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Para ver de perto o que o século 21 vai oferecer,
basta dar a partida na mais surpreendente

experiência de interação digital que a humanidade
vai conhecer: Sega Saturn. Você pode até manter

a calma num esforço para acompanhar a velocidade
de jogos comandados por 3 microprocessadores
de 32 bits. Mas será muito, muito difícil

controlar seu batimento cardíaco:



as imagens em 3-D são formadas com 500 mil

polígonos por segundo e por mais de 16 milhões

de cores. O som é estéreo, gerado por nada

menos que 32 canais. Tudo isso em CDs

exclusivos como Virtua Fighter, Daytona

USA, Worldwide Soccer e Panzer Dragoon.

Venha conosco para o futuro. JM.,
Será uma jornada inesquecível.
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O mundo dos quadrinhos invadiu a terra dos

videogames. Homem de Ferro, Capitão America,

Batman & Robin, Fantasma e outros super heróis

podem ser encontrados em aventuras onde você, meu

caro gamemaníaco, é o responsável pela vitória do

bem. São três os jogos em que esses seres fantásticos

aparecem: Marvel SuperHeroes, Batman Forever e

Phantom 2040.

O primeiro deve ser lançado em breve, mas a sua

Video News Game se antecipa e mostra um preview

legal deste game que promete. E não é para menos:

alguns dos mais simpáticos personagens Marvel estão

presentes. Hulk, Wolverine (ele de novo), Homem

Aranha e demais super poderosos vão distribuir

porradas para todos os lados. É esperar para ver.

Um oque não quer sair das telas dos games de

maneira nenhuma é o nosso amigo Batman. O homem-

morcego já é tema de uma montanha de jogos para

Mega Drive e SNES. Agora, junto com o inseparável

Robin, estrela mais um: Batman Forever, baseado no

filme de mesmo nome.

Para completar a saga dos quadrinhos, há a volta

do velho e querido Fantasma. Phantom 2040 é

detonante: gráficos, música e diversão de qualidade,

nada que o "Espírito que Anda" não mereça. Isso sem

contar uma dupla que está fazendo o maior sucesso na

TV e que estréia agora nos games: Swat Kats.

Outra coisa que se pode chamar de super é o

Saturn. O console foi lançado no Brasil alguns dias

antes dos EUA e está disponível para todos que gostam

de super gráficos, super música e super diversão e

tenham uma conta bancária super recheada. Com

tantos predicados assim, nada melhor do que uma

matéria super legal sobre o Saturn.

Para terminar, duas novidades de arrasar: VG dá

todos os golpes (inclusive combos de tirar o folêgo) de

Killer Instinct para SNES e mostra os bastidores dos

filmes Mortal Kombat e Power Ranger. Resumindo, a

sua Video News Game continua arrebentando.

CARLOS SANDANO
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O filme Mortal Kombat arre
bentou nos EUA: lançado no
final de agosto, já rendeu

mais de 55 milhões dedólares e perma
nece atraindo multidões. Aqui no Brasil,
a estréia está marcada para o dia 29
de setembro.

Que Mortal Kombat é um estouro
todo gamemaníaco já sabe. A boa notí
cia é que as lutas são sensacionais, mes
mo que não tenham tanto sangue como
nosfliperamas.

"Aultraviolência está no game, você
não não precisa ir ao cinema buscá-la",
teorizao ator Cary Hiroyuki Tagawaque
faz o vilãoShangTsung."MortalKombat
fala dos personagens e do enredo que
todos imaginam ao jogar mas nunca ti
veram certeza".

Mortal Konbat está arrasando
nos cinemas americanos

Wladimir Weltiman,dt lot Angeles

MATANDO
A PAU
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Três jovens atores foram escolhidos
para viver os heróis do filme. Linden
Ashby, o irmão maisnovode Kevin Cos-
tner em Wytt Earp, é JohnnyCage, o al
mofadinha que quer mostrar ao mundo
como é bom nas artes marciais. Bridget
Wilson, que trabalhou com Arnold
Shwarzenegger em O Ultimo Grande
Herói, faz Sonya, uma policial bemtrei
nada que entra no Torneio Mortal Kom
bat para perseguir o assassino de seu
parceiro. Robin Shou,que já fez maisde
20 filmes de Kung Fu, encara o papelde
Liu Kang, um discípulo das artes marci
ais que é abalado pela morte do irmão.

Mas a melhor coisa do filme é Chris-
topher Lambert como Rayden, um ser
poderoso e bem humorado. "Rayden é
umaalegoria de Deus", diz Christopher.
"Um Deus sutil, que sevestede mendigo
como no game, mas que todos respei
tam. Apesar de ajudar os mocinhos, ele
às vezes é um poucocruel e divertido.
Ninguém se mete a bobo com ele. Ray
den complica um pouco as coisas para
ver suas criações se superarem".

Pat Johnson, que já trabalhou com
Steve McQueen, Bruce Lee e Brandon
Lee, treinou os atores e coreografou as
cenas de luta. "Os atores têm que estar
em melhor forma do que um campeão
mundial de boxe", revela Pat. "Quando
um boxerestá competindo por um título,
luta no máximo durante uma hora. A

cena final de Mortal Kombat na torre
negra levou trêsdias para ser rodada e
Robin Shou teve que filmar sem parar
por 12 horas em cada umdesses dias".

Mortal Kombat foi o game que mais
sedeu bem noscinemas. Talvez pelo fato
da produtora do filme ter pensado mais
nosfãs do jogodo que faturar alto com
camisetase brinquedos.O gamemanía
co feliz agradece. D

Antes de chegar às telas norte-americanas, Mortal Kombat foi precedido por um
vídeo de animação: Mortal Kombat: The Journey Begins. Este vídeo conta o que
aconteceu em Outworld antes dos eventos que ocorrem no filme e apresenta os per
sonagens Sonya Blade, Johnny Cage, Rayden, Liu Kang, Scorpion, Sub Zero, o
monstro Goro e Shang Tsung. O roteiro foi escrito por Kevin Drowney, o mesmo
do filme, e ajuda a estabelecer uma conexão entre a história do videogame e o
que rola nas telas dos cinemas. Ou seja, o filme começa onde o vídeo acaba. O
fã de Mortal poderá encontrar este vídeo no Brasil a partir de outubro.



Quem curte os cinco heróis
adolescentes mais energéticos da

TV, os Power Rangers, ficará
surpreso com as mudanças do filme

mudanças: "Nós queríamos algo que
transmitisse força, energia. Para obter
esseefeito,redesenhamos os trajes como
verdadeiras armaduras". Suzanne Todd,
produtora do filme, que foi responsável
porsucessos como Duro de Matar 2eO
Predador, garante queo público nãovai
se desapontar: "O filme é o desenvolvi
mento natural da série de TV. Não muda
mosnada,apenasmelhoramos cada de
talhe. Aqui tudoé maior e melhor".

A filmagem foi feita na Austrália, o
que contribuiu para o entrosamentoen
treos atores. "Estávamos longede casa,
o que fez comque o elenco ficasse mais

unido. Essa

foi, sem dú
vida, a me
lhor parte
das filma
gens". Para

fazer grandes cenasde batalha, comoa
final contra os monstros de Ooze, a equi
pe fechou as ruas principais de Sidney,
Austrália, e espalhou entulhos de espu
ma e papelão, incendiando automóveis
velhose coisas do gênero. Imagens reais
e animação computadorizada conjuga
das no sistema"Motion Capture" (movi
mentocapturado) para as cenas de luta
são novidade em Hollywood. O proces
so utiliza sensores no corpo dos atores
paratransmitir seus movimentosao com
putador. De posse dessa informação, o
animadoré capaz de recriar a açãocom
precisão, delegando aos monstros agili
dade, o que confere à imagem qualida
de e realismos nunca vistos.

Por falar em monstro, o ator Paul
Freeman, conhecido como um dos vilões
de Caçadoresda ArcaPerdida, está irre
conhecível sob a pesada maquiagem
de Ivan Ooze. Todos os dias o ator tinha
de passar cinco horas na cadeira do
maquiador. "Depois de receber implan
tes no queixo, rosto, cabelo, colocar
os chifres, dentes falsos, lentes de conta
to e uma camada dupla de plástico
em volta da cabeça, nem minha família
me reconheceria".

Heróis de roupa nova
Fãs da série de TVPower Rangers

vão se surpreendercom a super
produção hollywoodiana, naqual foram
gastos milhões de dólares em efeitoses
peciais, a serlançada no Brasil dia 15de
dezembro. Há uma série de mudanças,
começandopelasnovas roupasdos per
sonagens. Sevocêestáacostumado a vê-
los com uniformes de nylon, agora co
nhecerá as armaduras.Também os per
sonagens Jason, Zack e Trini foram subs
tituídos porAisha, Rockye Adam. Além
disso, há um novo vilão, o horroroso bi
cho roxo chamado Ivan Ooze, que nas
telas do cinema é mais poderoso que
Lord Zedd ou Rita Repulsa. "E o ser mais
perigoso que os Power Rangers já en
frentaram", diz Karen Ashley, atriz que
interpreta Aisha.

Ivan Ooze estava aprisionado há
mais de seis mil anos nas profundezas
da Terra, mas consegue se libertar bem
nodia em que,nacidade de Angel Gro-
ve, os cinco ágeis adolescentes faziam
umaapresentação de saltode pára-que
das. Quando voltavam para casa, depa
ram com o terrível vilão,que aniquila os
poderesdos Power Rangers.

O diretor Bryan Spicer explica as
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news

Durante a corrida por novida
des distribuídas em dois enor
mes pavilhões do MartCenter,

emSão Paulo, de 24 a 26de agosto,era
preciso parar e dar risada. Os exposito
res da Salex 95 (South American Leisure
Expo), levaram ao pé da letraa palavra
diversão, dando espaço para que entre
pequenos bichos de pelú
cia surgisse um urso em ta
manho natural, também de
brinquedo. Ou um grande
bolo de aniversário inflá-

vel,que na verdade era um
pula-pula para crianças
(embora não tenha sido
permitida a entrada de
menores de 12 anos). Po
rém, nada chamou tanto a
atenção quanto os bons e
velhos Arcades.

No caso da Capcom,
era impossível não notar o
lançamento de Street Fi-
ghterZero: via-se em mé
dia 20 carinhos fazendo
fila para disputaruma par
tida no video-wall com 32 monitores. Até
as recepcionistas entraram no clima, to
das fantasiadas de Chun-Li, Cammy e
uma versão feminina de Vega. Eis que
aparece uma garotinha, com umcartão
da Playland na mão, toda contente de
poderbrincar sem pagar nada alémdos
R$ 5,00 cobradosna entrada. "Eu gosto
mais das máquinas de bichinhos de
pelúcia", disse a pequena Patrícia
Moura,que disse ter 13 anos.

Apesar de ser a principal distribui
dora de máquinas de "bichinhos" da
SNK, a Neo Geo Brasil centrou fogo
nosArcades, reproduzindo o ambien
te de um fliperama, porém, comas
paredes limpas e branquinhas
do stand. Nossos pilotos ficaram bo
quiabertos com o novo PulStar, no
mesmoestilode R-Type. Isso semcon
tar os jogaços King of Fighters 95 e
Fatal Fury 3.

Grandes distribuidoras de arcade levaram

mais de 11.300 pessoas a Salex 95
Luana Pavani

JOGOS DE
GABINETE
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I MOSTRARAM

rÇBRTTOCA NA SALEX 95.
DESTAQUE PARA 0 SEGA
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Fotos: Caio Mattoi

A Sega, ao contrário do
que se imaginava, montou
um stand pequeno e muito
apertado. Parecia o ringue
de Virtua Fighter 2, Arcade
que estava em demonstra
ção. Virtua Striker foi outro
jogo que não ficou um se
gundo parado. Pudera.
Com boa jogabilidade e

perfeição de movimentos, esse novo
game de futebol pelo jeito não ficará de
escanteio. Maso "quente" da Sega este
ano foi mesmo oSegaRally. Nenhum ou
tro jogode corrida de carros tem paisa
gens tão bonitase diferentes. Em vezdas
tradicionaispistas de F-l ou Indy, é pre
ciso desviar de obstáculos naturais,

como se fosse o circuito Paris-Dacar. E
tudo isso ouvindo rockWroll.

Já que o campo de jogo era pe
queno,oscercade 3.700 visitantes di
ários da Salex 95 também experi
mentavam os jogos da Sega em ou
tros stands, tanto de fabricantes de
gabinetecomo de importadores. Ne
lestambém havia máquinas importa
das, como o simulador de motocross
Cyber Cycles e o de luta Tekken 2, da
Namco. E, assim como na Salex, essas
são as máquinas mais concorridas
dos fliperamas. ®>



Console de 32 bits é sinônimo de

qualidade, mas os lançamentos

deste mês para PlayStation, Saturn

e 3D0 decepcionam. Tanto que os

destaques ficam para dois sistemas

de 16 bits: o SNES com Demolilion

Man eo Neo Geo CD com Galaxy

Fighte. Isso sem contar os jogaços

para Mega Drive eSNES que deto

namos nas próximas páginas (com

destaque para o esperado Killer

Instinct). Mesmo assim dó para se

divertir. Para o3D0 cbega ojá clás

sico Space Ace cheio de belos grá

ficos e uma jogabilidade razoável.

Boas imagens étambém oforte de

Golha para oSaturn e de Mobile

Gudam do PlayStation. Mas são

jogos que ficam devendo: afinal, o

que importa em um game é a sua

jogabilidade. Quem continua arra

sando é mesmo o Neo Geo CD.

Além de Galaxy Fighter, dá para

brincar bastante com Last Resort.

0 negócio é ficar ligado nos 16

bits e aproveitar o lançamento

nacional do Saturn, já que com o

console estão chegando games já

antigos mas de arrebentar.

Tipo: Aventura
Fabricante: Acclaim
Gráficos:8

Música: 8 tj\L
Jogabilidade: 8

Além do game para Mega Drive (que você
confere nesta edição), também oSNES
mereceu uma versão do filme estrelado

por Sylvester Stalone. Oprincipal defei
toéapouca variedade de armas eitens
para estraçalhar com oinimigo. Este jogo
é praticamente igual aversão para o
Mega; adiferença fica com osgráficos,
músicas ealguns detalhes como osjogos
de luzes, inimigos que aparecem em luga
res diferentes, campos de força em lugar
das portas ecoisas do tipo. Avariedade
de botões do SNES complica um pouco as
coisas, prejudicando ajogabilidade. Mas
dá para encarar numa boa.

