciso navegar todos
os labirintos

novamente. Os

M

Quando

graficos sao
i

Por

Bonehead

^IPoHomem

e preciso

eficientes: e facil

E

enxergar o heroi
contra os fundos
enfim,

labirintos

um

Aranha e o time de

escuros.

super-herois, os X-

tftulo para fanaticos

Men, tern que

pelo Aranha.

atravessar 6 fases de
labirintos para

E,

Spider-Man and The X-Men

de novo

G

in

Arcade's Revenge (Acclaim)

encontrar o vilao
Arcade. Antes porem,
terao que derrotar
todos seus capangas,
fortemente armados.
A acao, em sidescrolling, pode causar

E

ideia

A

Embora pequeno, o Aranha e

Os inimigos sao fortemente
armados

facil

de enxergar

de Super

Battletank, a versao
para Game Gear de um
grande sucesso de 16
bits.

em
Por Capitao

f

Graficos realistas

primeira pessoa

completam uma
jogabilidade que mistura

Lula

tiro e estrategia

Imagine-se no meio do
deserto, pilotando

proporcoes

um

tanque M1 A1 e
enfrentando outros

tanques e helicopteros,
em duelos
emocionantes. Essa e a

em

bem

dosadas. Voce possui 4

fWmmsmSi
DICA: Nao deixe o inimigo sair
da sua linha de visao. A
alternativa e levar uns tiros

tipos de

armamentos

(entre ofensivos e

defensivos) para
enfrentar 10 missoes de
dificuldade crescente.
Voce sente o impacto dos

tiros

Super Battletank (Absolute)

$34.95

Vfogador

Wmissoes

Zmegs
Disponivet

am junho

Simulador de tanque

46

Primeira pessoa

Semiring muhiplo

n

.1

L

iUi

Agora voce vai
vibrar e guardat%

*

'iS'^j

'v^

;

I

Abrii

:

;

7

Panini

^as bancas.
7a correndo buscar.

-ogoajogomo

PASSWORDS
Por Marjorie Bros
BRASIL

KQPWGJJBQ

com atraso,
Chegou
mas chegou. A

BRASIL 2 X

resolveu por nas ruas a
versao para SNes de Fifa
International Soccer. No
final, o jogo e parecido. E
um pouco superior em

BRASIL 4 X

1

BRASIL 3 X

1

MOROCCO

KQPWG111ZN

mesmo nao

BRASIL

bem superior. scroll do
campo e na diagonal e a

3X2 C.0REIA DO SUL

KQPWG2,1P#3
Exclusive barra de forga na versao para

BRASIL 2 X

SNes

1

ARGENTINA

KQPWG5H1JS+

d

complexa: bicicletas,
carrinhos, mergulhos.
Profissional! Cada got e
comemorado, com placar

FIFA

eletronico e a explosao

SOCCER

modo

League,
Exhibition e Tournament.
Compatfvel com o Multi-

ELECTRONIC ARTS
characteristics! atteradas

de usar a voce"
pode sscolher o angulo da visao
replay ficou

Alguns times th/eram as

em

f&cil

8 Mega

-

N/D

5 Jogadores

rela$aoaoMega

Esporte

podem

jogar ate 4
pessoas no mesmo time.

A versao

^y J

i

vantagem e a barra de
forca do chute. Opcoes

tap,

1
L*

ft

1.

snes

da torcida. Outra

de

GRECIA

KQPWGX11VN

se pode dizer do som,

perspectiva e de 3/4, de
cima. A animacao e

ROMENIA

1

KQPWGSHJC

Electronic Arts

graficos.

2X0 ARGENTINA

-

Password

oaAnco

MM

que

DIFICULDADI

NW MCTM

P>

t

12

ovrn

«->

3 4 5
r-i

lldlil

I

lil/ M'lii

1

BOT59
SEKS3
Ate 5 craques podem jogar,
varies pareerias

com

possrvm

ATAQUE TOTAL
© M c; onTiffM 8-^

ft

Goat

troth

«f*>*»p*?r-«:

Sound Fffpcft:
Power ©at-:

X* —

r,.-.

r ,,

Blllttf «

.,.-

Bufonafic

Sf*T*»o

9<j'jo<f*

,

—
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.

0r»
ttn

(jg

Qf«

VtfU« Of current QpffOf*

DICA: para que seu time
possua um super-ataque,
digno de um campeao, entre
na tela de options e digite a
senna: R 5 vezes, L, fl. NSo
vai haver retranca capaz de
parar sua ofensiva

PARA COMER A BOLA
FAQAACOISACERTA

ESPORTpvem&P
MESTRE DO BASQUETE

CHOW CHOW

Por King Fisher
aprender passo a passo

AI6, Galera
brasileira!

como

Aqui e

terra

do basquete decifrando

todos os segredos do

Jam

NBA

videogame. Entao, man,

Ao folhear as quatro

paginas seguintes voces vao

NOTA:

Entre

com

jogo que esta
revolucionando o

para Mega, Snes e

Arcade,

descobrir personagens

secretos e power-ups deste

King Fisher diretamente da

prepare-se para voar
direcao a cesta.

m

SAM

e

NBA JAM...
T.

MEGA:

Deixe R

Mova

M

com

Entre

o cursor para

e J.

T,

e na

sequencia de Start e A.

DAN,

COMO

JOGANDO

Asif

produtores, basta...

M e J, e mova

Letra

pressionado. De Start e A.

PERSONAGENS SECRETOS
ARREPIE COM TIO

Chaudrhi, urn dos

o cursor para

MSM

io)

Para jambrar

peso-pesado da Midway

SNES:

iniciais.

com

Para ser Mark Turmell,
criador de

os codigos dos personagens na tela de

21

em

SNES: Entrar com as letras
C e A e mover o cursor para
R.

Pressione e segure

L,

depois R e X.

MEGA:

Entrar com C e A, e
mover o cursor para R.

Pressionar Start e botao C.

CRAVE COM MOON

DESENHISTA

Jogue com o Presidente dos
EUA, Bill Clinton...

Para sair

SNES: Entre com as iniciais
A e R. Mova o cursor para a

codigo para Dan Feinstein.

Para usar o designer Jamie

Para arremessar

SNES: Use

Rivett:

Warren Moon, do Houston

Pressione e segure

letra K.

L,

como urn louco
uma opgao e

nas quadras,

o

as letras S e A.

Leve o cursor a

letra X.

aperte Start e o botao X.

Pressione e segure o botao

MEGA: Entre com as letras
A e R. Mova o cursor para a
letra K. Pressione ao mesmo

L Aperte o R e o X.
MEGA: Entre com as iniciais
S e A e ponha o cursor no X.

tempo

Aperte Start e o botao C.

Start e o botao A.

DETONE COM

VICE

SNES:

Entre

com R

e Je

Oiler's (futebol

como Mr

americano):

ponha o cursor em R.
Segure R, de Start e X.

SNES: Entre com U e W.
Mova o cursor para o o

MEGA:

espago

Entre

com

as letras

cursor ate R.

Em

em

branco. Deixe R

pressionado, de Start e A.

R e J e deoppois leve o
seguida, de

Start e aperte B.

UeWe

MEGA:

Entre

mova o

cursor para o blank

com

space. Segure para baixo

SAL DIVITA

apertando Start e A.

T0M,0TERR1VEL

Para jogar

como Al

Gore, o

Sal DiVita e urn dos autores

Vice dos Eua.

de NBA...

SNES: Entre com as letras N
e E Mova o cursor para a

SNES: Entre com as letras S
e A, mova o cursor ate a

.

letra T.

botao

Pressione e segure o

L,

MEGA:
N e

letra T,

50

Entre

Mova

E,

botao

depois o R e o A.

com

as letras

o cursor na

aperte Start e o

B.

letra L.

botao

Pressione e segure o

L.

Complete

mova

Entre

com S

o cursor ate

Start e botao C.

Rademacher e

Tom

facil...

SNES: Entre com ReO,
movendo o cursor para D.
Pressione e segure o botao

apertando o R e o X.

MEGA:

Jogar com Terrible

L.

R,

aperte Start e X.

A e,

MEGA:

Entre

Aperte

mova o

cursor para D.

e

com R

Aperte Start e botao

e

B.

e

Jogue com Erik Samulski,
do vice-presidente de
produeao da Acclaim...

filho

SNES: Entre com A e
mova o cursor para R.

I

Pressione e segure the
trigger,

de Start e X.

e,

left

o

,

e

mova o

I,

cursor

para R. Pressione Start e A.

W&jx&Qtmfc

JOGADOR BEM FUNK

Eficiente para times lentos

ou defende mal. Aguarde a
tela de Tonight's Matchup,

Escolha George Clinton,
li'derdoconjunto Funk

Aperte qualquer botao 15

Parliament:

SNES:

vezes, e

Letras

Del, com

mova

o direcional
a

no sentido horario. Na 15
segure ate o infcio do jogo.
,

cursor para a

Deixe

letra S.

de Start e A.
Del,
posicionando o cursor no S.

pressionado

MEGA: As

L,

iniciais

SUPER-ENTERRADAS

Aperte Start e botao C.

ERIC

"KABOOM" KUBY
Este Power-Up Ihe dara urn

Tanto no

turbo contfnuo

MEGA,

-

excelente

para jogadores mais lerdos.

SNES: Espere

a tela Tonight

Matchup, e aperte qualquer
botao 6 vezes. Na sexta,
pressione e segure

A sua

chance de testar se o
piloto numero 1 da Acclaim
e bom de bola.

SNES: Entre com Q e
mova o cursor para o
espaco

em

no

pressione qualquer botao 5
vezes.

Na

quinta, e segure

ate o infcio

botao seis vezes e segure os
botoesC, Be A. YES!

com qualquer

pressione por 13 vezes

B e A.

Aperte qualquer

Para enterrar

jogador nos 2 sistemas,
escolha urn botao e

do jogo.

rodando o direcional

SAIBA SUA CHANCE

sentido horario.

DEACERTAR

segure ate o

em

Na ultima

ini'cio

,

do jogo.

PEGUEFOGO

B, e

MODOBABA

branco.

Pressione e segure o

MEGA:

Y,

SNES como

aguarde a tela
Tonight's Matchup. Dai,

L,

de

Start e X.

MEGA:

Entre

mova o

cursor para Space.

com Q e B

e

Aperte Start e A.

Com

esse truque voce vera

na tela suas chances
Fique "On Fire" o jogo todo.

percentuais de acertar a
Este codigo de velocidade e
ideal para

quern pensa que

SNES: Aperte qualquer
botao 13 vezes seguidas na

Matchup. Na decima

terceira vez,

mantenha

com

os botoes B e

enterradas. Urn arremesso

Y.

MEGA: Aperte qualquer

-

e

MEGA,

qualquer botao

aperte

uma

vez

e

aperte qualquer botao sete
vezes.

depende das habilidades
de seu jogador e da ajuda
do computador. Para

SNES

pressionado para baixo
junto

com excegao das

com 5%temamesma
chance que urn de 75%

pode tudo.

tela

cesta,

SNES: Espere o Matchup
Na

T vez,

pressione

e segure para cima +

MEGA: No

Ye

B.

Matchup, aperte

urn botao 7 vezes.
Dai,

segure

para cima e
aperte B e

na tela Tonight's

botao 13 vezes na Matchup

Matchup, depois aperte e

Screen, e aperte B e C.

segure para Baixo, B e

A
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Outro

artista

da Midway.

de videogame

Com nove

vidas, este e urn dos
preferidos: DIE,

January

Mark Pinacho, programador
videogame da
Bally/Midway: MDP, January
e designer de

1.

13.

ALONZO MOURNING
«OT«»p3{:<;<;.~Tftppn

7(1

5U|HP

DAVID ROBINSON

l

Alonzo Mourning do
Al Lasko, tecnico

Charlotte Hornets

de

laboratorio da

Bally/Midway:

AML, August

jogar

Bally/Midway autor de

fazer jogadas

tftulos

13.

como Twilight Zone,

Stargate e Robotron: VLK,

November 9.

JOSH TSUI

JAKE SIMPSON
»«

Josh

Tsui, artista de
videogame da Bally/Midway
e membro do time chines da
Olimpfada de 1992: JYT,

November

TaniGHT'S

mnTCH-up

Jake Simpson,

programador e designer da
Bally/Midway: JMS,

February 22.

28.

KARYMEDNIK

SHAWN KEMP

Kary Mednik, gerente do

Shawn Kemp, do

departamento de video da

Supersonic: KMP,

Bally/Midway:

52

CMM,

July

2.

November 26

Seattle

ZO

pode

em qualquer time e

Larry Demar, designer da

(espaco

February

8.

monstruosas

em

branco),

Estrela

da

NBA

San

e do

Antonio, David Robinson

pode

servir a qualquer

time:

ROB, August

6.

LIVRE-SE DAS SOLAS

TOURNAMENT MODE

NADESCENDENTE

E a prova definitiva.

Se voce possui dedos ageis,
pode evitar o Goal Tending
em 70%. Na tela Matchup

Ativando o Tournament

pressione qualquer botao

podem

24 vezes antes da

Mode, nenhuma power-up
ou personagens secretos
•

ser usados. Natela
Matchup, segure para a
direita e simultaneamente

tela

mudar.

pressione e segure todos os
tres

TROQUEDETIMENO

botoes antes da

tela

mudar.

INTERVALO

BEBEAOCESTO

Para trocar de time na

que voce precisa e de

maos
Fafa

rapidas e velocidade

com que seus
com

para interceptar a bola?

jogadores fiquem

urn

cabecao. Na tela de

aperte qualquer botao por

cima e
simultaneamente pressione
e segure Turbo e Roubada.

cinco vezes antes do Start.

direcional para

o direcional para a

transformem em bebes. Na
Tela Matchup pressione e

direita, e

segure para baixo a

poderoso. Na tela Matchup,

Matchup, segureo

A

partir dai,

direita

(diagonal), e aperte o Turbo,

arremesso e passe. Repita

FORA, CPU!

esta sequencia de botoes

- TOniGHT'S niBTCH-UP

segure o

duas vezes mais.

direcional para baixo, e

antes que a tela mude,

PAPO-CABECA

com que

seus "gigantes" se

segure Passe por dois
segundos.

Entao este e o truque

Este truque faz

metade do jogo, va para a
tela de substituigoes, segure

SEMPREDEPE

aperte arremesso.

MAIS JOGADORES
%

LAUMH

<s

t

inmasmww

«.ST»

J

/

:,

.

•

NpPttJI

T

BFrtEtisnna

'—Waal

va

3T TOUTS

rm

Para evitar que a maquina
(arcade) escolha os seus

adversarios no Two-players,
desligue a Computer

Nesta Tournament Edition
voce pode optar por

cabegas maiores do que o
normal, e menores que as

PRESS
S1BH!

=

=E"

STBRT

Para optar entre urn maior

Matchup apertando

numero de jogadores, va

qualquer botao dez vezes.

da dica de cima. Na tela

de selecao de times,
aperte Passe 3 vezes e

Matchup aperte qualquer

direcione para baixo.

botao por seis vezes antes

360° no sentido horario e
aperte Passe outra vez.

do

Start.

Assistance na tela de

a

tela

De

Com

a Maximum Power
ninguem conseguira

derruba-lo.Va para a tela

Matchup, mantenha o
direcional pressionado para

baixo e aperte
urn

simultaneamente o Turbo,
Arremesso, Passe e Start.
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MASTER
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OOQDO
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:
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"VJ Por Marjorie Bros

(

aventuras de Duck

Nas

Tales,

voce

deve

ja

ter

acostumado a ver
mau-humoradissimo
se

urn

Pato Donald entrando

Essa ilha e o mapa do logo. A
ordem das fases nao 4
predeterminada, portanto
cabe a voce escolher o roteiro

em

verdadeiras geladas por

causa da ganancia
desmedida de seu Tio, o

um

Da so

Patinhas.

quepretende

bico no

que o velho quaquilionario
aprontou desta

de roubar

um

feita:

depois

numa

colar

o multibilionario de

ilha,

ummuL

bengala passa a ser

uma

perseguido por
maldicao,

terri'vel

quesomente

podera ser desmanchada
caso alguem reponha o
colar

em

origem.

seu lugar de

Nem

moedinha da

a

escolhido

sorte resolve.

nao poderia ser outro senao
pobre pato

Donald!

azarado tera que cumprir

uma Jornada

digna de

um

heroi e atravessar florestas,

vulcoes,

um

cavemas de gelo

rvtjvwtt "*~*x\ »"

e

naufragio, totalizando

quatro perigosas fases sidescroll.

Durante a Jornada

pode-se coletar

uma

serie

de objetos que mudarao
suas caracteristicas, como
forga, velocidade, pontos

Para seguir adiante so mesmo
pulando sobre o avestruz. Nao

extras e muito mais.

adianta esperar

DICA: ganhe uma vida! Jogue
a pedra no buraco, cause um
terremoto que faz surgir Hens

DICA: nesse trecho i
necessario esperar que a
pedra caia, mas primeiro trate
de detonar o bauzinho para
poderpassar (sobre a pedra, 4
clan)

Lancamento nacional da Tec
Toy.