IiWPMi!I«í,'t3
Tipo: RPG
Fabricante: Tecmo
Gráficos: 6

Música: 6

Jogabilidade: 7

RPG tradicional parecido com Final Fantasy,
Secret of theStars é o primeiro deste estilo
da Tecmo. Apesar de pouco original, élegal para
iniciantes. Você terá que ajudar ojovem Ray e
seus amigos para acabar com o mal
na terra onde vivem e matar vários monstros
pelo caminho.

GOTHA
Tipo: Nave/Estratégia
Fabricante: Sega
Gráficos:8
Música: 8

Jogabilidade: 7
Bi»wfl

Golha éum jogo deestratégia bastante estra
nho para agalera não acostumada com oesti
lo.Os demos de abertura e das batalhas estão
super bem feitas, mas osom éogrande desta
que, com músicas legais eefeitos sonoros ex
plosivos!

DEMOLITION MAN

RACE DRIVIN
Tipo: Corrida
Fabricante:Time Warner

Gráficos:7
Música: 7

Jogabilidade: 7
IS&IURNJ

Conhecido nos fliperamas, Race Drivin'ácccp-
ciona. Com muitos problemas degráficos (a
imagem trava ao mudar de cenário), música
razoável e jogabilidade prejudicada, éindica
do apenas para quem conhece egosta da ver
são Arcade. Mesmo estes vão sedivertir pou-

ZEHIJEinS!
Tipo: Estratégia
Fabricante: Mindscape
Gráficos:7
Música: 8

Jogabilidade: 7 Bb9
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Este Panzer Genero/está parecido com aver
são doPC. Mas esta última temmelhores grá
ficos emovimentos mais fáceis. Oque prejudi
ca aversão do 3DO são oscontroles complica
dos que dificultam ajogabilidade. Melhor para
quem temum computador em casa.

PRETTY FIGHTER X
Tipo: Luta
Fabricante: Imagineer
Gráficos:8

Música: 7

Jogabilidade: 7
\sotjbn7

Game de luta tradicional sem muitas inova
ções. Odestaque fica para asanimações no
começo decada luta. Ogame se parece com
Sailormoon, onde todas personagens são garo
tas. Duranteas batalhas você confere cenári

os digitalizados emuitas magias destruidoras!

WiHfiH
Tipo: Aventura
Fabricante: ReadySoft
Gráficos:9

Música: 7 \3l>OJ
Jogabilidade:8

Para quem jogou Dragon's Lair, Space Aceé um
prato cheio. Você temque passar por vários
perigos até salvar amocinha, nada muito ori
ginal. Ogame também não apresenta grandes
inovações: éaquele esquema de apertar bo
tões ou colocar para olado na hora certa.
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Tipo: Luta
Fabricante: Sunsoft

Gráficos: 9

Música: 10

Jogabilidade: 9

Galaxy Fightè oprimeiro jogo daSunsoft
para Neo Geo. Dependendo do persona
gem escolhido, ahistória muda, mas oob
jetivo final detodos eles éomesmo: der
rotar Felden. Os pontos altos do game são
a música devastadora, a excelente anima
ção e osgolpes animais. E, além detudo
isso, ojogo conta com partes hilariantes,
como obônus onde você tem que lutar com
um saco depancadas, eopenúltimo chefe,
que nada mais éque um coelho. Os golpes
também detonam: oadversário voa longe,
cai demaneiras diferentes ecoisas do tipo.
Para completar, a tela não acaba: dápara
irparatrásou parafrente à vontade...

neogeoCd

i:7:mjl:m« EMME2MMÍ •*M*H*V.'/0:1.«
Tipo: Tiro
Fabricante: AmericanLaser Games
Gráficos: 9

Música: 6

Jogabilidade: 7
{SDÕJ

Space Pirales é nada mais nada menos que
Mad Dog McCree no espaço. Num futuro dis
tante, maisexatamenteem3030, umacolô
nia espacial é invadida por piratas. Sobrou
para você, jáque éoxerife, livrar acolônia dos
elementos. Tome cuidado para não atirar em
pessoas inocentes.

Tipo: Luta
Fabricante: SNK

Gráficos: 7

Música: 8

Jogabilidade: 7
NEO GEO CD

Mais um game no estilo Double Dragoir. ésóir
em frente dando porrada. Aqui, você tem que
evitar que uma legião derobôs assassinos rou
bem oscérebros humanos. Ahistória pode ser
atrativa, mas ogame é fácil e curto.

Tipo: Luta
Fabricante: PF. Magic
Gráficos: 8

Música: 9

Jogabilidade: 7

Encarar estegame deluta sóvale a pena pelo
lado comédia do jogo. Os lutadores são"um
monte debolinhas" que totalizam nove perso
nagens. Oponto alto fica para amúsica estilo
tecno. Como sãopoucos osgolpes e poucos
movimentos, o melhor é tirarBallzdo3 DO e
colocá-lo no CD-player.

Tipo: Corrida
Fabricante: SNK

Gráficos:7

Música: 7

Jogabilidade: 7
NEOGEOCD

Odiferencial deste game decorridas demotos
é que hádois tipos dejogos arcade (corrida
normal) e o storymode, onde você compra
motos, melhora a máquina, tirarachas etc.In
felizmente, para ospadrões dehoje, Riding
Hero não convence muito.

Tipo: RPG/Action
Fabricante: ADK
Gráficos: 8

Música: 8

Jogabilidade: 7
NEOGEOCD

Game difícil onde você controla um guerreiro
que busca uma princesa raptada. Os movimen
tossão prejudicados pelo fato do game serem
primeira visão, tornando a telamuito confusa.
Mas ésóseacostumar. Dá parajogar com duas
pessoas eestápara sair asegunda versão.

Tipo: Tiro
Fabricante: SNK

Gráficos: 9

Música: 9

Jogabilidade:?
NEO GEO CD

UUili
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Last Resortéum jogo daSNK muito parecido
com R-TYPE. Você encontra quase asmesmas
coisas coisas aqui: chefes defase gigantescos,
inimigos pentelhos e uma unidade droid indes
trutível que não larga do seu pé. Mas os grá
ficos, que diferença...resumindo, um jogaço.

flm-mm
Tipo: Corrida
Fabricante: ADK

Gráficos:8
Música: 8

Jogabilidade: 8
neogeoCd

Rally Chase é um dos jogos deNeo Geo que,
apesar de simples, vicia legal (assim como
IV/nd/ammers).Trata-se deuma corrida com
visão decima e muitas derrapagens e pulos
animais. Coma avalanche de títulos com visão

por dentro do carro, éum alivio um ponto de
vista diferente.

•HIHK1
Tipo: Simulador Robô
Fabricante: Bandai

Gráficos:9
Música: 8

Jogabilidade: 7

Este éo primeiro game envolvendo ouniver
soGundam para oPlayStation. Os demos no
início das fases ficaram animais. Ogame é um
simulador, com você controlando o robô.Pena
que a movimentação meio confusa.



ADYNACOM traz para você a nova

geração dos joysticks mais
destruidores do universo:

os ASAS INDOMÁVEIS.

Com ele você vai destruir qualquer

a gerai

•rTPCnaciont

• 8 botões de ação .
_ (

^ Botão direcional com 8 direções

Turbo Total p

Slow Motion para reduzir avelocidade do jogo pela metade

ESTRATÉGIAS

cada botão

•SlowMotione '

Super Slow Motion ^jy
Auto-Fire progromávètpUhT~"

cada botão (disparo contínuo)
1Visão de Raio X

EQUIPAMENTOS
•AQUAPADSHÍS

SuperNES" eSuperfamicom'
>AQUAPADMEGA

Megavision, Mega Drive

e Gênesis'

inimigo não identificado usando
recursos animais deoutro mundo.

Entre em outra dimensão e mande

seus inimigos pro espaço!

'eitta 300*/,,

ESTRATÉGIAS

Turbo Automático para j
cada botão (8 liros/seg)

pela metade av

EQUIPAMENTOS
TPC / - Dynovision e Handyvision
TPC 2•Mega Drive' e Amiga Comodore'
TPC3- Phantom System', Hi-Top Game' e Turbo Ga

- TPC4 - Master System' e Atari'

• TPC Superfighier -Megavision, Mega Drive' e Gênesis'

I\>KHi ,

ESTRA,

Turbo Total para

todos osbotões

(8 tiros/seg)

• Slow Motion para reduzir

avelocidade do jogo

EQUIPAMENTOS
TPC-5-SuperNES'

e Superfamicom'

TPC-6-ActionSet*

e Hintendo* Americano (NESA)
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SEIS BOTÕES

Y+B: chute forte

RÊS BOTÕES

+B: soco forte

chute
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levou MK aosucesso.

qui acoisa é bem mais
i/enta. Em PrimaiRage,ahr-
j futuro foi devastada e os di-

...__ •_• _•_-._• *

óricos reapareceram. Os mons^
s mais fortes são considerados

uses etêm uma legião delSgui-
dores que fazem de tudo para sa
tisfazer seus mestres. Até sacrifíci

os. Apesar da jogabilidade estra
nha (os golpes especiais são acio
nados segurando-se dois ou mais
botões e fazendo uma seqüência
no direcional), Primai Rage éum
daqueles jogos que reúnem toda a
turma para fazer um mini- campe
onato. As duas versões estão mui

to boas, com destaque para o
Mega Drive, que teve uma adapta
ção refinada, com mais detalhes (e
mais sangue) do que oSNES. Con-

iaversão para oseu console,
pois vale apena, mesmo!
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ARM
*\J^_^&9&f&Qr

«

MEGA DRIVE

Horn Attack Y+B<-«Jy->

Spinning Attack Y+A 5 «Jy «-
Gut Gouger (perto)Y+X+B *F
Bed-O-Nails TTbTT"
lying Spikes X+A<-T

ãtDÍÍTy "TTiTTTTTT

TTBTTTnTTT"

. .'OXHiWVft-..

IftKHftft»' •

á&NjMM

X+A<-4>->

(+B-> *<-

(perto) X+A+Y-»<-

TTaTI
TToTl5
7TÃTTTTTT

V+x+b+a RTJ
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MEGA DRIVE

Cranium Crusher Y+A i>, "t

Earthquoke Stomp Y+X+Á t*, 4'
PrimaiScream Y+B 4*,t
Stun Roar Y+B «-,-»

Fatality

X+B~* f

X+Y+B t 4-

X+ÃTT

X+A«--»

Y+B+X+A <--»<--»<- X+A+Y+B <- -» «--» <-

TALON

I Flying Butt Slom X+A*-»t* Y+B 4< -> t *

| Battering Ram Y+B->-> X+A-»->

1 Fart of Fury X+B4--»T<- Y+A i -> T «-
1 Power Puke Y+A*-* X+B*->

1 Fatality Y+B+X+A -*-»-»<-<-«- Y+B+X+A •*•* -»«-«-«-

MEGA DRIVE

Y+B<-<~ X+A<-<-

Voodoo Spoll X+B<-<- Y+A*-<-

ToilWhip X+B->-> Y+A-»-»

Teleport X+A4<4< Y+B<-<-

Fatalitv X+Y+B+A «•«-«- 4<-> X+A+Y+B*-*-*-^-»

DIÁBLO

Ice Geyser "TfX+TTT
Air Throw (pulo) X+B

rFatality Y+B+X+A 4< t> 4< * T
Fatality

y+b+x+a r^TTT

X+Y+B 4- t

(pulo) Y+A

Y+B+X+A U^M^t

X+Y+B 4/ 4^ <-T^""
•x+ã+yTbTTTTT



PO: AVENTURA
ÍBRICANTE: ACCLAI

JOGADORES: 2
MEMÓRIA: 24 MEGABITS

Na quarta fase, cuidado com o tempo.

No final do corredor de tratamento de
choque, solte obat gancho e procure
por vida.

Atenção batmaniacos de plantão:
Batman Forever está nas locado

ras. Após assistir ao filme, chegou
asua vezde assumir opapel do vi
gilante mascarado eenfrentar Duas
-Caras eCharada. Ogame pode de
cepcionar quem estava esperando
um jogo na linha de The Adventures

• p*
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Quebre tudo oque você encontrarpela
frente com obat-gancho. Edesse modo
que se encontra muitos itens.

Os gráficos do SNES estão mais poderosos que do Mega.

e

yf&

ofBatman e Robin, mas certamen
te vai agradar os fãs de Mortal
Kombat. 0 game é todo digitaliza
do eoscomandos são MK puro (só
ficou faltando oFatality). Ojogo é
na linha de Ninja Warríors: andan
do e dando porrada, andando e
dando porrada.... Ojogo está bem

Além de melhor som egráficos, ogame
na versão para SNES conta também
com um mapa da fase.

parecido em ambos os sistemas,
com vantagem para o SNES nos
gráficos e na música e uma maior
facilidade de usar os bat-trecos no

Mega. Apesar da baixa jogabilida
de, pode ser divertido brincar com
dois jogadores, já que épossível um
dar porrada no outro.

Nodesafio doasilo Arkham, os inimi
gos aparecem de monte. Jogando de
dois, faça um cerco com adupla dinâmi
ca e saia distri buindo porrada.

Há uma coleção de bat-trecos para usar. Encoste na bomba para desarmá-la.



MEGL
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:AVENTURA

[ÍCANTE: AC<
FASES: 10

Omelhor policial contra o

criminoso mais perigoso: as

sim é Demolition Man, um

grande jogo para Mega Dri

ve. Seu personagem é John

Spartan (Silverster Stalone)

que precisa passar por 10

fases enfrentando vários

desafios. O game segue a

história do filme e apresen

ta uma rozoável dose de di

ficuldade, sendo que o famo

so continue infinito não está

presente nesta versão. De

molition Mane um jogo sim

ples onde você só tem que se

preocupar em atirar para

não ser acertado. Mas isto

não estraga adiversão do L
Na primeira fase vá por cima e, depois

game. Um bom desafio para de pegar acorda para descer, pule ese
agarre na escada da direita, onde há

quem curte o estilo aventu- ma vida.

ra: detone os inimigos ou i

"Simon diz, você perdeu."

mm

= MÍSL!TJON MAN

B: tiro
Não marque bobeira, saia correndo ou
irápara os ares.

Este cara é chato e arranca energia fá
cil. Destrua a máquina da esquerda e
fuja das explosães.

Esta fase é diferente. Sua missão aqui Estas máquinas são omaior problema,
ésalvar estes homenzinhos azuis. Atire Vá subindo pelas paredes etome cuida-
em painéis e estátuas para ganhar do para não cair.
itens. Em telas desse tipo, o botão
Ctrava a arma do personagem.