DEEP DUCK
TROUBLE
MASTER SYSTEM

SEGA
4 Mega
1

-

5 Fases

Jogador

Aventura

-

Continue

okAfico

sou
DlflCULDADC

em que voce se enfia
no ponto indicado na foto
caverna

FUN FACTOR

12
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3 4 5

K

\?

maior para seguir adiante

DICA: suba nos troncos pols
voce vaiprecisar da folha para
passar o chao de espinhos

DICA: no navio, chute a pedra
na planta para desencadear

um fenomeno que libera itens

DICA: chute a pedra na plants
para ganhar uma vida

DICA: para ganhar outra vida
pule pisando na aranha e
alcance o bad

DICA; ao quebrar a caixinha a
ague desce e cria urn caminho
para uma sala com Hens e vida

FUSiCAM^A
Voce ainda tern ate o dia 13/06 pra
.participar do Concurso SGP Frase Cabega.
E so inventar uma frase bem sacada que fale
de Super Gamepower e enviar junto com o
Ai, cara!

Basta
desviar das

macas que ele

joga, ele se detona sozinho

cupom que veio na edigao n- 2.
Se voce perdeu a revista, fale ja com seu
jornaleiro, garanta a sua e participe!
voce vai sair do

Com Super Gamepower,

anonimato!

DICA: vida a vista: chute a
caixa no canto

Vasculhe bem o topo das
an/ores para achar mais Hens

DICA: quando surgir urn chio de espinhos, chute a pedra e use-a
como ponte, Adiante, o sfmbolo da invencibilidade: uma pimenta

Muitas maquirias de

Super Street Fighter

II

X

(Turbo) jaestio na praca.

Mas

a maioria e

da versao

preliminar langada na

Show

(urn

grande

arcades do Japao).

versao

final

conta

AOU

feira

piaca e possivelque voce tnesmo

mhcidade do jogo.

de

A
configuracao

com

velotidade

It *r In

mudancas.
Dependendo da

varias
1-

i

-

I

I

M

1

«-

k*

(£,,

£*

t>

p

r

.

i

s«

U

pode-se eseolher a

bonus. Veja na tabela.

velocidade.

4-

medidor do Super
Combo podeser
aumentado tambem com
golpes normais e nao so

de alguns golpes. Balrog (o

ser arremessado.

Super Combo e a defesa de
arremessos, alem de ficar
com as caracteristicas do
tempo de Super Street

espaohol) ganhou urn

Alem

Fighter

golpe.

eseolher os personagens na

o personagem

cor original de Street

fraco. E entre

com

arremessQS. Para

configuragao da placa,

2-

3-

5-

osespeciais.

Existem novos tecnica

y

Podem

se defender dos
isso,

coloque para o Lado + soco

i
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Mudancas ou inclusoes

texto,

voce ativa a corantiga

(chute)

medio ou

forte

...

imediatamente depois de
disso,

Fighter

II.

pode-se

Com

lutadores ficam

isso,

os

sem o

II.

Para isso, escolha

com soco
com as

sequencias da tabela da
pagina seguinte.
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PAPA JOGAR STREET
A MOD A ANTIGA

RYU
KEN
E.

HONDA

CHUN

Com apenas
emremar
lo

vega,

t

continuaum mister to

HBHt

urn golpe,

de$troi Vega.
ivititva pocle ser

a cor e caractenstica

apertando soco fraco sem
parar. Dessa maneira, o

Ryu normal (branco e
vermelha na

antigas (sem Super

faixa

Combo

cabeca) e invencivel

sem golpes

novos). Para isso, escolha

seu lutador

com soco

fraco e insira o comarrdo.
E

mais

facii ficar

chacoalhando o joystick e

hoi

Shouryuken, o que nao
acontece no Ryu de

SSF

II

*-»-»«-

Soco Fraco

«-«-*-»

Soco Fraco 1 1 1

LI

Soco Fraco i

It

4-

€<<

BLANKA

Soco Fraco

ZANGIEF

Soco Fraco

< ">

DHALSIM

Soco Fraco

4<

GUILE

Soco Fraco 1 4> 4- 4-

M. BISON (Boxeador)

Soco Fraco *##-*

BALROG

Soco Fraco «-»*«

:

**

t1

vc~e

^^Bbbtm

Atabela ao lado e para
usar o personagem com

e

Akuma

Soco Fraco

X, que,

em

compensacao, tem mais
golpes e Super Combo.

(Espanhol)

'

SAGAT

Soco Fraco 1

VEGA

Soco Fraco 4>tt4<

T.

.

(Ultimo chefao)

HAWK

Soco Fraco

CAMMY

4- 4»

t

-»-»*«-

Soco Fraco 1 1 i>

4-

LONG

Soco Fraco

«-«--»-»

DEEJAY

Soco Fraco

4< 4-

FEI

*r-

1

%

Estou sabendo que esta

assim de gente por

pesado
Art of Fighting
2. A partir de
arrepia

ja

ai

que

em

agora, gracas

aos Super Death Blows
e aos Secret Killer

que

a

Blows

SuperGP (so

pra

ne mogada) traz para

variar,

voce, a coisa vai ferver.

Os

Super Death Blows podem

nocasode
bem no bonus

serutilizados

voce se dar

So se acionam os Secret
Killer Blows com ki cheio e
energia baixa (o contomo
da barra pisca quando o
golpe se torna acionavel).

HAOH SHOUKOUKEN:

HAOH SHOUKOUKEN:
-M-tf

4-

^i-» + A.

*«-* I *-» +

So some

contra outra Super Death

Blow, Magias normals nao
tern efeito. Defenda, pule

primeiro, arriscando pular ou

ou ataque antes do
oponente soltar a magia.
(dificil)

RYUKO RAMBU: 4^-»
^i4^«- +

uma
com

C. Corre, aplica

m:wmstsm

m^iXup.;

antecipar o ataque.

RYUKO RAMBU:

4<*-»*

|tf«- + C. Corre, aplica

sequencia e termina

varios golpese termina

urn Kohou. Para

urn Ryuga.

escapar, pule na horizontal,

com

Como

com

acontece

o golpe de Ryo, nao da

deuma

para

voadora

contra-

ou acerte

atacar

o inimigo

com

ainda

rasteira

antes do

ou golpes

golpe ser

em

iniciado.

Defenda-

pe.

sedo

mesmo
modo.
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A. Identico ao

de Ryo, ou seja, as magias
normals sao impotentes
contra ele. So atacando

i Lifc l -iv£-i 4
i

HAOH SHOUKOUKEN
-»«-nr4<^-» + A.

Tambem

HAOH SHOUKOUKEN:
-»«-***-» +

e

No
o movimento para

identico ao de Ryo.

entanto,

solta-la,

sutil.

mais

RYUKO RAMBU:

i Vi-M--*

MEN HOUOUKYAKU:

uma

-»«--»* I tf«- + BC.

com

Shoukouken.

lento.

Sequencia de 15 chutes.

o Haoh

Tambem

visual e

indefensavel, este

golpe de Yuri e forte contra

destruidor!

voadoras.

de

Ate o Hien

HHg&ffiHEH&rii

Shippu
Kyaku (Ryo,

fiKUHn*

raio

movimento para
porem se mostra

Ryo.

aciona-la e mais rapido e

sequencia de golpes e

A.

Praticamente identico ao de

+ AC. Corre, aplica

termina

4

1

ataque e urn

pouco menor
que o de Ryo

RTRT

RY< .«n

.

*3u

i

Robert e

eo

Takuma), Leg

movimento

Bomber

para acionar

(John)e

o golpe e

Tenma Kyaku

maiscurtoe

(Eiji) nao
fazem efeito

J'

'

^

i

sutil.

-.

1

v,

"^

contra o
golpe.

32222
DOUBLE
-»«-***

Y,\

STRIKE:

HI

«r

1!

,-

" " BfcH'l

<H f

+

B.

King solta 2
to*

mas tern

vantagens.

e

*~
1
-»«-***-» + BC.Atira5

seguidas (indefensavel).

projeteis (defensavel).

dando urn

ar,

back dash, de

ate o chao.

a

Nao

acerta o

em

tres diregoes.

Serve

y

anti-voadora e

tambem

arrasta-o

Para melhor
eficiencia,

oponente

derrubeo
oponente

caido.

antes de

Encurraleo
inimigoe

executar o

mande

ir

Sepegaro

oponente no

com

(Direcional +

Praticamente impossivel
esquivar.

por baixo ou

situagao.

A

pega adversarios com defesa
alta (atire nos pes).

tiro

ATOMIC SMASH:

acordo

^i->+

para soltar a magia). Pode

Blow, oprimeiro

+ BC. Sao 16 voadoras

mesmo passando

si.

A

como

SURPRISE ROSE: «-»***

de rosa so

MEGA SMASHER:
^«-kf

Contra outro Super Death

anulado e o segundo acerta.