»w ir '!•

Aqui a coisa vai rolar dentro de um
nave. Váaté o andar de cima e, ao

Se você acertar ovilão antes dele fugir, encontrar, uma escotilha atire para
ganhará uma vida. abri-la.
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ATecmo simplesmente detonou
com asérie Ninja Gaiden, tornando-
a um sucesso tremendo para o Nin
tendo 8bits. Quem já jogou vai po
der matar saudades e quem ainda
desconhece terá a chance de tirar o

atraso, divertindo-se com três puts
games num único cartucho. Apisada
na bola da Tecmo fica por conta dos
gráficos, que não acompanharam a
evolução de 8 para 16 bits: são os
mesmos. Oque mudou para melhor
foi amúsica, que saiu daquele "pi-
pi-pi", ganhando arranjos animais,
de acordo com acapacidade do SNES.
Também Ninja Gaiden agora conta
com a facilidade das passwords (as
versões Ie II para Nintendinho não
tinham essa facilidade), já que a jo
gabilidade continua destruidora. O
Ninja Gaiden 3 é o mais fraquinho
deles, apesar decontar com osme
lhores gráficos, porque algumas par
tesforam mal adaptadas. Quando há
muita coisa na tela, por exemplo, os
controles falham.

A história já é manjada, mas...
comodiz vovó: "relembrar é viver".
Em Ninja Gaiden 1, Ryu Hayabusa
sai em busca de vingança contra o
assassino de seu pai e acaba desco
brindo que há muito mais sujeira
embaixo do tapete do que ele ima
ginava. No segundo jogo, surge um
vilão novo, Ashtar, senhor dasTre
vas, que pretende abrir um portal e
trazer os demônios para o nosso
mundo. Por sua vez, em Ninja Gai
den 3,Irene Lew, agente da CIA pre
sente desde o primeiro episódio, é
assassinada. Ecomo ela era apaixão
de Ryu, adivinha de quem suspeita
ram primeiro? Até provar que fuci-
nho de porco não é tomada, ele tem
que passar por poucas e boas, assim
como nós jogadores, que somos for
çados pela Tecmo aacreditar que as
antigas ruínas do Ninja Gaiden 2são
na verdade uma nave espacial!

Ú •
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Oprimeiro boss émeio bobão: quan
do ele parar e atacar, detone várias
espadadas. Repita a operação até
derrotá-lo.

Oboss do terceiro ato fica pulando de
vm lado para ooutro. Seja esperto e
não perca tempo correndo atrás dele:
parado no lugar da foto, você oatin
ge toda vezque se aproximar. Tome
cuidado com osshoriukens, que des-
troem sua espada.

Aqui quem guarda ocaminho são es
tesdois sapos gigantes. Um é verda
deiro, ooutro está aíapenas para dis
traí-lo. Oalvo certo éosapo que pula
mais rápido. Use e abuse de armas
especiais.

Tome extremo cuidado comesses nin-
jas voadores. Eles podem não tirar
muita energia, mas têm o incrível
dom de derrubar jogadores descuida
dos em buracos.

Contra Malth, o bossdo quinto ato,
não tem segredo: cole perto dele edê
espadadas que nem louco. Quando ele
te acertar, volte e continue ogolpe,
pois ele morre primeiro que você.

Jaquio está controlando seu pai.
Como você não pode atacá-lo, des
trua o cristal vermelho para libertá-
lo. Vá acertando espadadas e,quan
do ficar encurralado, passe para o
outro lado. Para tornar a tarefa mais

fácil, recomendamos que você leve
como arma especial aestrela verme
lha (aquela que vaie volta).

Agora é a vezde enfrentar Jaquio.
Fique na plataforma do canto edeto
ne espadadas, não se esquecendo de
desviar das bolas de fogo. Caso você
tenha morrido e voltado ao início da
fase, leve amagia do fogo emande-
aspara baixo dele.

Èchegado ogrande momento: ode
mônio acordou. Para destruí-lo, pri
meiro acabe com orabo e, em segui
da, passe a espada em sua cabeça.
Pule-a. Agora, usea mesma arma
contra abola da barriga dele.



Oboss do segundo ato fica naplatafor
ma do meio lançando aranhas em você.
Suba pela parede epule dando espa
dadas. Caso você esteja com asduas
sombras, use-as também. Uma boa
magia para ser usada aquié ado fogo.

No topo da torre, você encontra este
cara. Basta deixar asombra no lugar da
foto e usar aespada. Se estiver sem
sombras, suba no pilar epule dando
espadadas, além de desviar dos tiros. A
magia do fogo também éútil aqui.

Oboss do quarto ato é estacabeça.
Suba pelas laterais, pule na platafor
ma e ataque rapidamente, para não
serjogado no buraco.

Está na hora de enfrentar Ashtar, que
vive sumindo da tela. Quando ele
aparecer, desvie das bolas de fogo e
coloque sua sombra para atacá-lo.

Você selembra desses sapos em Nin
jaGaiden? Fique embaixo de um dos
pilares e use as sombras para des
truí-los.

Adivinha quem voltou? Jaquio! Como
na vezanterior, fique embaixo dele e
use amagia do fogo. Caso acabe e ele
ainda esteja vivo, use assombras.

Quando derrotado, Jaquio assume a
forma desta cabeça. Deixe asombra
na altura dela e distribua estrelinhas.

Depois, aproxime-se euse aespada.

Jaquio realmente ficou nervoso. Olha
no que deu! Primeiro, destrua acabe
ça, deixando a sombra perto dela.
Ataque com a espada, não se esque
cendo de desviar dos tiros e mãozi-
nhas do bicho. Depois, é só colocar a
sombra perto da bola desua barriga
e dar espadadas.



0 primeiro boss é este robô. Espere
ele abrir aguarda e detone espada
das. Não se esqueça de pular ascha
mas que ele lança.

Para detonar com oboss do segundo
ato é fácil. Espere ele parar eacerte-o
com a espada. Desvie e repita a
operação.

A dupla dinâmica de sapos volta a
atacar. Escolha o "certo" e corte-o
em pedaços. Mas fique esperto, pois
quando param de pular ésinal deque
vão atacar. Desvie das estrelinhas

que eles lançarão e continue até
derrotá-los.
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Este é obossdo quarto ato. Acerte-
o enquanto ele anda. Mas quando
ele se enterrar no chão, corra para
um dos cantos e abaixe-se para fu
girdo fogo. Desvie rápido e repita o
esquema.

Seu sósia é o boss do quinto ato.
Quando ele estiver no canto, pule as
estrelinhas eacerte-o com espadadas,
fazendo-o seguir para o outro lado.
Passe por baixo dele na brecha entre
osdisparos e continue atacando.

0 bossdosexto atoé um novosósia,
com corpo melhorado. Para acabar de
vezcom ele, grude na parede eespe
reque venha correndo. Pule sobre ele
e dê espadadas nas suascostas.
Quando elese virar, corra para aou
tra parede e repita oprocedimento.

Agora a briga é com Clancy. Em sua
primeira transformação use amagia
do fogo. Acada ataque seu, elepára
e lança três raios. Desvie, correndo
de um lado para ooutro.

Na sua segunda forma, fique em cima
de um dos pilares pulando e dando
espadadas. Quando ele disparar, des
ça, corra para desviar do tiro erepi
ta tudo do outro lado.

Clancy, em sua última forma, fica
dentro desta nave. Vá detonado a
cabine. Depois, é só acertar a bola
que aparecerá em seu lugar.





: soco fraco

)Mercy 2: <-«--»-» +SM (media distância)
iumiliolion: 4* 4< «ETSR
ltimale:->^Ti/<- +SF

JAGO

Spedol Move
Combo Breaker: -* ^ -» + botão

lira "Combo: 4- ^ «- + CM
Shadow Move 1: segure CF, ^ T * esõlíe CF
Shadow Move 2: segure SF,-> 4* ^ esolte SF
Release Move 1: segure SR, «f^i -> esolte SR

ülease Move 2: segure SF 4 ^ -»esolte SF
Counler Projectiles: ^ 4< ^ +C
IiiiMiimi MOWI

No Mercy 1:«--»-»+SR (perto)
NoMefcy2:<- *-j* ->"+ CMjonge
Humiliation: -» ^ 4- * «- + CM

Üjuyj luub y:{jy/üd'j dü UJiru <A ucu- TülIü: <j: yulpy:, vjuvm:, íüíüIííííj: ü
dü ilü ciiyyur, Jiiuspuru ujÍJijIAíJíij- Ijuniiliuiiujj; y;iü'j uqui. Juyuudu cüijj
íyjjílu, vbujiiiu üjuü vidii mui: lujiyu ucujiíruJy úa jfJEJ jjüü :ajjuIli difa-

biliiliJílü.AlájiJilwiJiü-»ti rorrsolr» 16 hífs nos TUA, pro-
pnrou nsto grande sucesso dos Arco-
dos rom bnstonlo eficiência. Os qruíi-
ios piixinn d-, limites do SNI:S, mas os
cenários 3D tiveram que ser subslilu-

soco médio , , • , ,
idos por telas paradas tom mudança

soco forte de perspectiva apenas do chão. Aque>
R: chute fraco • 'e aninho dos personagens antes de

começar alula virou uma foto do luta
dor. Infelizmente, olamunho dos bo-
IIU< li • m vi i|iii. inimiiini mu |iniii ii

Mas oque não diminuiu foi adiversão
e jogabilidade, idênticas ao original.
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dos do amo..
também oPrnrlico para você 1.
contra ocomputador. 0 clima bci.,
sombrio de Killer Inslincl continua,
com uma trilha sonora darkanir '
que ainda vem num CD de músii
graça. Enfim, um ri
mcnlos da Nintendo deste...
utiaiu Iodos os fanáticos por jogos de
I . I. I I . r t>

iuiu nu uiu uu II i

ra os principais g
e oscombos emV

Special Moves
Combo Breaker: c«- -» +botão

lira Combo: c<- '•* +SF
Air Jungle: 4 ^ -* +CF

ilease Move: segure SR 4* ^i -> esolte SR
Counler Projectiles: 4- ^ ->+CM ou CF
Finuhinij Move\

)Mercy í:«-<-«-+CF (media distância)
'JoMercy2:->^ 4- * £ +CM (perto)
'Io Mercy 3: <- ^ 4< ^1 -»+SM (mediaUistãncia)
Humiliation: <- </ 4> ^i-»+CM ""
Ultimate:-»^* «-+SR

IraliCUMalIA

^ •-%
MPTOR PUlÜOKb-

íuúvj <Jj p-jryjiiwjmij úü Wjüu pu/ti
Afcuúíj íJjÍúu úÍjijmívjÍj no jii-jj.

â

ihjJnju!}!). •iÁhh 'Jiiiudi) yiüiki

mu iiiwser possível treinar osUllras
t e os Ultimatos Combos.

asdápara se contentar com as ima-
MU diffilalizadas.
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Air Jungie: 4» "^ ->+SR
Combo Breaker: c<--» +botão
Ultra Combo: c«--» + SM

Shadow Move 1: segure SF c<-->esolte SF
Shadow Move 2: segure SM ^ 4- tf esolte SM
Counter Projectiles: c<-•*+S
ííiibJiíinj jMüvsj
No Mercy 1: 4* -* <-+CR (perto)
No Mercy 2: «-«--*-» +SR (media distância)
Humiliation:-»^ 4< tf «- + SF

Ultimate:-»*4< tf «- + CM

EYEDOL

.J0íSüí-C0MÉ»DOl
NfS tumbém é po»»lvd j»ij

... Eyedol, oúltimo chefe de KÍIL

sione para adireitu e segure. Imedi
atamente digite soco fraco,
chute fraco, soco fote, chute
médio, soco médio e chute
forte no controle. Estes mo
vimentos têm queser feitos
rapidamente e caso u dku

Ramming Charge:

JJA5UA «MIM 90

il'.j'j n\\() :\i ijíJíiI-JIM í-jjliliPJj l-iiihiíl

pes mas tem um 80 Hits combo.

SABREWOLF
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Counter Projectiles: c*--*+C1T
Air Jungie: c<--»+CF
Combo Breaker: c<- -» +botão
Ultra Combo: c-»<- +CR

Wowb^tf+CF

/ijjhliíiig jMüvas
No Mercy 1:«-<-«- +CM (perto)
No Mercy 2: *-*--» +SM (media distância)
Humiliation: -> -> + SR

Urtimole:<-tf i*-» + SF

IÜ|!£HULf íjí UllÜHV.lULf 'J'jUl

São seqüências degolpes. Em Killer Ins- OUltra Combo é como umcombo fatal.
tiwi rtfó fcjtpj com um {jpjpc &puúa\ Ele ip ppde Ser uplkedpqypnrjp rienwgly
•.eijyjrjp de um jjpjpe nwmu) que pprJtm «Io inimijjp wfiyer vermelhy e durante

ViJlÜJJl

especial. Este jogo apresente um diver- único movimento durante o combo

toques nobotüo podem dur 20 ou mm-.
Hits Combo.

Suo uma espécie de "fatality" ao estilo
Mortal Kombat que detona o inimigo,Combo Breakers Ator/o/ Kombat que detono oinimigo.

Suo movimentos com a finalidadede in
terromper umuseqüência inimiga. Não
è possível usaro Combo Breaker se o Como o nome diz, é uma forma de hu-
inimigo aplicar um Ultra Combo. Obo- milhar ooponente. Suas condições são
Iuíj |iuro esse movimento varia de os mesmas do Ho Mercy.
acordo com o combo inimigo.

Só seganha esta habilidade depois de se
Consiste em um No Mercy durante o fazer um Combo BreurW. OAir Jungie
combo. Só pode ser acionado quando a pode ser usado depois de um cambo que
energiadp pppnente txtívti ve/mellifi, uin-im-:%u ooinmnU- paru <'
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Y e X: Na tela de itens, você

decide que armas você

quer para cada botão.

BEBES

Start: Entra na tela de itens.

B

PASSWORDS

FASE 2

8F WWWG5 YNDG

GGB8LNDCMKFD

KBGDY79KHYQQ

5LCZ72VTW67X

FASE 3

DZDCWWG5 YNDJ

BGBC4NMMNZFW

KBZDY8lPHYQQ

5LCZ7FGCK678

FASE 4

DLGCTYQ69MXJ

BG8DXSMMNKYW

KB8DY?18HYQG

5KC746GP987Z

FASE 5

CBJHYYP27NX2

BQ8DXSM3JGKW

K48DY?W3CYQG

JBGMYYP 1 XNW2

BQ?DX?MLJFPV

248DY7X3CYQG

TKC9ZDN84LC1

FASE 7
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0 Fantasma, legendário herói
das tiras de quadrinhos, está de
volta numa série de TV dos Estados

Unidos, que foi a inspiração para
este ótimo game. Ahistória por
trás de Phantom2040 é animal:

noanode 2040 (é óbvio), a ei-
clade de Metropia é dominada
pela sombra da Maximum Inc,
que visa àdominação do mundo.
Paralelamente, Sean One, o pri
meiro homem a nascer numa esta

ção espacial, está a frente de uma
revolução pela independência das
estações orbitais. Além disso, os
habitantes de Metropia têm que
combater o medo de serem substi

tuídos pelos BIOTS, organismos d-

Ma universidade, você pode ir por
dentro do prédio ou perseguir os
BIOTS. Caso você escolha a segunda
opção, derrote obosspara conseguir
o extintor.
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Com o comando t +soco você agarra
o inimigo e pode usá-lo como escudo.
Cruel, masextremamente divertido.

Este chefe, Graft, aparecerá várias ve
zes no decorrer dogame. Fique nama
nha: primeiro osbraços, depois ospés,
e o desfecho na cabeça do robô.

PHANTOM
2 0 4 0

Osmercenários são uma facção inde
pendente, manipulada pelos poderosos
de Metropia.

Na Ghost Jungie, hávárias passagens
secretas para osoutros lugares da cida
de. Entre em todas para acumular itens.

Quando lutar com olíder dagangue, fi
que abaixado e pule o terceiro bume
rangue.

bernéficos programados para fazer
todas astarefas humanas. Aorga
nização "Humans 4 Humans" to
mou a frente desta luta. No meio

dessa confusão, aparece Kit
Walker Jr, o vigésimo-quarto
Fantasma, para combater omal
que se esconde dentro dos co
rações humanos (se bem que
essa é uma frase de outro herói

das HQs). Ojogo é uma mistura
de Super Metroid com Rolling
Thunder, com muitos cineminhas
para o jogador acompanhar a his
tória. Para melhorar, o game é
enorme (mais de 60 fases) e você
pode escolher o caminho para um
dos vinte finais diferentes.

Em vários pontos do jogo, você terá
que escolher entre dois caminhos:
pondere, pois suas decisões afetarão
a ordem de fases e a quantidade de
inimigos.

No trânsito de hovercars, cuidado
paranãocair, senão era uma vez um
fantasma.

Há catorze armas para se achar no
jogo. Além disso, há opoder de invisi-
bilidade, armadura erecarregadores de
energia e de vital.
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undafase:CK-F6-44-26

Terceira fase: K6-85-60-KF

Quarta fase: J1-49-82-J2

Final: B0-B9-C6-3F

Swatkatsè um desenho do estúdio
Hanna-Barbera, mas que não tem
nada a ver com aquela animação
Scooby Doo, reaproveitada no capí
tulo seguinte. Com animação pseu-
do-japonesa numa ambientação es
cura e um avião "Tomkat", os
Swatkatsconquistaram muitos fãs
aqui no Brasil, onde podem servis
tosnaTV Gazeta e no canal por as
sinatura Cartoon Network. 0 Swa

tkatsè formado pelo extenso gru
po de gatos: T-Bone, ograndão ler-
dão, eRazor, que éomagrinho ra-
pidinho. Eles defendem a cidade de
Megakat que, como você jádeve
ter adivinhado, só tem habitantes
gatos, contra vilões como Dr. Vi-
per, osMetallikats, Madkat e ou
tros kats. Veja você o que dáas
pessoas ficarem jogando muito
Mortal Kombat, ficam obcecadas

pela letra K. Em português não dá
muito "kerto", né? Mas, voltando
aos heróis, você pode escolher
qualquer um dos dois, sendo que
Razor émais rápido, pula mais alto
e tema habilidade de vôolimitado,
enquanto T-Bone é mais forte, re
sistente e pode quebrar blocos que
Razor não consegue. Uma grande
sacada éa experiência: obtendo os
itens com sinal de interrogação e
matando os inimigos, você vaiau
mentando seu levei para ganhar ar
mas poderosas emais energia. Com
isso, ele reproduz a atmosfera de
ação non-stop do desenho com grá
ficos e esquema parecido com um
outro jogo da Hudson Soft baseado
no desenho Inspector Gadget; só
que este é melhor. Apesar de não
ser muito original, dá pra divertir
os fãs e os não-fãs da série.
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Labirinto dos espelhos.

Esta fase ê um pouco chata, principal
mente no labirinto dos espelhos, mas
não difícil. Contra o chato doMadKat,
fique perto dele, atirando agachado.
Quando acertá-lo, elevaijogar uma
bola-palhaço gigante que é sódesviar,
ou ele vai atacar com braços gigantes.
Você terá de fugir agachado.

Quando o dragão aparecer, saia do te
leférico.

Na primeira parte você fará um ataque
com o Tomkat, depois o Pastmaster o
mandará paraa Idade Média, onde
você lutará contra dragões emonstros
medievais. Ochefe do estágio é um gi
gantesco ciclope que transforma oque
olha empedra. Seele acertar o raio
em vocêjá era.

Fique ligado nas abertura do teto: ela
te leva a muitos itens.

Primeiro, você deverá destruir o
trem voador, que é fácil, portanto
aproveitepara aumentar seu levei.
Quando encontrar o casal de nndrói-
des, destrua as duas maçãs, depois
fique fugindo até eles se aproxima
rem. Acompanhe os tiros e ataque
quando puder.
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Acumule quantas vidas quiser logo no
começo dojogo.

Logo na segunda tela, é possível obter
quantas vidas você quiser jogando com
Razor: além da que está logo no começo
da fase, há uma vida em cima do segundo
prédio eoutra embaixo, entre osdois úl
timos. Fazendo aquela velha conta 3-1+
3-1+3 agente sabe aonde vai chegar.
Na fase do Tomkat, não sepreocupe com
vidas, épermitido tentar e tentar, quan
tasvezes quiser. Contra oDr. Viper, fique
atacando e fuja para o canto esquerdo
onde o fogo não oatinge.

Aparte da moto é animal.

A prefeita foi capturada e os Swa
tkats têmque ir em seuauxílio. Ao
encontrar o sub-chefe, desvie quando
eleestiver naforma elétrica e ataque
sem dóna meia distância quando ele
voltar aonormal. Contra o famigera
do Dark Kat, fique sempre nos cantos.
Destrua suasmãos, depois ataque a
cabeça do meio quando ela atirar.
Quando Dark Kat sair do corpo do
monstro, desvie agachando e, se ele
atirar, fique omais próximo possível.
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MANDE A SUA CARTA ATE O DIA

25 DE OUTUBRO DE 1995. SÓ SERÃO
^ ACEITAS AS CARTAS POSTADAS .

ATÉ ESTA DATA.

PREPARE-SE QUE MAIS "^OÇÕCSH^O
APARECER NA SUA VIDEO NEWS CAME.

A VIDEO NEWS CAME E A BAD GAMES PREPARAM

UMA GRANDE SURPRESA PARA VOCÊS. É UMA

SUPER PROMOÇÃO COM MAIS DE 100 PRÊMIOS
QUE SERÁ REPETIDA DE DOIS EM DOIS MESES. PARA
PARTICIPAR, BASTA MANDAR UMA CARTA PARA A

RUA ALICE DE CASTRO N° 60, VI LA MARIANA,

SÃO PAULO - SP - CEP: 04015-905,

COM ESTE FORMULÁRIO PRENCHIDO:

1- Nome, telefone e endereço completos

2 - Idade

3 - Escolaridade

4 - Qual o vídeo game que possui?

5 - Qual seção mais gosta na Video News Game

6 - Conhece outras revistas da SiglaEditora? Quais?

7 - Onde compra a Video News Game?

8 - Possui computador?Qual?

-1

9 - Possui kit multimídia?

Junto com as respostas, mandeuma frasequecontenha os no
mes Video News Game e Bad Games. As melhores frases se

rão selecionadas e os nomes do vencedores serão publicados
em novembro, na edição 55 da Video News Game.

^
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Passado se mistura com informática, trazendo calabou-

ços e dragões medievais para as telas do computador

Luana Pavani

Todo videogamemaníaco que se preza só larga o conso
le para brincar de outros dois games: computer ou Role
Playing. E tem os que fazem as duas coisas, aproveitan

do os CD-ROMs baseados em sucessos do RPG, como a tradi

cional série Advanced Dungeons & Dragons, ou apenas AD&D.
Oito dos suplementos escritos para a segunda versão do livro
de regras, maior e mais completa que a lançada no final da dé
cada de 70, viraram CDs nos quais pode-se escolher sexo, raça,
ocupação, personalidade e dotes físicos dos personagens, sem

abusar da imaginação. Basta dar uma olhada no canto da tela
e ver a "cara" de seus elfos, guerreiros, magos etc. E o mais
novo jogo de AD&D 2nd edition a chegar ao Brasil é Menzober-
ranzan.

Os primeiros RPGs transformados em CD pela softhouse
Strategic Simulations Inc. em conjunto com a editora TSR, que
publica os livros do AD&D, foramEye ofthe Beholder, I, lie III,
que há quatro anos eram considerados maravilhosos, princi
palmente por causa dos difíceis quebra-cabeças. Hoje, perce
be-se que a movimentação dos personagens na tela (scrolling)
é lenta, com rotação de apenas 90p. Logo depois, a empresa
criou imagens 3D e comandos de resposta mais rápida para o
suplemento Dark Sun - Shattered Lands, que também trazia
uma grande novidade à série: interatividade. Além das armas

disponíveis, o jogador podia usar quaisquer objetos encontra
dos quando quisesse para lutar por sua sobrevivência numa

cidade deserta e cheia de surpresas.

JOGO PERSONALIZADO

Já que a intenção era lançar CDs com as mesmas caracte
rísticas dos RPGs mas com jogabilidade completamente origi
nal dentro da coleção AD&D 2nd edition, o terceiro jogo da
série, chamado Unlimitted Adventures, permitia criar aventu
ras. Porém, juntar todos os cenários, personagens e mensa
gens possíveis de acordo com o CD, para uma campanha de

apenas 20 minutos, significava cerca de 3 meses de edição ele
trônica.

Para quem não tinha a intenção de se tornar um artista grá
fico e apenas se divertir com os RPGs do AD&D, no ano passa

do surgiu um novo Dark Sun - Wake ofthe Ravager. Apesar de
não ser muito diferente da maioria dos jogos de RPG do mer
cado, sua própria ambientação já conta como um ponto a favor.
Dark Sun II é o mundo de Athas, um grande deserto, mais seco

que o Sahara; um "pesadelo ecológico". Na cidade-estado de
Tyr, é preciso lutar contra os monstros que emergem do chão,
com duas armas de cada vez, sendo que o computador escolhe

a mais adequada.

REVISTIM! S



Diferenças
de RPG

Se você só conhece RPG como

o estilo de alguns videogames - com

personagens pequenos e visão de

cima - pode esquecer. Role Playing

Game é muito mais do que isso.

Abrange também livro, tabuleiro,

miniaturas (bonecos) e cards. O

primeiro gênero é o mais popular

no Brasil, enquanto os cards (Collec-

tible Cards Games) já tomaram con

ta dos Estados Unidos. Na verdade,

os dois são completamente diferen

tes no modo de jogar, mas o perfil

dos jogadores é o mesmo. Depois

de lerem com atenção os livros de

RPG, amigos se reúnem (geralmente

mais de quatro), compram algumas

batatinhas fritas e refrigerantes e in

ventam uma história na qual seus

personagens, previamente escolhi

dos, poderão demonstrar suas habi

lidades. Já os cards só podem ser jo

gados dois a dois e não é necessário

criar um personagem: baseia-se em

cartas com desenhos e significados

próprios, que devem ser confronta

das com outras para garantir a pon

tuação necessária.

Por falar em cards, a coleção mais

famosa do mundo, Magic: The Ga-

thering, está sendo lançada em por

tuguês pela Devir. E o melhor: a qua

lidade do papel é a mesma das cartas

americanas, já que são produzidas

lá. "O material das cartas nacionais é

mais flexível, o que as estraga com o

passar do tempo", explica Douglas

Reis, dono da Devir. Ele conferiu pes

soalmente a tradução de todas as

cartas antes de mandá-la para a edi

tora Wizards of The Coast, nos Esta

dos Unidos. Os pacotes estão à venda

em lojas especializadas, como a De

vir, tel (011) 242-8524, e a Forbidden

Planet: (011) 62-0468.

REVISTIM!

O mais recente jogo da série, Men-
zonberranzan, baseado no universo For-

gotten Realms, infelizmente não possui
o mesmo ataque. Deve-se clicar o perso
nagem e a arma escolhida sem parar, até

matar os monstros que atrapalham sua

missão: salvar uma cidade em chamas.

O scrolling é total, as cenas de composi
ção de seus personagens são lindíssi
mas, porém a trilha sonora é semi-inexis-

tente e os cenários não têm nada de

mais. Para completar, a cada avanço so
bre o inimigo, seus lutadores perdem

muitos pontos, o que exige um grau de
paciência elevado, caso você queira che

gar à fase final.

IGUAL AO LIVRO

Antes de Menzo, foram lançados
mais dois AD&D durante o ano passado.

Ravenloft - Strahd'sPossession, de horror

gótico, e Al-Qadim - The Genie's Curse,
ambientado no Oriente Médio. O jogador
de RPG, Mitikazu Koga Lisboa, 18 anos,

que instalou a maioria desses CDs em

seu micro, acha que o título mais pareci
do com o suplemento é Ravenloft. "A ci

dade é igual, tem até lixo nas ruas! Só
algumas casas ficaram diferentes, mas
isso não compromete a semelhança em

relação ao jogo original, inclusive na ca
racterização dos personagens". O único
defeito, segundo ele, é na hora do ata
que, naquele mesmo estilo de Menzo.
Seria melhor se a SSI mantivesse o pa

drão Dark Sun também para a escolha

de personagens em combate, pois em
suas duas versões, o lutador que toma a

iniciativa é sempre o mais ágil. Por en
quanto, quem precisa ser rápido é você,
para conhecer todos estes jogos antes
que Ravenloft - Stone Prophet chegue
com vários personagens secretos e lhe
permita voar para desviar dos monstros

controlados pela múmia Anhktepot. Ai,

que meda! •
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DarkSun: jogabilidade original e ambien-
tação no deserto de Athas, um lugar mais
seco que o Sahara.