Para evitar a surpresinha cor

1'

rf.fi

magias. E mais fraco que os
outros,

,--,=

golpe.

bala.

59

mm

W&lmm*

SUPER HIP ATTACK:

PLANET GALE: *«-* 4- *•»

^-»*l*«-

+ A. Tern as vantagens de

+ B.Acerta3

pulos na sequencia. Use-o

King, pois sao 2 tiros

contra magias. E meio

seguidos.

diffcil,

HELL DIVING: -»*4^«-

*w

mas sobrevoa o Haoh

longo, e voce

tontear.

se o oponente pular o golpe.

RUSH BOMBER: **«**
Uma serie de multiplos

+

um arremesso
um mergulho

A.

seguido de

socos finalizando

Empregue-o de curta

Chopping
bastante

(mas nao

longo. Para

precisa estar

melhor

junto), logo

eficiencia,

depois de

derrube o

uma voadora

inimigo

ou de

pode dancar

+

com
alcance e

Right.

distancia

fraca

o golpe e

Shoukouken. Otimo para

A. Trata-se de

mortal.

movimento para

solta-la e lento e

bfri.by;

J

o;

)

/

T

primeiro.

outros

Muito

golpes

eficiente para

fracos.

ataques
surpresa.

VACUUM CLAW:
-»«-***-» +

ZANTETSU-HA:
4-^-»^4<tf«- + A. Unica

Golpe
bastante poderoso mas
muito lento para ser
acionado. Pode ser contraA.

atacado facilmente

magia de Eiji. Como o ninja
e um personagem de lutas
corpo a corpo use este golpe

com

para surpreender os

voadoras.

oponentes.

KATCHU HIENSOU:

ZANTETSU TCHORUIKEN:

4>tf«-*4<*-» + A.

«-*4^-»^| +B.

Cambalhotas com as garras,

indefensavel.

Sequencia

movimento

indefensavel. Possui

para aciona-lo e rapido e

eficiencia

contra

como
com

voadoras

frequencia,

mas pode

fica

ser

diffcil

facilmente

atacar.

vencido por

Escape desse

golpes

golpe

fracos.

pulos para
tras.
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Eiji

utiliza-se

muito
contra-

com

do dash

MOUKO GOURETSU

BLASTER WAVE:

HASAIDAN: <-^«-tf^
A.

Ombrada que

atravessa o

Zanretsuken de Ryo

&

Cia.

Umgolpe

bastante eficaz quando

usado

surpreendente. Tente usa-lo

Bom

no

ser usado

infcio

+ A.

dos mais chocantes. E

Ataque rapido e
da batalha.

TEMJIN RAMBU
4»tf «--»^i4<

<-ka *-»«-

+

em medias

distancias.

ataque surpresa. Pode

em

sequencias.

RISING SPEAR:

+ AC. Sequencia

|^-»^i4<tf<- + A. Deveser

indefensavel. Urn dos Secret

utilizado

Death Blows mais fracos e
de

indefensavel).

de perto

(e

Empregue-o

apos

acionamento
muito lento.

derrubaro
oponente,

Tern pouca

numa

utilidade se

sequencia de

usa-lo

golpes ou

derrube o

ainda

oponente

mais

sem
nem

primeiro e

menos para

mande

fazer

ver.

uma

bela

surpresa.

PERSONAGEM SECRETO
Neste jogo tambem

existe

personagem secreto:
e ninguem mais ninguem
menos que Geese Howard, o
urn

poderoso chefao de Fatal
Fury. Parece que agora virou
mania mesmo essa historia
de esconder gente em tudo
quanto e canto dos
videogames.
Geese que
voce encontra tern 14 anos a
menos do que no jogo Fatal
Fury

-

Geese quer que voce entre na
organizagao dele.

A

resposta?

26, portanto. Para

encontra-lo basta ganhar de

todos os personagens sem
perder sequer urn round. Ah!
E trate de treinar pesado, se

preparando

com

afinco, pois

esse adversario e forte! Se

com 40
imagine como era na

era duro de matar

anos,

sua melhor forma.

ja

No comego do round, use o Hien
Shippukyaku. Carregue o power e
Hien novamente. Use-o sem parar
e Geese nao sera de nada

Defenda esse golpe

cone o

em pe. Senao

risco de ser fulminado

dificil mas use as
SuperGamePower

Derrotar Geese e
taticas

USEO
CANGURU
Na tela-tftulo pressione B,
t e, sem solta-los, Start.
Comece o jogo e logo

Embora o jogo

notara que ha urn

Sega digite o codigo

personagem

Konami na tela-tftulo
(tf4<4-»«-->«-2 1 e

a mais.

Start).

USEO
HOMBRE'
Derrote o "hombre" da
primeira fase.

pressionado

A

Mantenha
ate que a

proxima cena apareca.
Morra, continue, use e

abuse

dele.

-*&'

USE
SHIVA
Derrote Shiva, mestre da
fase

1.

Mantenha

pressionado B ate que a

proxima fase apareca.
Morra, continue e mostre
forca de Shiva.

Tii

a

seja

1

NIVEL

EXTRA
Na

tela-titulo aperte

t<l»<--Ht. Va ao option e
coloque no ni'vel EXTRA,

mais

Alem

dificil

que o Hard.

disso, essa dica

possibilita usar o

The

mestre

Alien.

NIVEL ZERO
Sefizer
entre

um

sinal,

com 1

PT

agora

1

ON

1 «K~>. Va

LEVEL

ao option e ponha o ni'vel
no ZERO. Osinimigos

vaomorrercom

SPFE[«

urn so

golpe, alem de permitir usar

o mestre The Alien.

1

.

ZERO

,

ONT HUE
SOUND
8!H
C

1

,

.

com

Voce figura entre urn
daqueles tristes e frustrados

de urn acerto de contas
os temiveis guardas a

jogadores que acha

servigo do nazistao Hitler.
Todas as dicas abaixo
devem ser executadas no

Wolfenstein 3D dificil?
Bom, entao chegou a hora

MAPA

TODAS
AS ARMAS

STAGE
CLEAR

INVENCIVEL

mapa (aperte Start no jogo)
enocontrole 1.
Agora e com voce, nao va
desperdicara mamata!

COMPLETO

:.

m

nam

rrtw

110

I

*j

h.p

# iM

«

shot

2<M

Ae

R t B e

A

Aperte t B R e

Digite

aperte Start para sair do

mapa

conseguir acesso a todas

mapa. Voce

de fase como
de magica.

Pressione B t B e
ficara

invencivel.

e vera

B. Saia do
que passou

num

passe

para

as armas.

Coloque A A t e B e saia
do mapa. Acesse o mapa
novamente e vera que ele
esta complete

VIRTUA RACING
i

tela-titulo

aperte

f ^«~>f i<~>. Caso

MODE MIRROR
a

dica funcione, ira ouvir

uma voz

dizer

"excellent".

O

proximo passo e pausar

o jogo e pressionar

simultaneamente B e

C.

No

logo da

Start.

SEGA

e a pista mirror,

B, t e, sem solta-los,
modo Virtua Racing Essa

pressione A,

Entre no jogo e vera o

.

onde as curvas estao

invertidas.

Prontinho! Voce passou

de fase. So nao e
possivel pular a ultima
fase.

MESMO PERSONAGEM

Essa tern que ser na

raga!

Mas,

afinal,

homem

voce e urn

ou urn rato?

Na hora de escolher o personagem,
pressionados.

faga-o

com

L e R

Espere o

menu de

confirmaotruque. No
box no alto, a direita da

opgoes. La direcione para

Use a
sequencia:segureXe

tela

aperte B, L e A. Aperte o

round. Escolha o estagio

X de

emquequercomegare

"Quit/ Preview".

L,

novo. Pressione:

A, B,

L,

A.

de opgoes, havera a
opgao de escolha de

B,

Um som

pressione o botao

P.

Valeu, cara!
1

foi

s

Grande Concurso SGP

um tremendo sucesso!

Conf ira aqui se
voce e um dos
sortudos que
faturaram
premios
animalescos.

GANHADORES DO CONCURS

SUPERGAMEPOWER 01

PASSWORD
DA ULTIMA

Premio

Sega CD
Fernando Galassi Frigato
Paraiso do Norte - Parana

Itajai

2 9 Premio:

7- Premio

Para conseguir vidas

1
Console Mega Drive
Rafael Brasil Ferreira

Fita para Mega Drive
1
Tiago de Moraes

infinitas,

basta digitar o

Rio de Janeiro
Janeiro

-

Rio

de

BTCT-EA5E

Mas

ultima fase do jogo,

HC5A-AA*J

9s Premio:

Premio

Botucatu

-

1

Sao Paulo

Console Master System
de Aguiar
Palhoca - Santa Catarina
1

1

Start para entrar

no Sound Test Mode.

APOIO:

y

TECTD*

Fita

para

Mega

Mina^u

estao pintando.

solta-los, aperte

Drive

Drive

Arlan Lopes Martins

Se nao foi dessa vez, nao
desanime! Outros concursos

sem

Mega

para

109 Premio:

Rafael Pfleger

MN»A\vtfvi«*cji<S

Fita

Andre Ceballos Ovruski
Campina Grande - Paraiba

Premio:

e,

Ceara

Fita para Mega Drive
1
Marcio Ney Carvalho
Santarem - Para

Console Master System
Marcelo Modolo

pressione L e R

-

8 s Premio:

1 Console Mega Drive
Mauricio Cabral Silva
Salvador - Bahia

!

titulo

Santa Catarina

Fortaleza

Premio:

escreva:

fazer e digitar:

Na tela

-

Drive
Gil

se seu problema for

obter invencibilidade,

tudo o que voce tern a

Renahan Martins

Teixeira Leite

codigo:
Para entrar direto na

Mega

para

Fita

1

FASE

Premio:

1

fin
HOVA
CULTURAL

#.?SK

-

Goias

SUPER

MEGA

MEGA

FUNTSTONES

OUT LANDER

QAO DE FASES
=

24

A

=

1G

U

\

*=3 »

=

PASSWORDS

mi

028

TIME .00x1*0=000

Snake Creh
61HY109VY64080

'lit
lid

I

i> li»

I

Fish Eye
L-r?>-f.

idii

if*

mmMLm

TOM CAT

Na tela

ALLEY CD

simultaneamente A,B e C
seguidos de <- e Start.

titulo

Com

aperte

*f

MZMX20O1068908
Denial

as setas

escolhe os

4-

e

t voce

NM6020QK3JC8ZK

ni'veis.

Tortilla Flats

THV0112507YC80

MANOBRA
MANEIRA

SEGA CD

Hellbum
SH021BW5DKC20

LLAR FIRE

SALTARDEFASE

AERO THE
Quando

ACRO-BAT

surgir Warning,

nao coioque o cursor na
injecao. Entre em algum

Comece em qualquer

aperte A. Enquanto

Way

estagioe assista ao

pressiona A, aperte e

Pont.

90% das

vezes o truque da certo.

RESPONDA AO
RADIO

final

cinematografico.

segure C e

Primeiro, va a tela de

Pressionando estes 3
botoes, ponha t no

Start

Game

e

Opcoes de

FASES

Start.

direcional. Urn barulho

dificuldade. Escolha a

PARA SALTAR

^wtitf-,

tw

r

t&j*J9*i
I

"Normal". Aperte

A

para

atravessar diferentes
itens

de dificuldades.

Ao

voltaraoitem "Normal",

oa x
OO X

raa
It

que avancou 1
fase. Quanto mais
direcionar t vai saltando
indica

as fases ate o

final.

Na

tela

de

pressione:

Start/ Options,
4-,

A, 4, Y, l,

A, i,Y. Voceouvira urn
jingle. Volte a

FERRARI GP

fase.

de

PASSWORDS
Brazilian

GP

FTNH2:Z1T6S

4M4B6: 21TNL
NXLP6: G3DJS

GP

SECRETOS
Na

de apresentacao
aperte A, B e C.
tela

GP

GVGGP: 3JZSR

L363J:WGFGG
San Marino

)PTIONS

French

55PJ1:ZCPSF

GKBWQ: GF63T
PZMGW:

British

GP

JHFGV: DJRZB
VZBBK: J3Z6L

CBGTM

MHDNX: G5CCK
German GP

NQ6KS: 2CFJT

34XZ6: BG3KC

Monaco GP

ZWCRC:

NGMRL: VDDZ1
FGRFH: 4Q41Z
KLX6W: QKFMP
Canadian GP
QHS61: SBQ35
XSVDH: 4Q41Z
KQZJS: QKFQR

WWQVV
L5GZK: 54DMH

Hungarian GP
DLQC3: QFZ3P
LDHQ6: 21TNL
NBL1J:

B6DQG

I

SELEQAO DE FASE

Start.

X,*,B
Start

primeira

Quando Aero
f

surgir,

Depois use: t,
«-,Y

f

-»
f

A,LeR.

pausa o jogo, e

Select pula de fase.

GAME SHOPPING
***

Super GP e

tiro

tm

que

***

GAME SALOONS

e queda. Multipliqu

las vendas. Fique milionario

SUPER MESA-SYSTEM

a

nem

LIGUE PARA 851-3644 R

* MESA SYSTEM: COMANDOS
IDEAL PARA

PROFISSIONAIS,

GAME LOCADORAS, GAME

SALOONS RESIDENCES, BUFFETS, ETC.
ADAPTAVEL PARA QUALQUER GAME.

Locacao e Venda
•

Video
* MEGA TIMER: CONTROLE TIMER, INDICACAO
EM DIPLAY, CONTADOR DE EVENTOS.

SUPER NINTENDO • MEGA DRIVE
• NINTENDO • MUSTER SYSTEM

GAME BOY
R.Tapojos, 1292-

Tel.:

GAME GEAR

•

(041

)

338.681 8

-

Curitiba

-

PR

LOCAQAOE VENDA

ESTUDAMOS LOCACAO
PARA A CAPITAL

MASTER SYSTEM -SEGA CD

GAME FESTA

•NINTENDO -MEGA DRIVE

FACA SUA GAME FESTA C0N0SC0.
ALEM DE USUFRUIR DAS ULTIMAS NOVIDADES
EM GAMES, VOCE VAI ARRASAR E DEIXAR
SEUS AMIGOS MORRENDO DE IIWEJA.

SUPERNINTENDO

AV.GOIAS401

S.CAETANO

GAME SOFT. TALENTO EM TECNOLOGIA

SAO PAULO TEL: 744 4799

TEL.:(011) 857.1757

XjILLZLLI
MOOCA
Os games mais

& tr§w§ mmmwL
CONSERTOS DE BRINQUEDOS E TRANSCODIFICAQeES
Master System, Mega Drive, Game Gear, Super

alucinantes, os

ultimos lancamentos, consoles e

Nintendo,

acessorios incriveis pra voce
detonar as mais loucas emocoes

Game

Boy, Super Famicom,

Tel: (011)

-

Neo Geo, Phanton System.

Televisores Importados.

ORQAMENTO GRATUITO
Av. Rebougas,

Rua Juventus, 831

DE:

TELVFAX:

Sao Paulo SP

3970 - 1 9 subsolo - Loja 1009
814.0455 - Sequential

(01 1)

591-0039

MANIAC GAMES
JAGUAR

Assistencia Tecnica Especializada
Transcodificagoes a partir de 12 URV
Conversoes de todos os sistemas
I

R.

Domingos de Moraes, 211-2° and

-

Cj.

103

Transcodificagoes e
o
aparelhos com
melhor prego

-

Sao Paulo

-

SP

-

Cartuchos novos
e semi-novos

-Atendemos todo o
via Sedex

CEP 04010 970

-

FONE/FAX

Brasil

(011) 573.0586

que pintaram se

versao pode ser
Essa
descrita como uma
mistura de

Z

controles.

Dragon

1

e

trabalhados.

Alem

refere aos

vez de se

empregar o joystick de 6
botoes, foram acumuladas

2 para SNes. Os
graficos e o som estao bem
Ball

Em

funcoes no controle
tradicional, o

disso,

alguns personagens

que prejudica

a jogabilidade. Fora isso e

exclusivos dao o ar da graga

um

agora. Urn dos problemas

Experimente!

delfrio atras

do outro.

Use** +soco
paraagarraro
raioinimigoe

Quandoo

desvia-lo

inimigo
Ian gar um

raiodesse
tipo contra

voce,

eastern 4
atternatms:

Com*-* + soco
voce neutraliza a
magia

A androide n° 18 ativa um escudo
com o mesmo comando

68

f f*-* + $oco. Com esse comando
voce sai do rah de acao do ataque

4< tf «~» +soco. Dessa maneira,
voce anula o rah do inimigo a
mandate vofta um mais
poderosos

'

BRACO DE FERRO

OS LUTADORES

SON GOKU
astro

!

Ida serie
foi

o primeiro a obter

os poderes de Super
Saiya.

Quando os

dois lutadores se

encontram com Dash ales
passam a medir forces...

soco
vencedor

...entao aperte

rapidinho.

arremessa o outro

GOLPES
*«-»

+ B: Super Dash

»**+B: Sliding Kick
-H + B durante o
salto:

IMINGUEM DERRUBA

Thrash

Meteor Attack: igualzinho a
versao para

SNes

Down

Kick

-»***«-» +

Meteor

B:

Attack

—
SON GOHAN

Caso voce seja
airemessado

Filhode

ainda existem
possibilidades

da reacao

IGoku,
possui

uma

em

for?a

seu interior

suprema

que chega a superar os
poderes do pai.