GOIÁS
RV Cartuchos SNES -Super Ma

rio World, Bomber Man e Fifa
Soccer por Super Mario Cart ou
Donkey Kong Country. Alexandre, tel
(062) 255-8179, Goiânia.

MINAS GERAIS
VR Dynavision 3 - cartuchos,

mais Pense Bem e Hero Quest,
tudo por R$ 100,00 ou troco por Game
Gear. Marcus, tel (031) 385-6585,
Belo Horizonte.

YR Cartuchos SNES- 8, por óti
mospreçosou troco,acrescentan

do R$ 170,00, por 3DO com 2 CDs.
Alexandre, tel (031) 222-9888, Belo
Horizonte.

YC Tom e Jerry -de Master, e
compro cartucho de SNES.

Glauber, tel (031) 361-1757, Conta
gem.

MATO GROSSO
YGame-Boy-3 cartuchos: Tetris,

JungleBook e Revenge of the
Gator, por R$ 100,00. Benedito A.
Magalhães, Rua Caetano Santana,
120, CEP 78020-790, Cuibá.

PARAÍBA
RV Master System 2 - com

Sonic 2 e Alex Kidd, pistola Light
Phaser e 3 controles diferentes. Luiz
Aurélio, tel (083) 335-1441, Campi
na Grande.

PARANÁ
Y Master System -2 controles e

11 cartuchos, por R$ 180,00.
Aceito propostas. Henrique, tel (041)
224-6860, Curitiba.

YSNES - 2 controles e cartucho,
novinho, por R$ 230,00. Tam

bém vendo Mega Drive japonês com
controle e cartucho, poucos meses de
uso, por R$ 180,00 (na caixa).
Marilene, tel (045) 574-4041, Foz do
Iguaçu.

RIO DE JANEIRO
R Streets of Rage-para Master,

por Turma da Mônica 2 ou The
Lucky Dime Caper. Jaime P. dos Santos,
Rua Saquarema, 355, CEP 25900-
000, Magé.
V Master System III -semi-novo,

com Alex Kidd na memória e 3
cartuchos, por R$ 120,00. Também
vendo carts para NES. Ana Lulsa, tel
(0242) 4-2-8646, Petrópolis.
Y Master System III - na caixa,

com 6 meses de uso, Alex Kidd na
memória, mais os carts: Sonic 2,
Batman, Tom &Jerry, Streets of Rage e
outros. Diogo, tel (021) 394-3920, Rio
de Janeiro.

YR Master System - controle
PRO-1, 11 cartuchos, 2 jogos na

memória, óculos e pistola por R$
200,00 ou troco porMega ou SNES
com controle e cartucho. Thiago, tel
(021)342-0934, Riode Janeiro.
VSNES - com 2 controles turbo e

os jogos: MKI, MKII, Super Street
Fighter II, Street Fighter II Turbo e
Donkey Kong Country, por R$ 500,00.
Marcelo, tel (021) 401-7626, Riode
Janeiro.

V Dynavision 3 -completo, na
caixa. Fábio, tel (021) 352-

1834, Rio de Janeiro.

V Nintendo - transcodificado,
com 4 cartuchos, pistola e 2 con

troles, por R$ 150,00. Sérgio, tel (021)
493-7179, Rio de Janeiro.

SNES - completo, cartucho e 8
^edições da VideoGame, por 3DO

ou qualquer console de 32 bits.
Marcelus, tel (021) 261-6322, Rio de
Janeiro.

YMega Drive2 -semi-novo, por
R$250,00. Gustavo, tel (021)

351 1951, Rio de Janeiro.

YR Mega Drive -3controles e 3
cartuchos ou troco por SNES com

controle e cartucho. Edmilson, tel (021
332-9750, Rio de Janeiro.

R James Bond The Duel -para
Master, por Mortal Kombat Iou II

do mesmo sistema. Thiago, tel (021)
3905245, Rio de Janeiro.

Y Mortal KombatII -para SNES,
na caixa, semi-novo, porapenas

R$ 75,00. Aceito propostas. Paulo, tel
(021)371-8767, Rio de Janeiro.
V Master System-pistola e con

trole por R$ 150,00. Leonardo,
tel (021) 350-0579, Rio de Janeiro.
YHeart ofThe Alien -para Sega

CD, por R$ 75,00. Pedro Régio,
tel (021) 247-4085, Rio de Janeiro.
YSNES - em bom-estado, na cai

xa, com MKII e Super Mario
World, por R$ 250,00. Paulo, tel (021)
228-2013, Rio de Janeiro.

VSNES - 2 controlese os carts: Su
per Mario World, Rise of The

Robots, Super Metroid e Fifa Soccer,
por R$ 400,00. Rodrigo, tel (021)
327-5997, Rio de Janeiro.

YR Mega Drive -3controles e3
cartuchos, incluindo MKII, ou tro

co por SNES com cartucho e controle.
Emilson, tel (021) 332-9750, Rio de
Janeiro.

YSNES -nacaixa, completo, com
MKII e 2 controles, por R$

220,00. Roberto, tel (021) 331-6530,
Rio de Janeiro.

R Cartuchos Mega - Streets of
Rage 2 por Super Mônaco GP

lou 2, ou Road Rash (1, 2 ou3). Leo
nardo B. Vieira, Rua Mal. Bittencourt,
132,c/ IA, CEP 21380-340, Riode
Janeiro.

V Cartuchos de Mega -
Moonwalker, Casttle of lllusion e

Back to The Future III por R$ 120,00.
Pedro, tel (021) 247-4085, Rio de
Janeiro.

RV Cartuchos Mega
Decapaftack, Sonic (1,Spinball e

Knukles), The Simpsons - Bart's
Nightmare, Baftletoads, Krusty Super
Fun House, Toejam & Earl e The
Revenge of Shinobi, por Shining Force
lou 2.Bernardo, tel (021) 571-8727,
Rio de Janeiro.

RIO GRANDE DO NORTE
YMega Drive II -em ótimas con

dições, 18cartuchos, 3 controles
(dois de 6 botões e um turbo),
adaptador e cart para Master ou tro
co por CD-ROMs. David, tel (084) 222-
9942, Natal.

RIO GRANDE DO SUL
R Dynavision 3 - manual, 2 con

troles, 7 cartuchos e pistola por
SNES com 2controles. Rodrigo Roll, R.
Arroio Grande, 207, CEP 92330-280,
Canoas.

VV Cartuchos SNES - As Aven
turas de Batman e Robin e

Wolverine Admantiun Rage, por R$
50,00 cada. Paulo Renato de Olivei
ra, Rua Barão de Antonina, 681, CEP
99500-000, Carazinho.

V Dynavision 3 -controles e 3
cartuchos, por R$ 125,00.

Márcio, tel (054) 334-1113,
Colorado.

RV Cartuchos SNES Magic
Sword e Super Mario World por

Donkey Kong Country ou vendo tudo
por R$ 90,00. Thiago, tel (055) 322-
5264, Cruz Alta.

V Mario Kart - (SNES), em ótimo
estado. Bruno, tel (051) 249-

1031, Porto Alegre.

REVISTIM! s



V Cartuchos SNES - Empire
Strikes Back, Final Fight Guy, Out

of This World, Magic Sword,
BattleToads, Home Alone 2 e
Terminator, por R$ 160,00 ou troco por
32X. Luis Filipe, tel (051) 493-1601,
Viamão.

SA^TA CATARINA
R Cartuchos Chakan (Mega) por

adaptador de Mega para Master
e Mario Bros (NES) por Zelda(NES).
Thiago Ramon Aragão, R. Brasil Pi
nho, 448, ap 07, CEP 88100-000,
São José.

SÃO PAULO
R Cartuchos de Mega Drive -

Altered Beast, Spiderman e Fan
tasia por Ghost-Busters. Fábio Augusto
Gomes, Av. Gal. Osório, 261, CEP
17120-000, Agudos.
RSNES- 3 controles (1 turbo),

adaptador, cartucho e pasta com
mais de 100 cards de basquete por
Playstation ou 3DO com 2 controles e
1CD. Também troco Sim City (SNES)
por outro de meu interesse. Claudemir,
tel (0195) 41-5594, Araras.

RV Cartuchos Mega -Mortal
Kombat II, Fifa Soccer 95 e Sonic

&Knuckes, ou vendo por R$ 60,00
cada. Raphael, tel (0192)58-2584,
Campinas.

VMega Drive 32X - na caixa,
com Virtua Racing 32 bits, por R$

600,00. Pagto em até três vezes.
Alessandro, tel (0192) 43-3659,
Campinas.

R Cartuchos SNES -Fatal Fury 2
e World Heroes 2 por Donkey

Kong Country. André, tel (011) 494-
5190, Embú.

VSNES - na caixa, mais 9 cartu
chos (Super Street, Mortal

Kombat 2, Starfox e outros), por R$
300,00. Alexandre, tel (013) 386-

Guarujá.

RV SNES-em ótimo estado, com
adaptador e Mário, por 3DO em

ótimo estado. André, tel (011) 940-
7680, Guarulhos.

RSNES - 17 cartuchose 4 contro
les, mais Mega com 27carts e 1

controle por 3DO ou Playstation com
CDs. Anderson R. Oliveira, Rua Itajobi,
118, CEP 14960-000, Novo Hori
zonte.

VR Sega CD -novo, nacaixa, ou
troco por video-cassete. Reinaldo,

tel (011) 702-7328, Osasco.

YSNES-2 controles eSSFII por R$
180,00. Super Mario, Joe& Mac

II, Super Soccer, James Bond Jr., Cos
mo Gang, Tom &Jerry e Top Gear por
R$ 35,00 cada, e Donkey Kong
Country por R$ 70,00. Rodrigo, tel
(011)701-1039, Osasco.

R2 Camisasdo Palmeiras- por
Super Street Fighter II ouSamurai

Shodown para Mega. José Luiz,
tel. (0122) 40-2329, Pindamo-
nhangaba.

V Master System III -2controles
e 8 cartuchos (incluindo MK e

MKII) por R$ 125,00. Alexandre, tel
(021)281-0232, Rio de Janeiro.

R MasterSystem II -2 controles
e 2 cartuchos por jogos deMega

Drive. Rafael, tel (011)756-0162,
São Bernardo do Campo.
VR SNES - 2 controles e 4 cartu

chos por R$ 200,00 ou troco por
Sega CD e pago a diferença. Mauro
do Couto, Av. Goiás, 373, cj 2, CEP
09521-310, São Caetano do Sul.

YGibis -13 doCebolinha, 22 do
Cascão, 3 revistas Placar e 3

Quatro Rodas, por R$ 40,00. Marce
lo, tel (011) 682-2077, São Paulo.
YSNES -12 carts, bazzoka e con

trole turbo. Ricardo, tel (011)
274-1413, São Paulo.

V Dynavision 3 -2 cartuchos, 2
controles turbo e cabos áudio e

vídeo, por R$ 80,00. Alex, tel (011)
513-7911, São Paulo.

Y Master System Super
Compact-com Sonic na memó

ria e controle turbo. Marcos, tel (011)
213-4032, São Paulo.

R Consoles -Master System, 6car
tuchos, 2 controles e pistola,

Nintendo, 2 carts e 2 controles, e
Game Genie. Eberhard, tel (011) 262-
1165, São Paulo.

RV SNES-completo, 5 cartuchos
ou troco por 3DO com 2 CDs.

André, tel (011) 683-0133, São
Paulo.

YMega Drive - 3 controles e 6
carts, na caixa, por R$ 450,00.

Marcelo, tel (011)524-9251, São
Paulo.

RMountain-Bike -com velocime-
tro, por SNES. Saymon, tel (011)

943-1518, São Paulo.

Y Cartuchos -6 de 60 pinos e 3
de 72 pinos, mais controle Turbo

Jet Dynacom. Bom preço. Reinaldo, tel
(011)885-0174, São Paulo.
Y3DO - novo, com 5 CDs e 2 con

troles, por R$ 800,00. Aceito pro
postas. Rafael, tel (011) 294-1185,
São Paulo.

RV Cartuchos SNES - Street Fi
ghter II Turbo, Super Mario World

e Fifa Soccer 94; ou vendo cada um
por R$30,00. Thiago, tel (011)220-
2548, São Paulo.

YGame Gear - com TV Tuner e

fonte. Vendo também bateria
recarregável para Game Boy.
Eduardo, tel (011)242-0409, São
Paulo.

RSNES -2 controles, cabo para
áudio e vídeo, MKII, CD player

CCE CX 12 20 Tracks, com controle e
garantia, 2 CDs, mais R$ 25,00, tudo
por Mega, 2 controles e Sega CD com
jogo. Antônio, tel (011) 274-5622,
São Paulo.

Preencha todos os dados da ficha abaixo e envie para a REVISTA VIDEOGAME - SEÇÃO
ROLOS ETROCAS - R. Alice de Castro, 60 Vila Mariana, CEP 04015-903, São Paulo, SP.

O ANÚNCIO É GRATUITO!

s
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ENDI II II 1 1 1
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Em ANUNCIO marque com um Xse é Rolo, Compra ou Venda.

REVTST1M!

YNeo Geo - na caixa, 2 contro
les e cartucho. Darcio, tel (011)

959-2234, São Paulo.

YMega Drive - japonês, contro
le e cartucho, por R$ 150,00.

André, tel (011) 854-9789, São Paulo.

V MasterSystem III - Alex Kidd
namemória, 2controles, Rapid Fire,

por R$ 90,00. Anderson Ulisses Nassar,
tel (011)950-5172, São Paulo.

RV MKII - para Mega, por R$
70,00outroco porX-Men 2. Tam

bém vendo Micro System e um CD novo
micro marca Cougar. Francisco, tel
(011)232-2233, São Paulo.

VSNES - 2 controlese os carts: Su
per Street Fighter, Mario 4, Ma

rio Collection e GP-1. Também vendo
Mega Drive, 2 controles e Altered
Beast, e o cartucho Little Nemo de
NES. Ricardo, tel (011) 842-9316,
São Paulo.

RTop System- por SNES com con
trole e Donkey Kong Country.

Ulisses Cavalcante Barbosa, Rua Pé do
Morro, 445, ap 14C, CEP 08410-
108, São Paulo.

R Mortal Kombat II -deMega,
por Samurai Shodown. Alexandre

S.deAzevedo, Rua Prof. Teotônio Pavão,
25, CEP 08461-600, São Paulo.