GOLPES
-»«-» +

B:

->*I +

B: Sliding Kick

Super Dash

-»*4.*<--> +

B:

Meteor Attack de Gohan
consiste

em

varies chutes

Meteor

Attack

Coloque o direcional2 vezes
para o lado do oponente a
aperte qualquer botao de
ataque para dar a resposta

COMANDOS

Com direcional duas vezes
para o lado contrario ao do
oponente voce cai de pe, sao
e salvo

DRAGON
BALLZ

A

-

MEGA

soco e magia
B chutes

m

-

C

-

BANDAI

voa/aterrissa

Tras +

C foge do
-

inimigo de perto
- carrega power
2 vezes para o lado -

A

+ B

16Megq-N/D
2 Jogadores
-

Continue

arremesso

demon io

Piccoro,

herdou o nome do pai.
Depois de se converter

ao bem, recebeu
poderes fantasticos.

^V4< +

B: Sliding Kick

«-tf**-»^ +

B:

Com o Meteor Attack ele
ergue o adversario a pontapes

Meteor

Attack

perto, direcional

para o adversario

Filhodo
jgrande

GOLPES
Lota

corrida

De

CCORO

-

12

3 4 5
69

m^atlE

CUUM
Faz
'parte

do

time de combate de
Guinyu. Possui garnde
forga de defesa.

corpo a corpo e seu
ponto forte.

^9n^^H prfncipe

GOLPES

da estrela Saiya, nao

admite a derrota.

-^^l
"W**

GOLPES

Pose

**4<

primeiro e depois se

+ B: Sliding Kick

Meteor Attack:?????,
caso algum

leitor

descubracomoogolpe

+ B: Sliding Kick

Winning Pose: se der tempo
de ficar invencivel e fatal

+ B: Winning

poses

(faz

torna invencivel)
Sliding Kick: eficiencia

tambem contra o CPU

e acionado, sua carta

sera benvinda!

GUINY
Eolider
Sdotime

TRANX
I

Filhode

de combate e possui a
temivel habilidade de
trocar de corpo, da

Begita,

qualocomandoe

herdou o agucado

guardado

senso de batalha do

GOLPES

pai.

Outroquedetem

a sete

Sliding Kick

-^J^B:

Sliding Kick

os poderes de Super

E ha ainda o

Saiya.

Change,

Seu Meteor Attack comega

seu corpo

-»** +

com soco e acaba com pisao

adversario

tambem e

acionavel no ar

Body

em que

GOLPES
B: Sliding Kick

chaves

com

troca

o do

-»*4<i<?<--» + B:

Meteor Attack

FREEZA
Eo
fautor do

genocidio contra o

povo do planeta Saiya.
Goku, treinou sob as
orientagoes do

Seusonhoedominaro

mesmo

universo, no qual

mestre. Provavelmente

espalha

e o terraqueo mais
forte

do pedaco.

GOLPES
-»*4< +

B: Sliding Kick

Voadoras seguidas sao seu
Meteor Attack

medo

e terror.

GOLPES

Seu Meteor Attack e dos mais

-»*4< +B: Sliding Kick
<rt 4- *-»«- + B: Meteor

violentos

Attack

Meteor Attack

Mt
70
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r
ANDROIDE N° 18

PERFECT CELL

lEIae

IReune

lum dos

Icelulas

androides

dos meihores lutadores

especialmente criados

do universe como
Goku e Freeza.

para derrotar Goku.

Seu inventor

e o li'der
da organizagao Red

Ribbon. Esposa de
Kuririn.

Transformou-se na
forma perfeita apos
Sequencia devastadora eseu

incorporar os

Meteor Attack

androides n° 17 e n°

GOLPES

Assim e
18.

dificil

permanecer de

pe

GOLPES

**t

***

+ B: Sliding Kick
<-* 4 *-»«- + B: Meteor

+ B: Sliding Kick

-»«-» +

B:

Super Dash

Attack

OPTIONS
O menu

de opgoes desse

jogo e amplo e variado.

Compoe-se de

tres paginas.

Para acionar as outras

paginas coloque o cursor na
parte mais alta e aperte A, B

ou

C.

meu

Agora,

caro, a

escolha e toda sua

Veja a configuracao dos
botoes, ligar ou nao a musica

eo

tipo

de radar

Aqui o

nivel de d'rficuldade do
numero de continues e o
"on-off da lista de comandos

jogo,

VENQA
SuperGP

CPU

Tatica:

power. Nesse caso siga-os e

Para conseguir veneer o

em

computador
nivel

de urn dash ate ficar sobre
elee retorne ao passo 1).

qualquer

de dificuldade nao e

preciso

nenhum

Aqui voce pode assistir a
maioria dos golpes de cada
urn dos lutadores

Depois disso va para cima

esforgo

dele e

sobrenatural. Proceda da

seguinte maneira: assim

que comecar a batalha, voe
e fique esperando no ceu e

comece

a aplicar

inimigo vai

sem parar.
ficar tomando

todas, pois

quando voce

Sliding Kicks

Fique esperando no due
carregando o power

carregando o power.

Se

com
sem parar

ele subir arrepie

sliding kicks

ataca no ceu nao ha defesa

embaixo. As vezes o inimigo

inimigo vai ficar

faz isso contra voce.

perambulando no solo

feito

urn bobo.

Em

determinado

momento

ele

comeca

isso acontega fuja

Caso

com

para

tras e C, volte e continue a
'

a dar

aplicar Sliding Kicks,

urn dash (corridinha) para o

fim da tela e

tambem voa

perca a oportunidade de

(alguns inimigos depois do

dash comecam

Caso a

inimigo fique tonto, nao
lancar o raio mais poderoso

a carregar

que

Na hora da
raiosnele

tontura,

mande

tiver.

Com Perfect Cell use o Grand
Slider

t*-*t+B) sem parar
71

o que voce gostaria
Tudo
de saber sobre Super

Metroid mas

tinha

vergonha de perguntar esta
nas paginas a seguir. Os 24

Mega que

a Nintendo gastou

para fazer o cart sao
justificados.
,-e

Trabalhamos dta
ao final

noite para chegar

do jogo. Conseguimos, e
mas nao com
100% de

claro,

aproveitamento.
Faltaram dois
itens para

^w
,

tres horas.

"^*t^l

diferente e mais de TO

concluir a tarefa

que

e urn

Urn tempo de 3

a 10 horas possui urn final

alemde doses

dos

^cavalares de paciencia.

maiores desafios

horas traz ainda outro fim.
Dizem as mas linguas que,

com aproveitamento de

dos ultimos

jogo traz tres

tempos em videogame.

mais completo so aparece

100% o jogador ve

para quern consegue

ainda mais

jogo exige raciocinio e
estrategia

quase

perfeitos,

finais.

terminar o jogo

em

ate

incrfvel.

urn final

Sera

NIK

verdade ?

P.CAS

COMANDOS

Deixar acionados so o charge

beam

e

ice beam. Ponha o
power-bomb e

o

icone no

carregue o

Faca o

mesmo para

beam

wave beam

e

charge

ESPECIAIS

Faga o

beam

mesmo para

charge

e spazer

Idem para charge beam e
plasma beam

tiro

Munido do speed
boots, corra ate
piscar,

entao

agache-se. Assim

voce esta pronto
para o supersalto...

...com o botao de salto voce

Como icone fora
bomb, carregue o

do power
tiro

ate piscar,

aperte I 2 vezes e solte 5

bombas

72

Essa tecmica para carregar
energia aparece na demo.

Nosso pessoal nao descobriu
como fazer. E voces?

pula verticalmente

...apertando R + botao de salto
o movimento e na diagonal

.

GRATERIA
CRATERIA

068

e

069

nrrz
H 044
^>039e
I

001

-

Salve e recarregue

008

-

Urn Energy Tank

(energia extra).

042- ...um
sera pego

Sao

missil.

no

14

colocar minas

039

no jogo

outro

final

006

Com a Bomb, podem-se

005

armas e energia na sua nave

e

-

Use o Super Salto na

diagonal a partir deste ponto...

043 Agora, de um Super Salto
na diagonal deste ponto.
.

068 e 069 Acione o Super Salto no local da primeira foto. Ao
chegar ao topo, de um tiro e faca surgir o missil escondido

137 • Detone a passagem
a Power Bomb

com

138

Esta na hora de pegar o

outro missil

006 Atire misseis
acabarem, use o

Se
normal

nele.

tiro

040-.. .para chegar ate aqui,
la frente

ha hens preciososi

044 - ...e chegue a esta caverna
onde ha mais Power Bomb

070
a

-

Com o Super Missil abra

passagem que o leva ate aqui

139 - Apds derrotar todos os
mestres a passagem pan
Tourian vai se abrir

007

-

Ao colher todos os
com 230 tiros

misseis, voce fica

041

Aqui, mais

um Energy

Tanke...

062 - Siga para Wrecked Ship e
pegue mais misseis

076 - Alguns misseis estao
bem escondidos

mu'tto

.

BIN

m

BRINSTOR
125 e 126

132

123

-

037 038

,

135 e 136
|

rLT

JL-f=L

128.

uM~
017, 018 e 019

028

120

121

Morphing

002

(aperte

ball

2 vezes 1 1

012 - Missil facil. Use

004 - Aqui, outro

primeiro missil aqui

missil

013

-... para

pegaro

apassagem...

Charge Beam

018 -Salte 2 vezes

019 Spazer expande

usando a parede

forcadaarma

029

-

Energy Tank

escondido

121

-

Atravesse o

cano

127

036 - Use a Power

Bomb

Super Missil na

aqui...

Corra e destrua

122
a

manha

74

003 Pegue o

passagem

128
cair

-

Pule para nao

Mais misseis

009

025 026

024

134 016

e

027

010 Atire misseis na
boca aberta

011- Pegue o
Super Missil

1°

em cima e

016 - Corra e salte

Oil - Atire

para passar

para alcangar

abra a passagem

023 - Abra a parede
com Super Missile

024 Abra caminho

025

Mate-o com
Super Missil

protegido do calor

037 ...econsiga
mais misseis

038 Outra

Use a bomba
para tomar impulso
014

-

015

-

Use a

corrida

com bomba

P.

Bomb

debaixo da planta

um

123 Mais Energy

124 - Aqui

Tank

Reserve Tank e

129

Mais adiante ha

um S.

Missile

130

-

dificil

Power Bomb de
acesso

Agora da pra
X Ray Scope

061

pegar o

125

...misseis

ao

028

120

Varia Suit:

-

Use o Power

Bomb

126

-...e

mais

umao

usar a passagem..

detonar a parede

131 Com o Space
Jump e facil

armas

-

132 - Colha mais

.

MARIDIA
MfiR

I

IJ

IP*

W^

084

r -;

-T3086 087 091

078 - Deixe-o abrir

079 - Spring

passagem

salto da esfera

Ball:

e

092

080 - Destrua a
redorna

101 e 102

com P. Bomb

081- Prepare-se para
o Super Salto...

082 -

086-Subanas

087 -Na parede
ha missil

...e

salte

daquipara...

%
027 Atire e jogue
misseis na boca

083

-

...pegar

mats

084 Passe

em forma

misseis

de

088-Atrasda
passagem, misseis

089 Mais itens a
vontade

093

-

No outro banco

de areia ha

...

esfera.

.

085- ...eadquira
ma is Super Misseis

090

No fundo da

areia ha...

costas da tartaruga

091 -...Reserve Tank

092- ...misseis

e...

para sua colegao

094 -...Power Bomb

095 ...mais misseis

096

e...

para

com Super Salto...

facil'rtar

-

Chegue aqui

097

...epegue

mais armas

I

IMORFAIR

020 - Energy Tank.
Va por baixo

032

Speed Boots:

muita velocidade

047 Pule usando a
velocidade maxima.

021

Pule alto

com

o

congelante

035

em

e siga

033 Passe correndo
com o Speed Boots

034

048-

049-...pegaro

...para

chegar

Tiro

com Ice Beam

Beam

045

-

tiro

concentrado

050

051

-

Use-o nesses

-

053 - Agora va pegar

054 Mais missil

055 Atire no portao

056

o Energy Tank

pelo caminho

e pegue o missil...

que atravessa paredes

060-

...e

bem

escondido

109 Detone com
Screw Attack

caminho

110

do missil

105

Fique na

em forma

mao

106

de esfera

na

-Armas no

-

passagem

...eo

-

Pendure-se

nesses bichose..

blocos

aquie...

059- ...irasaiado

Use misseis ou

Congele os

inimigos e passe

Grappling

Reserve Tanke...

Passagem por
cima neste missil

030 • Missil
escondido e latejante

031

frente

022 Pegue o missil

Hi Jump Boots

Wave Beam

Va saltando

para nao cair

046 - Pegue mais
misseis no caminho

052 - ...pegue mais
urn

Power Bomb

um

057 Mais missil na

usb

molezae...

Power Bomb para

-

...use

...

107 - Super Misseis

108 • Screw Attack:

ou

salto destrutivo

tiro

carregado

Mande Super
sem do

112 -Mate-ode

113

costas

Misseis

114- Ha

um Power

Bomb escondido

76
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WRECKED
064 - Atire nos fogos.

Quando

ele abrir os

olhos, detone

com

misseis e Super M.

EROTISMO CIBERNETICO
BOTA FOGO NA TELINHA
de
As

Sera que a

os filmes X- Rated

epocado
namoro no

milhares

publicagoes eroticas,

(proibidos para

cinema ou
no cano

menores de

18anos)ou mesmoas
chamadas

esta

carissimas

chegando
aofim

telefonicas aos servigos

eroticosvaoacabar

parecendo novela das seis.
Isso por causa da nova

pouquissimo tempo eja
obteve urn notavel sucesso

onda que assola o mundo

de vendas nos Estados

apesardo lancamento
eventual de urn ou outro

Unidos

cartucho pirata

-

o CyberSex, o erotismo

DICA: o guia de softwares
erotico faz sucesso

no

exterior

computadores que, como
nao poderia deixar de ser,
esta causando furore
controversia entre os

usuariosde micros e

a

opiniao publica. Videos CD-

ROM

interativos, realidade

virtual,

simulagoes de
audio CD, revistas
eletronicas e

e

no continente

europeu. Os "PC boys"

veiculado por meio de

games para

para consoles domesticos,

com

erotico, as gigantes

adultos, todos
contendo urn fortissimo
apelo erotico, figuram entre

mais assanhadinhos estao

Nintendo

em

aderira novafebre.

algunsdos softwares

acesso aos computadores

ja

estado de graga.

Jao

pessoal que nao tern

e

como mostra The Joy of

consoles tradicionais nao

CyberSex,

urn guia de

erotismo eletronico

que

foi

permanecefiel a seus

teve a

que

mesma

sorte.

diz respeito a

nem pensam em

compensagao,

disponiveis para a linha PC,

No

jogos

apelo

Sega e

Em

nova
geragao parece nao ter
a

preconceitos desse tipo.

3D0 ja

preve langamentos

quentissimos para o seu

CD-ROM.

lancado

ha

KONAMI FAZ SOM PARA PC
disquete

com dados

para

MIDI. Existem versoes para

PC desde que se tenha urn
software sequencer capaz

deler dados MIDI
(compativel para modulos

desom Roland GS).
Tambem funciona em
qualquer Sintetizador
compativel

com

MIDI Standart.

Konami
,inovou, so pra
variar. Esta

PROGRAM A LEGAL
entre
voce
e
Se18anose
nem imagina

conhecimento maior com o

se separar do seu

Alem das aulas

computador durante o

inscritos participant de

tern

periodo de
(Student

ferias, a

11

SCATA

Advisors) possui urn

US$

os

Sao
exterior, do
ideal.

Os cursos e
hospedagem (campus)

o mini-computador

no painel do
carroque mapeia ruas
instalavel

culturais.

se

e locais

dao em faculdades, como o
Lasell College,

55.

e desvendavel gragas

a X,

atividades esportivas e

Massachusetts. Maiores

estruturados para que o

informagoes pelo telefone:

alunotraveum

(011)262-6482.

da cidade. Nova

York, Chicago... E so

em

basico aoespecializado,

78

nao chega a assustar: sao

NAO SE PERCA

da informatica.
praticas,

Gradius, ha mais 2 titulos a
prego
venda no Japao.

ja

Camp & Trip

programa
cursos no

mundo

langando urn

arquivos

Alem desse

trocar o disquete e
labirinto

de ruas das

metropoles americanas

relaxar.

So

falta

automatico!

o piloto

"

Opessoal que e ligado
num bom fliperama
pode festejar. A chegada
de Epic Pinball para PC
Amiga vem trazer
diversao sem
compromisso para essa

e

.*>!:'

A US Shareware
Company e a responsavel

tribo.

pelo langamento desse

excepcional pinball
eletronico,

com

scroll fluente. E

e que a PCI

falas

mesas de

digitalizadas e

o melhor

esta

ja

trazendo a novidade para

o Brasil.
langamento do
jogo nos Estados Unidos
foi feito por meio de
shareware.