RV Consoles -Nintendo com pis
tola, controles e cartucho de 540

jogos por R$ 250,00. Master System
II, 7 carts e 2 controles por R$ 160,00.
Game Boy (novo) com cart, por R$
80,00. Leonardo, tel (011)712-7692,
Santo André.

R3DO - com Road Rash, Samurai
Shodown, CD de apresentação e

2 controles por Neo Geo com cartu
cho. Eduardo, tel (011) 412-1625,
Santo André.

R Super Mario AH Stars -e Su
per Mario World por MKII ou

SSFIIT. Pedro, tel (055)412-1890,
Uruguaiana.

ROLOS & TROCAS

é um serviço gratuito
prestado por

VIDEOGAME a todos os

seus leitores.

A Sigla Editora Ltda.
não se responsabiliza

pelo conteúdo dos
anúncios nem pelos

negócios
eventualmente

realizados.
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MORTAL KOMBAT 3
Qual a diferença entre as versões 1.0e 2 O

de MK3?

Frederico Mamona
São Paulo - SP

Porque as duas versões utilizam movimen
tos totalmente diferentes?

Adailson de Jesus Sousa
Salvador - BA

Vocês arrebentaram naedição 52, princi
palmente na parte dos arcades. Continuem
assim! Os babalities e friendships funcionam
na versão 1.0 de MK3? Equal a previsão de
lançamento para consoles caseiros?

Anderson Costa
Teresópolis - RJ

Adoro as matérias e o visual da VG. A
matéria daVG 52 sobre MK3 me ajudou mui
to, agora estou arrasando nos arcades. Tam
bém acho super maneiros os pôsteres (inclusi
veoscoleciono) e gostaria desaber senas pró
ximas edições haverá um do MK3.

Rodrigo Fornazari
Franco da Rocha - SP

Companheirosda VideoGame News,
parem de puxaro saco da Capcomü! Vocês
colocam sempre os pôsteres (lindos, assumo),
mas a matéria do MK3, que é um jogão, teve
sóduas páginas, poucas fotos, tudo porque a
Midway é a principal concorrente da Capcom.

Flávio Pereira Senra

Rio de Janeiro - RJ

0 acordo com aCapcom -Romstar do Brasil é
de um pôster acada edição, durante um ano. Mas
nada impede que mostremos osjogaços das outras
softhouses. Na edição do MK3, por exemplo, o
game de capa foi Fatal Fury 3, que é da SNK. De
qualquer forma foi uma marcada nossa: oMK3
realmente merecia um destaque maior. Mas oque
interessa éque ela estava completissima; tinha até
informações colhidas na Internet (e, logicamente,
testadas por nós). Frederico eAdailson, com rela
ção àsdiferentes versões de MK3, aMidway re
solveu criar uma série de novas máquinas com base
naprimeira versão, sempre com movimentos dife
rentes egráficos melhorados, para que amania
dure mais tempo. Se babalities e friendships só
existem na 2.0, pode esperarnovidadesparaa3.1
ea4.0. Ecomo dá para saber qual éa versão de
cada máquina? Só tirando ofio da tomada ouper
guntando para odono do fliper.

REVISTIM!

ESCREVA PARA O REVISTIM!

R. ALICE DE CASTRO, 60
VI LA MA RJ ANA

SÃO PAULO - SP CEP 04015-903

PASSWORDS

0 paulista Emerson Bezzerra da Silva pediu o
password do Mega Man X. Aí vai: para chegar à
última fase com 4 Sub-Tanks, PowerHelmets,
Armor, Speed Boots eMax Buster é8447,4666,
6156. Já o Marciel Cavalcante, também de São
Paulo, quer os códigos apartir da 8" fase do Prin-
ce of Pérsia:

0&:KDFGCK

09°:KBDFBR

1&:RHMLHM

11°:SLHMHN

12>:0DFHCP

l&RGUEF

STREETS OF RAGE

Gostaria desaberalgum truque doGolden
Axee se existe After Burner para o Mega. Vo
cês também poderiam publicar a seleção de
fases do Streets of Rage do Mega.

Daniel Soares da Silva
Pirapora -MG

Jáfoi publicada alguma matéria sobre Stre
ets of Rage III?

Vagner C. de Sousa
Uru - SP

Começando pela dúvida em comum, aVG já
deu todas as dicas sobreas três versões de Stre
ets ofRage para Mega. Daniel, se aque teinteres
sa éaprimeira, dê uma conferida nas edições 10 e
15. EVagner, oStreets of Rage III saiu completi-
nho na VG 38,além das dicas na 45ena 50.Ago
ra, caro Daniel, não só After Burner II existe para
Mega, como foi apresentado na 4" VG, em junho de
91.0Golden Axe, que também foi lançado primei
ro para Master, saiu na revista 14. Para receber
em suacasaos números atrasadosda RevistaVi
deoGame News, ligue para 0800-130633.

JUNGIE PIRATA

Não consigo terminar a 6omissão da 4Q
fase deJungie Strike, atolei para valer! Jáfiz de
tudo: destruí as fábricas, aviões, caixas de
peças... e nada de passwords nem a fase final.
Para que servem aquelas passwords da VG
52? Digitei todase não funcionou. O meu vide-
ogame é o Mega Drive.

Eneri Mascarelo

Nova Londrina - PR

Mas que falta de atenção, Eneri! Os passwor
ds não entraramporque ojogo da edição 52épara
SNES!!!Esevocê não consegue completara6o mis
são da 4» fase éporque, das duas uma: ou esque
ceu de destruir alguma coisa ou seu cartucho épi
rata. 0 coordenador da Tec Toy, Juliano de Olivei
ra explica: "0cartucho pirata não tem parafuso
atrás, nem ologo da Sega Enterprises escrito no
invólucro. Também aqualidade gráfica épior eo
jogo pode não ter todas asfases". Entendeu?

MK3 - PARTE II

Quando sairá MK3 para SNES? Quais os
cinco melhores cartuchos de futebol paraSNES?
Onde esses jogos são vendidos e porquanto?
Qual é o melhor console, Megaou SNES?

Felipe de Oliveira Ribeiro
Nilópolis - RJ

O Mega Drive japonês é compatível com
Mega 32Xou Sega CD? Os jogos do primeiro
rodam nosegundo e vice-versa? Também gosta
ria desaberquando MK3 e Street Fighter Movie
sairão para consoles caseiros(Mega e SNES)?

Roger Francis Kloss
Curitiba - PR

Felipe, usando sua carta de exemplo para inú
meras outras que chegaram àredação com ames
ma pergunta, éoseguinte: MortalKombat 3será
vendido para sistema doméstico até ofinal des
te ano. Quanto ao Street Fighter Movie, Roger, já
está disponível para Saturn e Playstation, sem
previsão para os consoles de 16 bits, devido a
seus super gráficos.

Aequipe da Video News Game elegeu os cin
co melhores jogos de futebolpara SNES: Interna
tional Super Star Soccer, Fifa Soccer eosjapone
sesHat Trick Hero 95,Prime Goal 2 e Excite Sta-
ge'94 (que saiu nos Estados Unidos com onome
de Soccer Shoot Out). Esses jogos podem ser com
prados aíno Rio mesmo, na Game Palace: tel
(021) 512-5029 ou511-5882.

Mega 32X é compatível com o Sega CD? A
resposta énão para os japoneses, por causa dos
diferentes modos de gravação entre esses conso
les, e sim para os americanos - apesar de apre
sentar alguns defeitos durante ojogo. Ah, Fê,
sobre qualomelhor console, depende sevocê pre
fere variedade de títulos ou melhor qualidade
gráfica, respectivamente, Mega ou SNES.
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EXISTEM MIL

MANEIRAS

DE DETONAR

UM CAME.

INVENTE UMA.
Neston é a melhor fase de quqlquer game.

A tática é misturar com frutas, iogurte, sorvete,
mel, leite, o que você inventar. Detonar vai

ser a maior curtição.

MiL MANEIRAS DE PREPARAR

Mil maneiras de preparar. Invente uma

Flocos de Cereais
Trigo-Cevada-Aveia



Robson Flávio Lusten - Taubaté, SP Walter J.dos Santos - Laguna Carapá, MS

mande seu desenho

para videogame, seção game
radical, rua alice decastro, 60
vila mariana, cep 04015-903,

são paulo, sp

REVISTIM!



COMO JOGAR VIDEOGAME PROFISSIONAL
Selecione bem os locais para jogar. Evite locais muito escuros, escondidos no fundo de

outros estabelecimentos, e/ou próximos a áreas "tradicionais" de furtos, roubos e
prostituição (procure informar-se). Se a loja tiver aspecto "suspeito", não entre

(há muitas outras lojas de diversões eletrônicas pela cidade, que oferecem condições
adequadas de segurançae conforto). Se não tiver jeito,entre apenas em turma.

Não deixe objetos soltos sobre o gabinete das máquinas.

Jamais aceite desafios a dinheiro.

Não dê atenção a pessoas que passam muito tempo na loja, sem jogar.
Se alguma dessas pessoas resolver "grudar" em você, vá embora.

Caso insista, saia e denuncie ao policial mais próximo ou pelo fone 190.

Evite locais onde a ficha esteja com preço abusivo (muito alto).
Nos shopping-centers, é normal que a ficha custe um pouco

mais caro que em outros locais.

Informe-se sobre a idade mínima necessária para freqüentar casas de diversões
eletrônicas em sua cidade. Evite problemas com o Juizado de Menores.

Jamais aceite provocações. Mesmo se for insultado, ignore e vá embora.

Não falte à escola ou ao trabalho para jogar.
Deixe o videogame para seus momentos de lazer!

Jogue videogame, mas não se esqueça também de outras atividades esportivas
(futebol, natação, volley, etc) que são essenciais ao seu desenvolvimento.

Siga e dê essas recomendações à sua turma. Assim,você e seus amigos poderão
ser considerados verdadeiros jogadores de videogame profissional.

0 MELHOR EM ENTRETENIMENTO



Oplanetário console da Sega chega ao Brasil, com

drive de CD-ROM duas vezes mais rápido, que

permite desenvolver jogos com avelocidade de

500 mil polígonos por segundo e cinco profundi

dades de cenário. Além de 32 canais de áudio e

sistema de som tridimensional, o equipamento

com três processadores de 32 bits promete ser

muito mais do que um simples videogame.

3r



MINI-ARCADE
O Sega Saturn

tem som e

imagens

tridimensionais

semelhantes

aos Arcades,

com a vantagem

de poder

ser utilizado

para outras

funções

Quem diria que oBrasil sairia
na frente dos Estados Uni

dos para o lançamento do
Saturn, hein? Foram apenas cinco
dias de antecedência que tocaram
fundo no orgulho dos gamemaniacos
nacionais, tão acostumados aespe
rar, esperar... Está certo queesse
super console está àvenda no Japão
desde novembro do ano passado
(cerca de um milhão de unidades),

mas grande parte do mercado brasi
leiro de videogame importa produ
tos das softhouses americanas.

0 console mais arrojado da
Sega, carinhosamente apelidado pe
losbrasucas de "Saturno7', tem to
dos oselementos para simular um
Arcade, porém muito mais conforta-
velmente. Sentado no sofá de sua

casa, com as mãos ocupadas pelo
joystick - que possui oito botões,
dois deles destinados a aproximar

ou afastar aimagem, dá para vis
lumbrar cenários com atécinco pro
fundidades. Amovimentação é feita
em 500 mil polígonos por segundo e
as cores correspondem àquantidade
máxima que a visão humana pode
distinguir: 16.777.216.

Evocê ainda desfruta da mordo

mia de poder ajustar a música do
jogo. Acione o sistema digital Q-
Sound para teraimpressão de som
tridimensional, ou brinque de DJ
como se estivesse num estúdio de

gravação, onde é possível acelerar
oudiminuir o ritmo das faixas, mu
dar o tom ou ainda tirar a voz. Isso

por causa dos 32 canais de áudio,
mesma quantidade de uma mesa de
som profissional. Além disso, o Sa
turn serve de CD player, executando
perfeitamente qualquer tipo de
música. Basta trocar o disco. As

sim como o aparelho tradicional, o

console também toca CD-ROMs

que contenham faixas inteiras
(por exemplo, os interativos do
Yes, David Bowie, Prince, Peter
Gabriel, etc).

Por falar nisso, o Saturn tem
drive de CD-ROM de dupla velocida
de, como agrande maioria dos com
putadores multimídia. Éaí que está
a grande diferença em relação aos
outros videogames que utilizam CD
em vez de cartucho. Além de melhor

jogabilidade, odrive aceitará títulos
diversos. "Mais de 200 softhouses

estão desenvolvendo produtos para
o Saturn", anuncia StefanoArhnold,

presidente da Tec Toy, representan
te dos produtos Sega no Brasil. E
completa: "Atéofinal do ano, serão
lançados 20 títulos. Enão necessa
riamente jogos".

•SMiffiBl
Omaior mistério com relação ao

Saturn éoque poderá se fazer com
o equipamento, quenasceu para ser
mais do que um simples console. O
primeiro uso "fora do comum" será
oacessório Photo CD, da Kodak (que
também roda no CD-i da Philips).
Depois, virá um sistema home
banking do Bradesco, semelhante ao
já disponível para oMega Drive nas
agências de São Paulo, Campinas,
Rio deJaneiro e Belo Horizonte (leia
mais na VG 49). Stefano atiça acuri
osidade, dizendo que "poderá ser
feito tudo oque for possível de acor
do com a capacidade tecnológica do
Saturn". Mais do que isso, ele ainda
não tem permissão para revelar por
causa dos acordos de sigilo com a
Sega Enterprises do Japão.