Ou

o

seja,

usuario recebe

gratuitamente

uma

versao

contendo algumas partes
do jogo. Nesse caso, o
shareware de Epic

Jungle ja segue

Pinball contem quatro
mesas. Depois de ver o

urn estilo mais
classico

jogo, basta ao usuario

interessado fazer o
registro

uma

(pagamento de

taxa) para receber

mais quatro variantes.

Nada mal!

TATKA: em Deep Sea 6 tte&l obterpontos. Comece langando a bola na
rampa

(V.

Quando ela chegar ao fliper 121, mire na eafapa

(31. Na voha
e segure-a no direho. Reprta a
operagao. Voce pode multiplicar os pontos na canaleta superior
{41

de'ixe

a bola bater no

As mesas trazem urn manual.
Consults antes do jogo

fliper esquerdo

PARA QUEM QUER MAIS

excesso de rampas
de Pot of Gold 6 bem

capaz de causar urn
certo tedio

jogo faz parte da serie
Silver Pinball Ifoto).
oito

Seus
novos tabuleiros sao

os melhores, mas tambem e
possivel conseguir os

'-

m

anteriores, caso queira
ampliar sua colecao.

V

F

Is*.

Pi

Esse i o androide que foi
distribuido via

shareware

FICHA TECNICA
Minimo: PC 286
540 K de Ram
6

Mega

instalados

Placas de som:
Blaster,

/

Sound

Roland e Audlib

(PC)

Controles: teciado
Pro: tipico jogo

de diversao

simples
Contra: recorde impossivel

em certas mesas

Enigma: o mais

ex&Heo de todos

,

vez de desenhadas no
papel, Isto confere urn

realismo fantastico a

Milhares

obra e aumenta ainda

de gibis sao

maisoclimada

lancados a cada ano,

que se passa
entre os anos 60 e 70.
Outra curiosidade e que
as historias nao sao
vistas pelo ponto de vista
do heroi, mas sim pelo
narrativa,

mas apenas alguns
recebem o status de
obras-primas. Essa mini-

da Marvel pode ser
considerada a obra-prima
de 94. A serie conta com 4
serie

de urn fotografo, Phil
Sheldon, que sofre e se
emociona a cada luta que

(pena que nao fizeram
mais...) edigoes,

momentos importantes

testemunha.

do universo Marvel.
Entre eles encontramse as primeiras

aventuras do Quarteto
fantastico, a

Gwen

oquefazda

Ail

uma

morte de

Stacy, etc.

Mas

mini-serie

obra de arte e que

todas as paginas sao
pintadas

em

tela,

em

Homem Aranha solta suas
teinhas na mini-serie
%

^ _^ —

...as

cenas externa s ate closes

que chegam a lembrar uma
camera de cinema buscando urn

As

ilustracoes

snao impressionantes: o realismo vai desde.

detalhe despercebido

-^r- 'IP*-'

BATMAN
SPAWN

E
badalacao

Batman

rossover quer
dizer (nos
quadrinhos)

"cruzamento" de
personagens. Ja
aconteceu
com SuperHomem e

—

e

f ica

para

Spawn.

Sucesso em 93, Spawn
retorna do inferno apos

um

pacto

com

o diabo.

Na volta encontra
Batman e entao...

HomemAranha,

Batman
Hulk...).

Agora a

80

e
Crossover na cabeca

STREET
NAS TELAS

J

Damme)

na versao
para cinema de Street
a estrela principal

US$ 30

Com orcamento

de

milhoes, o filme tera

suas primeiras cenas

rodadas

em

Tailandia.

la,

organizagao criminosa, a
Shadalo. Todos os 16
lutadores estarao presentes,

mesmo tempo

filme cheio de agao e

inclui Fei

Long,

Cammy, Dee Jay
Chun-li deve ser

intima de Guile.

o set de

e

T.

Hawk.

uma amiga

Como

a

esta co-financiando

o projeto, cabe a ela a
aprovagao final, incluindo

filmagens voa para

A

preocupagao e com a
censura. A Capcom quer
que o filme seja permitido a
partir dos 13 anos, mas ao

o que

Capcom

Bancoc,

De

roteiro e elenco.

Bison, Sagat e sua diabolica

que JeanClaude Van Damme sera
a e certo

Fighter.

sera o heroi

principal na luta contra

violencia.

RPG GANHA

CONCURSO

quer urn

Na redacao

rola

uma

aposta para saber
quern fara os papeis dos
outros 15 lutadores. Voce

em

ai

casa, qual e o seu

palpite?

Brisbane, Australia, onde o

Do
pouco se sabe, mas

filme sera concluido.
roteiro

certo

que Guile (Van

e

Lancado

DESENHO SO COM RESERVAS
Enquanto Ryu, Ken e
companhia preparam sua
invasao a hollywood.
acontece no Japao a
estreia

de urn desenho

em

pela fabrica

de brinquedos Estreia
em dezemro de 93, Hero
Quest ja vendeu mais de

reservas para a estreia ja

estao sendo vendidas desde

21 mil unidades entre

o dia 29 de abril.
dia do
langamento deve ser
anunciado brevemente nos

jogos e aventuras.

Devido ao sucesso, a

longa-metragem.

jornais niponicos.

assists

Estreia resolveu apostar

desenho tambem conta

quern tern a reserva na mao,

com os

coisas do Oriente,

no segmento e ira
promover a partir do
proximo mes um supercampeonato de RPG'S.

16 lutadores e as

S6

forte

jogo? Hero Quest, e
dbvio.

Com

estrategia a

alcancar

essa

empresa

uma venda de

135 mil RPG'S de
tabuleiro este ano.

Kamikaze falou que esta
treinando desde

ja

e que

essa esta no papo.

TERROR VIRTUAL
NA TELA

UM GRANDE
HEROI DAS
PISTAS
Ageragao

acionados por botoes que
ficam no volante do carro.

70 esta cada

Comemorando seus 25 anos
esta sendo langada nos EUA
uma colegao de gibis, em 3
volumes, com novas

SuperGP2),ea vezde

A Accolade saiu
na frente na produgao de
jogos com

Speed Racer

o heroi.

vez mais pern voga.

Depois de Urtraman (ver
voltar.

Heroi

absoluto de sua geragao,

Speed volta na epoca em
que o Brasil perdeu o seu
maior heroi das

pistas,

Ayrton Senna. Speed e um
corajoso piloto que participa

de perigosas provas atraves

do mundo. Seu carro, o
Mach 5, e dotado de varios
disposttivos urtra-modernos

aventuras.

voce e um daqueles
Sefissurados
em games
e

bom

se cuidar.

A

Triumph Releasing acaba
de langar nos EUA (em
breve aqui) um filme que
promete deixar voce com
alergia de computador.
Trata-se de Brainscan,

pequeno
Edward Furlong.
Edward e um jovem que
compra um game recemestrelado pelo
astro

langado

em CD-ROM. No

game mata uma pessoa.
Na manha seguinte, ao
abrir a geladeira, encontra

um

pedago do cadaver. E

soocomego!
81

,

.

HOVA CULTURAL
Fundador
VICTOR CIVITA 1907- 1990)
1

de Art of Fighting 2
e um dos melhores de

final

derrotar o temivel

Geese

Neo Geo. Cada personagem

Howard, pode ser vista
ainda outra animacao. IMos

possui seu proprio

usamos Takuma

como

e obvio, e

final,

no caso de

Geese. Na hora da verdade,
a luz se apaga e Geese foge
feito

um

historia tern

derrotamos

final

Colletto,

Dal

Snozi Ikeda

dessa

seu verdadeiro

inicioem Fatal Fury

1.

Depoisse segue o final
personalizado de Takuma
no

Armando

lara Rodrigues,

coelhinho

assustado.

e

Diretoria

Staff Roll,

ANO

1

-

Na

3

-

JUNHO DE 994
1

e,

surgem varias

situagoes engracadas

envolvendo os
personagens. Confira!
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cnompion

Winners Boy
e urn gabinete
com medidas
reduzidas

jd

n

que

vem com TV
e pode ser

com
game

equipado
video

MEGADRIVE,
SUPER

i

NINTENDO e
outros.

A

"CuSou"

tambem

fornece

comandos,

com

de

as ultimas novidades

do

momenta, fontes,
complementos e acessdrios
alta
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entreterimento

para
df

dualidade
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AQUA PAD tern;

botoe

A uto-Fir

Slow Motion e Super Slow Motion, botoes Left e Righi

f

Olllllll

dos superpoderes que o
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Vl/lfl

laterals e

removivel, e o unico

transparente para voceficarpor dentro do game e

arrasar

VfSAO DE RAIO-X.

mini-manche

com quaiquer inimigo. AQUA PAD, agora

outros vdo pedir dgua.
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