Porém, dá para imaginar gran
des alianças, uma vez que o Saturn
foi desenvolvido emtecnologia RISC
(Reduced Instruction Set Compu-
ting), característica da nova geração
de micros (Power PC ou PowerMac)

e que proporciona velocidade maior
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Num jogo divertido, opercevejo Bug tem
que acabar com outros insetos

ií
i

do que ochip Pentium 100 Mhz, o
mais potente para computadores
CISC (Complex Instruction Set
Computing).

nnüHEinrziii
Essa arquitetura coloca o Sa

turn frente a frente com o Ultra 64,
prometido para abril do ano que
vem. Enquanto o console da Nin
tendo tem maior velocidade, 500
Mhz e 64 bits - o Saturnrodaa 30

Mhz em cada um dos trêsprocessa
dores 32 bits - o da Sega tem a
vantagem dos jogos em CD. "O
consumidor tem aimpressão de que
oCD é melhor", analisa Stefano. Já
opresidente da Nintendo of Ameri
ca disse que continuará adesenvol
ver cartuchos, pois, para ele, os
drives de CD-ROM não oferecem

grandes vantagens em termos de
ação nos jogos. "Já conseguimos
desenvolver memória superior a
100 megabits para os cartuchos do
Ultra-64". A capacidade máxima
do CD é seis vezes maior.

i

i
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Comparações àparte, os brasi
leiros fazem pouca distinção entre o
meio de armazenamento de memó

ria dos jogos, assim como acapaci
dade de processamento dos dados.
"O Brasil éum dos únicos países do
mundo que ainda vende todo tipo de
console", avalia opresidente da Tec
Toy. Prova disso éque achegada do
Sega CD, em 1993, deu impulso à
venda de Mega Drive, que até ofi
nal do ano deve chegar ao total de
dois milhões de unidades- e o aces

sório ficará em tornode 70 mil.Com

relação ao Saturn, que não écompa
tível com Sega CD nem Mega 32X, a
previsão para o fim deste ano no
país éde 10 mil unidades, ao preço
sugerido de R$ 899,99 e de R$
59,99 a R$ 69,99 para osjogos. O
primeiro é Virtua Fighter, que vem
junto na compra do console. Também
já estão disponíveis Daytona USA,
Panzer Dragoon, Worldwide Soccer,
Clockwork Knight e Bug. Vire a pá
gina para conhecê-los.

S S I O IM A. 1_

C o i i >

Se você gosta de viver
perigosamente, digite "Go Games"

que o MANDIC BBS tem uma
missão quase impossível para você.

Escolha o adversário,
curta a emoção de desafios

alucinantes e entre nesta nova fase.

Oll - 816 3911
ACESSO ACIMA 300KM

0800 - 16 3911

indic.com.br

LAZER E INFORMAÇÃO NA TELA DO SEU MICRO,
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KNIGHT
Imagine se soldadi

nhos de chumbo, bailari

nas, palhaços, trenzi-
nhos... ganhassem vida?
Pois aloira princesa Chel-
sea, sempre àmeia-noite,

dá essa alegria a seus
brinquedos, até omomen
to em que ela é raptada.
UmcavaleirochamadoSr.

Pepperouchau entra na
história para salvar a
Princesa e, consequente

mente, o mundo de

Toyland.
Infantil? Um pouco.

Mas Clockwork Knight é

uma aventura que tam-
Lf !___» __ f-_ J_

desenho japonês. Os grá
ficos aproveitam bem os
recursos 3D,mas a músi

ca é daquelas que emba
lam seu sono por vários
dias..

Que tal uma aventura na qual
você assume a pele de um perce-
vejo para salvar seus amigos de
uma aranha viúva-negra? Desleal,
não?! Pois, durante a missão, você

poderá usar cuspes poderosos
para acabar com vários insetos,
entre eles, mosquitos, abelhas e
besouros. "Bug!". Mas essa ex
pressão também corresponde ao nome do fedorento e fa
lante herói, que deve atravessar odeserto de Reptilia, arel-
vade Insectia e o mar de Quaria para enfrentar aaranha
Cadavra. Bug! é um jogo rápido, embora tenha seis fases e
18 níveis emcada. Oscenários, cheios de armadilhas, uti
lizam milhares de cores possíveis.

OW-LCNGEft Um dos primeiros arcades com
gráficos poligonais, Virtua Fighter
trouxe nova movimentação para os
jogos de luta, com visão total do
ringue. Também veio com o replay
após cada KO e personagens fisica
mente adequados aseus golpes. Ou
seja, os mais leves são ágeis e os
pesados, mais fortes. São oito luta
dores, com cerca de 20golpes cada,
em diferentes estilos de luta. Esco

lha o seu e prepare-se para sentir
um friozinho na barriga acada rota
ção radical de cenário.
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DAYTOMA
USA

Apesar de ter perdido alguns
pontos em qualidade de jogo emúsi
ca em relação ao arcade, a versão
para Saturn ganha em quantidade.
Sãoos mesmos três circuitos (modo
Arcade) que podem ser invertidos
quando sesegura oStart (modo Sa
turn), somando seis opções. Eos car
ros também ganharam seis novos
modelos para oconsole.

Como aspaisagens são lindas, é
ótimo ter esse em Saturn. Dá para
apreciar os detalhes do circuito, sem
sepreocupar com asfichas gastas na
tentativa de memorizar a montanha

com a cara do Sonic.

Este éum jogo digno de um console com drive de CD-ROM con

dupla velocidade e quantidade de cores superior a 16 milhões
| Panzer Dragoon tem definição de imagem incrível ecenários d<

arrasar. Fora efeitos de zoom e rotação para deixar osmenoi

experientes tontinhos, por causa dos atacaques vindos de todos

os lados, a todo momento. Ainda bem que existe um radar para

lhe avisar do perigo.
Num cenário que mistura elementos fantásticos, como oDraga

Azul, seu meio de locomoção, e futuristas, armas-laser, operso

nagem principal deve impedir que o Dragão Negro destrua os
humanos. Mas a história não é tão sonsa assim. Você é na ver

dade um baita dum traíra, que vira acasaca depois de ouvir os
nselhos do chefão. Difícil é chegar até ele!

Vulder, Fulmer, Aginho, Pelao,
Janori e outros compõem a nova se
leção brasileira. Pelo menos, deacor
do com a comissão técnica daSega
do Japão, responsável pela criação
de WorldWideSoccer.Essa é a ver

são americana do jogo, que lá secha
ma Victory-Goal. Mais lento que
outros jogos de futebol como oFifa
Soccer, WWS tem melhor visualiza
ção decampo. Tem-se a impressão
de que há várias câmeras de TV
espalhadas pelo campo. Também
lembra cobertura televisiva por
apresentar estatística das vitórias,
faltas, gols, etc.



AQUI NÃO TEM
TURMA DO "DEIXA DISSO'

56 M DE MEMORI KS «MAIS DE 60 TÍTULOS «COMPATÍVEL COM CD DE AUDIO • SOM STEREO

A realidade é dura. Mas se você acha que pode

encarar, ligue um NEO-GEO CD. Imagem real.

Som real. Pancadaria de verdade. Sem trégua,

sem chance de voltar atrás.

Nada pessoal. Isso é o futuro.

|£) NEO-GEOCB
ENCARE O FUTURO



Junto com Killer Instincts
uocê ganha o CD Killer Cuts,M

com 15 músicas compostas
para a trilha sonora do jogo.

s3=y\

Rgora e matar ou morrer! Killer Instinct. 0 unico qame
em que uocê pode lançar mão de 20 a 30 golpes seguidos,

e se for muito, muito fera, chegar aos 46!
32 mega de memória. Os mais perfeitos personagens em

íncríueís cenários totalmente desenhados
por computador. Efeitos e trilha sonora espetaculares.

Prepare seus melhores socos e chutes.
Com certeza, uai sobrar pra uocê.
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ARCADE
PREVIEW

Identidade Secreta: BruceBanner

Obom evelho Dr. Banner foi exposto à radiação
gama na explosão-teste da bomba que ele próprio
projetou. Como conseqüência, toda vez que fica
nervoso Banner se transforma em um monstro gi
gante everde, carinhosamente apelidado deHulk.
Nos últimos anos, oHulk passou por várias mudan
ças: já ficou cinza, trabalhou para amáfia de Las
Vegas, voltou a ficar verde. Recentemente, teve
suas duas personalidades fundidas (aviolência do
Hulk somada à inteligência de Banner) eatrans
formação agora épermanente. Em poucas pala
vras, overdão táonimal. Porém, racional.

BLACKHEART
Identidade Secreta:não tem

Blackheart, apesar de não parecer, èofilho do de
mônio Mephisto, eterno inimigo do Surfista Pratea
do. Dotado de poderes mágicos, ele busca corromper
os corações dos homens para usá-los contra seu pa
pai. Mal sabe ele que está fazendo avontade de Me
phisto com essa atitude violenta. Coisas do demo.

Os viciados em X-Men: Cbildren

ofthe Atomnao terão tempo para
esfriar os dedos. Isto porque o
game de luta Marvel Superheroes
chega no final deste ano. Apre
sentando um estilo de jogo pare
cido com Cbildren, Marvehraiaté
alguns personagens desse outro
Arcade: Wolverine, Psylocke, Ju-
ggernaut e Magneto. Entram em
cena os heróis Hulk, Homem de
Ferro, Homem Aranha e Capitão
América e alguns vilões para con
trabalancem, Blackheart e Shu-
ma-Gorath. Eles lutam por pedras
mágicas com poderes para domi

nar o mundo e, dependendo do
personagem escolhido, no final a
humanidade vai poder respirar
aliviada ou não. Dando seqüência
ao estilo Capcom, conferido em
Darkstalker Turbo e Street Fi

ghter Zero, aqui não faltarão
magias destruidores, contra-ata
ques desconcertantes e jogabili
dade animal. Tudo isso com aque
la super animação de persona
gens que diferencia asmáquinas
Capcom das demais. Os fãs dos
heróis Marvel e da pancadaria
podem aguardar com ansiedade
mais este jogaço.

WOLVERINE
Identidade Secreta: Logan
0 baixinho mais invocado dasHQs nasceu nasflores

tas do Canadá. Suas origens são meio obscuras, mas
sabe-se que ele ganhou garras ecobertura de ada-
mantium nos ossosem uma experiência do governo
canadense. Depoisjoi treinado para ser um agente
secreto até ser convocado pelo Professor Charles Xa
vier para integrar os X-Men. Como se não bastasse
as suas garras, Wolverine ainda tem capacidade de
regeneração rápida esentidos aguçados como um
animal. Nos histórias publicadas nos EUA, depois de
ter oadamantium retirado de seus ossos por Magne
to, descobriu que ometal inibia seu verdadeiro com-
portamentoselvagem.

Identidade Secreta: Anthony Stark
Numa viagem de negócios para oVietnam duran
teaguerra, oinventor Tony Stark foi seqüestrado
por um diabólico general vietnamita. 0propósito
do general era obrigar Stark eoutro cientista vie
tnamita aconstruírem omaquino de guerra perfei
ta. Homem com graves problemas cardíacos, Tony
Stark fez ológico: costruiu uma armadura de com
bate para manter-se vivo eusar contra ogeneral.
De quebra virou super-herói com onome superco-
ol Homem-de-ferro. Desde então já construiu deze
nasdearmaduras com assuascores características:



MAGNETO
Identidade Secreta: Erík Magnus Lehnsher
Depois de ver sua família sofrer em Auschwitz, Mag-
nelo conheceu um certo Charles Xavier, de quem fi
cou grande amigo.Abalado pela violência do passa
do edo presente, acabou tomando um caminho to
talmente oposto ao de Xavier. Fundou, juntamente
com alguns colegas mutantes mal-encarados, a Ir
mandade dosMutantes com a finalidade delevar os

seres humanos normais àextinção para que os mu
tantes pudessem tomar seu lugar no mundo. Porém,
como omundo dá muitas voltas, ele já ficou bonzinho
eaté tomou conta dos X-Men quando oProfessor
Xavier davaumasbandas dooutro ladodaGaláxia

com aLilandra. Nos dias de hoje, ele voltou a"ficar
do mal", onde éolugar dele.

SHUMA-GORATH
Identidade Secreta:nãotem
0vilão mais desconhecido do jogo (etalvez até da
Marvel) éestranho demais. Ele consiste deum olho
bem-crescido com ummonte de tentáculos rosa.
Muito perturbador. Éum daqueles vilões que abso
lutamente não têm vida social. Também, só folia
va esso, um olho gigante cumprimentando os ami
gos com seus tentáculos. Assustador.

Identidade Secreta: Peter Parker

0timido estudante colegial foi picado por uma ara
nha radiativa durante uma exposição de física nu
clear. Inexplicavelmente, amordida lhe deu as ha
bilidades naturais de uma aranha: grande força,
agilidade extraordinária e capacidade de grudar
em paredes etetos. Com seu alto conhecimento ci
entífico, Parker fabricou dois lançadores de teia ar
tificial. Depois de confrontar as responsabilidades
de seus poderes, Peter se transforma no amigo do
vizinhança, oHomem- Aranha. Ele éoherói mais
famoso da Marvel esua série de animação èomai
orsucesso nos EUA, oque não impediu asua mais
nova tragédia pessoal: descobriu que é,na verda
de, apenas um clone do Homem Aranha original.
Isso depois de ter casado eengravidado aMary
Jane. Émole?

Identidade Secreta: Betsy Braddock
Uma das maravilhosas X-Women, Psylocke énatu
ral da Inglaterra. Não por acaso, éirmã de um dos
heróis locais, Captain Brilain. Cega depois de um
acidente, Betsy usava seu poder de telepatia para
"enxergar" com os olhos dos outros até que ganhou
olhos mecânicos, cortesia da tecnologia extra-di-
mensional de Mojo. Depois de passar pelo portal da
deusa Roma, teve seu corpo emente fundidos com
uma assassina ninja, dai sua aparência oriental.
Com orefinamento de seus poderes mentais, ela
consegue concentrar sua energia numa adaga psí
quica capaz de dar um pane no cérebro de seus ini
migos. Atualmente, curte uma relação móis que
amiga com Warren Warthington III, oArcanjo.

e

Identidade secreta: CainMarko

Cain é,por incível que pareça, irmão de criação de
Charles Xavier. Revoltado com uma intrusão tele-
pática acidental deCharles em sua infância, ele só
quer vingança. Não podia fazer nada até encontrar
uma joio mágica que conferia aquem atocasse o
poder da invencibilidade. Nascia então ofamige
rado Juggernaut, inimigo jurado dos X-Men. Re
centemente fundou seu próprio bando mutante, os
eXiled. 0que ainveja não faz.

CAPTAIN AMERICA
Identidade secreta: Steve Rogers
Na época da segunda guerra mundial, oesquálido
Steve Rogers sonhava em se alistar para varrer os
nazistas do mapa. Apesar de não ter passado no
exame médico, sua convicção era tanta que foi con
vocado para uma experiência secreta, oProjeto
Renascer. Afinalidade do experimento era fabricar
um soro que tornasse omais fraco dos homens em
um supersoldado. Steve foi oprimeiro asobreviver
ao soro, ganhando força física mais que perfeita.
Mas antes que outros voluntários recebessem o
soro, ocientista que oinventou foi morto, levando
para otúmulo afórmula secreta. Assim surgiu oCa
pitão América, que depois de congelado durante os
anos 50,60 e70 voltou para lutar pela justiça eo
modo devidaamericano.
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Abrir portas, descobrir passagens secretas, passar por inimigos pe
rigosos, escapar de telas cheias de armadilhas... isto é The Goonies II,
uma ótima continuação de um dos melhores jogos para Nuitendinho.
Goonies conta ahistória de uma garotada que adora participar de aven
turas alucinantes. 0 jogo é um eterno labirinto onde você precisa passar
por portas para achar apassagem para outra fase eencontrar itens va
liosos. Goonies //não segue um padrão de continuidade de tela, ou seja,
você pode explorar qualquer canto do jogo através de warp zones. Para
essa aventura você ainda conta com um mapa. Este jogo tem uma pita-
dinha de RPG no momento emque se entra emuma porta. Você tem a
opção de poder abrir mais portas ou recolher itens. 0 estilo de jogo vai
agradara galera que se amarra em um game de aventura. Adificuldade
émoderada eaação contínua, oque dá uma combinação excelente. Esem
dúvida um dos clássicosde NES.

1Entrando nas portinhas, você
vaiparar nesta tela. "Go" vai
indicar oscaminhos possíveis,
"Hit" é para lutar contra os
inimigos, "Take"é usado para
coletar objetos e "Tools"para
usar os itens.

nocomeço. Mas o game em
geral apresenta um labirinto
complicadíssimo.

3 Apertando Start, você aces
saomapa eseleciona ositens
a serem usados.

4 As chaves podem estar em
lugares específicos ou apare
cem depois que semata um ini
migo. Elas devem ser usadas
em portas especiais e não na
quelas que aparecem durante
todo ogame.

5 Os cenários mudam a cada

nova porta especial aberta.

s • 0 0EMEKra»



LKC SÃO PAULO - TATUAPÉ
R. Apucarana, 1209 - F: (011) 217-3933

LKC SÃO PAULO - MOOCA
R. Oratório, 1240 - F: (011) 264-6734

LKC SÃO PAULO - BROOKLYN
R. Gua. arapes, 204 - F: (011) 535-4981

LKC SÃO CAETANO DO SUL - SP
R. Amazonas, 898, - F: (011) 441-4192

LKC MOGI DAS CRUZES - SP

R. Capitão Manoel Caetano, 453 - F: (011) 469-9125

LKC TIJUCA - RJ

R. Cde. de Bonfim, 346 si 204 - F: (021) 204-0033/0044

LKC SÃO CONRADO - RJ
FASHION MALL - 1o PISO - F: (021) 322-3816

flua Mateus José, 1233 - Vila Maria - SP
Fone: (011) 954-9418 Fax: (011) 954-8392

LKC POUSO ALEGRE - MG

P. A. Shopping, 4o piso - F: (035) 421-4198

LKC BRASÍLIA-DF
SCLN 210 - Bloco C - loja 33 - F: (061) 273-9083

LKC BELÉM - PA
Av. Gov. José Malcher, 1677 - F: (Oyi) 22^-4190/1414

LKC SALVADOR - BA

R. Bernardo M. Catharino, 171 - F: (071) 235-5171

LKC FORTALEZA-CE

Av. Eng. Santana Jr., 2828 - F: (085) 234-6763/2545

LKC CAXIAS DO SUL - RS

R. Pinheiro Machado, 140/ - F: (054) 223-1793

EM BREVE:

SALVADOR - SHOPPING IGUAl EMI
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ARCADE

EGA DRIVE

Street Fighter Zero

Ranger X
Shinobi lll

Ecco: the Tides of Time

Earthworm Jim

SEGA CD
Mighty Morphin Power Rangers

Eternal Champions
Space Ace

Panic

SATURN

Daytona
Panzer Dragoon

SNES

Ninja Gaiden Trilogy
Earthworm Jim

Hagane
KillerInstinct

Super StarSoccer
King oftheMonster 2

UÜÜWM!w-iJJ r^5Éj

JOGUE COM AKUMA E BISON

Na tela de escolha de personagens,
coloque o cursor no lutador que está

acima do ponto de interrogação.
Coloque para baixo e segure Start.

Depois, digite as seqüências:

Akuma no controle 1
4* 4< 4- «-*- «-

mais o primeiro e o último botões de chute

Akuma no controle 2
4< 4- -l -* -> -»

mais o primeiro e o último botões de soco

Bison no controle 1
4* 4- *- «- 4- «- «-

mais o primeiro e último botõesde chute

Bison no controle 2
4» 4* -» -» 4< -» -»

mais o primeiro e o último botões de soco

HIWH1.1/ 3DO;

INVENCIBILIDADE E ARMAS
Durante o jogo, pause enquanto

estiveratirando e entre com o código:
BABAAABABACX

BÔNUS IEVEL
Termine o jogo e espere os "créditos"

passarem. Se você tiver paciência,
aparecerá uma tela de bônus

chamada Cake Walk.

Com este truque é possível passar de
tela sem maiores problemas. Para isso,

em qualquer momento do jogo, dê
uma pausa e digite:

ti t it ICBA

SHINOBI lll
HH

INVENCIBILIDADE
Entre no Options e coloque nas

músicas a ordem a seguir:
He Runs, Jaoonesaue, Shinobi Walk,

Sakuba and Getufo

Basta escutar apenas um pequeno
trecho da música.

Pressione Start e jogue com a
vantagem de estar invencível.

MIGHTY MORPHIN

POWER RANGERS
»rJj

Na tela de seleção de dificuldade,
digite:

BACCABAe pressione Start

Desta forma, você poderá ver todas as
seqüências de luta existentes no jogo.

SPACE ACE

MODO FÁCIL
Pause o jogo e digite:

e aperte Start para poder passar de
tela mais facilmente.

Se você édaqueles feras que além de
debulharem os games descobrem

passwords edicas especiais, mande
uma carta para

VGTips - R. Alicede Castro, 60
Vila Mariana - CEP 04015-903

São Paulo, SP.

9



POWER COMBOS
Shadow

Pule e ataque com B, abaixe e aperte A,
desfira um Banzai Blitz e termine com um
Twirling Fan com o botão B.
Rax

Pule e ataque com Z, aperte A, desfira um
Thrash N' Bash e termine com um Atomic
Knee.

Slash
Pule e ataque com C, abaixe e aperte A,
desfira um Caveman Beating e termine com
um Running Head-Butt.
Trident

Pule e ataque com C, aperte B, desfira um
Neptune's Fury e termine com um Whirlpo
ol Kick.

Raven
Pule e ataque com B, aperte A, desfira um
Double Fang Kick e termine com um Ser-
pentine Fire.

Midnight
Pule e ataque com C, aperte A, desfira um
Rapid Fire e termine com Doom Dog.
Jetta

Pule e ataque com C, aperte Y, desfira um
Gymkata e termine com um Spinning Corks-
crew.

Riptide
Pule e ataque com Z, abaixe e aperte A,
desfiraum Flashing Daggerse termine com
um Crow's Nest.

Dawson

Pule e ataque com C, aperte A, desfira um
Spinning AxePick e termine com um Round
Up.

Blade
Pule e ataque com C, aperte A, desfira um
Slice N' Dice e termine com um Straight
Tracking Blade.
Xavier

Pulee ataque com C, abaixe e aperte A,
desfira um Wizard's Wrath e termine com

um Dragon's Bite.

Ramses
Pule e ataque com Z, abaixe e aperte A,
desfira um Thunder Lizard e termine com

um outro Thunder Lizard.

a

Para obter continues infinitos,
entre na configuração e vá

para o Sound Test.

Coloque nas músicas:
9, 8, 7 e 6 e com o botão X

escute um pequeno trecho delas.
As músicas têm que ser ouvidas

nesta ordem.
Feito isso, aparecerá um 8

deitado ao lado do continue.

EARTHWORM JIM

Debug Mode
Inicie o jogo normalmente e pause

a qualquer momento do jogo.
Então, pressione:

«- + A, solte e diaite

BXAABXA

Tenha à disposição uma variada
tela de opções.

SUPER STAR SOCCER

JOGADORES ALEGRES
Para que seu time não venha com
jogadores deprimidos existe uma

dica. Na tela título digite a
seguinte seqüência no segundo

controle.

TIME DOS SONHOS
Para jogar com um super time, na

tela título faça a seguinte
seqüência no controle dois.

B. B. X. X. A. Y. A. Y

KING0FTHEM0NSTER2

MODO DEBUG
Na tela título digite

U£ zz
no primeiro controle e no segundo
controle pressione e segure Select

e o botão Y.

NINJA GAIDEN TRIIOGY

Confira todos os passwords
deste jogão.

Ninja Gaiden I
Fase 2: AXXRYA

ase 3i XYBRLX

Fase 4: BRABYY

Fase 6: RYRLAX

Ninja Gaiden II
Fase 2: XLRBBA

Fase 3: LYBARR

Fase 4: ALXYYB

Fase 5: RAABXL

Fase 6: YLRAYR

Fase 7: BBXYAL

Ninja Gaiden lll
Fase 2: ARRYAL

ase 3: LBRYLY

Fase 4: RRBAYX

Fase 5: YABXRX

Fase 6: BXXAXY

Fase 7: XRXYYL



Jago
Endokuken: 4- B-» -> + S

Laseblade: ^ 4- tf + SF

Wind Kick: * * tf + C

Fulgore
Laser Storm: •*> ^» -* + S (1 maaial

P asma S ice: -» 4- ^ -* + S

Sabre Dash: * 4 tf + SF

Sabre Swina: ^ 4» tf + SM

He icoDter Kick: c

Glacius

Bouncina Shockwave: •

Ice Pick: * 4- tf + SR

Shoulder Dash: c

Liauilize TeleDort: 4* ^i -> + CR

Heatfist: «- <- + SR

Out Une: •» ^ 4* tf «- + CM

Fireslash Kick: •* 4* * + C

T.J Combo

SDin fist: c «- -» + SR

Power Line: c <- -> + SF

Knee K.O: c «- •* + CR

Risina Knee K.O: c «- •* + CM

Riptor
F amina Venom: -> ^ 4* tf «- + S

Jumpina Venom: -> ^ 4- tf <- + S (na ar

ir^i^irTixii
Draaon Breath: ^ 4< tf + SF

UoDercut Slash: * 4- tf + SR

Spinal
Power Absorb: «-+ SR

Flamina Skull: «- tf + ^ -» + SR ou SM

Skele Port: 4» 4» + S ou C

Shield Dash: -» •* + S

Weak Slide: «- tf 4 * + CF

Soul Sword: c <- -* + SM

Chief Thunder

wmiiimiiHiüIsMM1!

CONFIRA OS KILLER COMBOS
T.J Combo:

Jago:

Glacius:

Spinal:

Orchid:

* 4< tf CF, CM, * 4- tf SF, CM, •» 4- * SF

c «- •* CM, •* CM, «- CM, -* * 4- tf «- SR

-» -» SR, SF, c -» «- SM, SF, 4* 4- 4< SR

tiiininn
Chief Thunder:

!, -^ 4/ tf + SF

' SP, -* * 4< tf «- SF

Modo Espelho
No Saturn Mode, pressionee

segure Start na tela Select Track.
Agora você pode correr com a

pista invertida.

Time Attack
No Saturn Mode, pressionee
segure Start na tela Select Car
para correr livre pela pista sem

carros inimigos.

Modo Karaoke
No Arcade Mode, segure para

cima na tela Select Track.

•JMJ.JJ.iiu'' ~~^

VOE SEM 0 DRAGÃO
Ligue o videogame e antes de

entrar no jogo vá para o System
Settings. Mude a linguagem para
"DEUTSCH". Agora entre no jogo
e, na tela título, onde aparecem
as mensagens Normal Mode e

Options digite:

CONTINUES INFINITOS
Na tela título, com as mensagens
Normal Mode e Options digite a

seguinte seqüência:

SELEÇÃO DE ESTÁGIO
Na mesma tela título, digite:

SUICÍDIO
Se você está injuriado da vida e

quer morrer de uma forma rápida
e segura, pressione os botões:

LR ABC

ao mesmo tempo.

s
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CARTUCHOS

CONSOLES

JOYSTICK'S

CD*S

ACESSÓRIOS

ATACADO E VAREJO

ATENDEMOS VIA SEDEX PARA TODO O BRASIL.

TüDO COM GARANTIA!!!

Solicitenossatabelade preços
Não compreantes de conferirnossos preçoseprazos.

Rua Mere Amedea, 820 - VI. Maria - São Paulo - SP - CEP 02125-001

Tel.: (011) 955-7373 - Fax: (011) 954-2513

ECCO: THE TIDES OF TIME

Confira estes passwords.

MEGfl
DRIVE

_ Home Boy: CSNCMRVA

Epilogue: CEWSXKPA

Fish City: SG TDYSPA

City of Forever: VSSXZKVA

EARTHWORM JIM

Esta dica lhe dará vidas, armas, continues e outros itens
interessantes. Para isso comece o jogo, pause em qualquer
momento dele e entre com oscomandos a seguir.

Lotar o Arsenal:

ABBBCACC

Vida Extra:

Plasma Power-Up:
B BCCAAAA

CABC AABAC

Para escolher a tela neste jogo, na tela de
apresentação digite este comando.

Feito isso aparecerá a mensagem "scene select".

No logo da SEGA, no controle dois, pressione A e C
e aperte start. Na tela título, dê startcom ABC

pressionados. _

ZOOL2 JAGUAR

PASSWORDS
Primeiro estágio no Bulberry I—IiIIz

77749

Primeiro estágio no Tooting Cammon:

Primeiro estágio no Siaking Pass:
33666

Primeiro estágio no Mount Ices:

Começo do Mental Blockage:

Vidas infinitas:

11275

99 vidas:

3 1965
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The Future Is Now

Mais de 2000 coi

Só NEO GEO pc
Os 24 maiores astros esta^fflma lutajpedita.
Formeo seu triocom o rrm&de edição de equipes (TEAMEDITMODE).

pes de equipes. o

Entrente o seu oponenteWm batalhas3a 3com o seu NEOGEO CD.

~

J£m

n -> m s
«tíNEOGEO

•ps

NEO GEO CD
Joystick Controller
Vendidoseparadamente.

SUPER HLGH TECH GAME

NEO-GEÔ NEO GEO DO BRASIL L TDA.
AV. Euclides, 56 - CEP. 04326 - 080 - Jabaquara - São Paulo - SP - BRASIL TEL:(011)588-2300 FAX:(011 )588-2790


