






TREVAS NO SATURN

DarkStalkers 3, o Jedah's

Damnation, ganha
uma excelente

conversão para o
console da Sega.
Veja na página 22

NOVAS FATALIDADES

Os novos fatalities de Mortal

Kombat 4, revision 3 (pág. 36)

ESPORTE
TOTAL

World Cup '98 chega
arrebentando em 2 consoles

FLASHBACK
NBA Jam: bons

tempos dos 16 bits

DETONADOS
Além de Quake, as

gatas de Parasite Eve,
do P.Station

PAINEL
Como sempre, o
P'Station domina a

área de lançamentos

SEM SEGREDOS

Conheça todos os secrets de

Quake, jogo que ganha versão para

Nintendo 64 e Saturn (pág. 52)

CIRCUITO
ABERTO

O Oscar do

videogame dos americanos

o@@ (J {[fi

ABAIXO A TRADIÇÃO
Bomberman Hero pisa na tradição e

sai com cara de Super Mario para

Nintendo 64 (página 20)

GOLPE
FINAL

Todos os golpes e
combos de Real Bout 2

PRÉ-ESTRÉIA
Vem aí um novo

Street Fighter e uma
boa safra para o Nintendo 64
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Eu estou muito bravo com o Chefe! Enão é porque ele mudou o visual da
revista e a cara do site sem me

consultar. Agora, só porque eu sou
americano, o cara nem perguntou se

J~ eu podia ao menos participar do
especial de futebol. Sacanagem com o
gringo!Eu adoro bola. Acho que é
por isso que eu me ligo no Brasil.

Fiquei muito chateado, Chefinho. Eu já
tinha até a minha seleção escalada e
várias idéias na cabeça (o Lord não
aproveitou nada, é claro). Só por isso a

pergunta este mês é sobre futebol, e
bem simples: o Brasil vai ou não

vai ser pentacampeão mundial?

Totalmente demais! SuperGamePower vem arrepiandonos útimos meses e neste não será diferente. Como o

Chefinho aqui não é bobo nem nada, mandou logo a
galera preparar um encarte especial sobre a Copa, com o
que há de melhor na TV e na Internet. Afinal, quem é que
não está a fim de parar tudo só pra ver a Copa? Os
ingleses andaram dizendo que até esqueceriam a mulher
dos sonhos para ver os jogos ••. Não cheguemos a tanto.
Aliás, esta edição, além da Marjorie, reserva umas gatas
de primeira, como Melissa e Aya, do Detonado Parasife
Eve. Quake não tem mulher, mas o Detonado também
está quentíssimo. Os novos fatalities de MK 4 estão mais
cortantes que olhar da Sharon Stone. Páreo duro com os
combos da Morrigan, de DarkSfalkers 3. Se cansar das
gatas, bata um futibinha ,-,-_
com World Cup '98. !(" -~I>

Assuntos melhores, .~: :-.t~~.·:::;:?~~-~vai ser difícil ' , ,;~.' . "
4 ~-y .//

arrumar. ~61.(Q~-?5)~.(//1' ~ ("~- .

evista de aniversário é o
maior agito na

redação. Edição
mais gordinha,
projeto gráfico
novo, matérias
especiais, o Chefe
batendo o
pé com
cara de
impaciente.
O resultado
de tudo isso,
além de algum stress,
foi uma revista mais
bonita e consistente.
Porém, errinhos da
pressa não
deixaram de marcar

presença. Nada que vá
abalar profundamente o
funcionamento do fígado do
Chefe, mas tudo passível de
correção. Na página 30, na matéria
sobre Tekken3, onde se lia para
terminar o Tekken Force 3 vezes

para pegar o Doctor Boskovitch,
leia-se 4 vezes. Na matéria sobre
Metal Slug 2, na página 42, a
matemática falhou. A média
correta do jogo é 4,5. Na página
51, o fabricante de Ultim@te Race
Pro é a Kalisto, o gênero é corrida
e é para 1 a 8 jogadores. A nota do
game é 4,8. é isso.



Fã

de carteirinha de jogos da
Capcom, Paulino Javier Vasquez,
de Goiânia, Goiás, fez um time

de primeira com MegaMan, Ryu,
Wolverine e da.

o Rodolpho
Antônio de Barros Santana, de
Jandira, Sp' colocou uma Charllote

com cara de Marjorie no colo do
Haohmaru. Sortudo o cara, hein!

Chegado em uma sessão de
pancada com uns animais

bem deformados, o gaúcho
João André Motta vem da

ddade de Harmonia.

Imagina como deve ser
briga na terra dele ...

A catarinense Daniela Cristina Takahashi, de Joinville, botou romantismo na
parada e, em vez de um desenho, fez quase um filme com Marjorie, Chefe,
Alucard e cia. Leva o prêmio do Nescau, que até novembro vai patrocinar a
seção, premiando o melhor desenho do mês com uma mochila de arrepiar!

Agata
Daniela
Cristina

.•.••..Takahashi

deixou a imaginação
correr solta. Levou a Marjorie para entrevistar

o Drácula, encarnado pelo Brad Pitt. Tudo isso sob as vistas
do Chefe, Kamikaze e Akira. Leva o prêmio para Joinville, SC

!. v
~fOA.

Segundo o Baby, que não gostou muito de ser
retratado como o palhaço da turma, o Fabiano S.
Bomfim, de Buerarema, Bahia, deu uma de puxa-saco
e pintou a festa dos quatro anos de SuperGamePower
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WitchBlade,

cada vez mais popular entre os
gámers. O fã do mês é o Rodrigo
Guimarães Vicentini, de São Paulo

Davi da Silva Afonso, do Rio de Janeiro, detonou com

o seu Wolverine. O Chefe, que não estava presente à
votação, pensou em um golpe para premiá-Io

Rafael Frello ~

Joaquim, o cara
de Criciúma, Se,

que só quer
uma chance,

mostra o seu
instinto

animal. Por

essas e por .
outras que a'"

Marjônão \\

aparece... .~

Furo de reportagem do
carioca Marco Antonio

Teixeira, do Rio de Janeiro.

Flagrou a Lara no maior
amasso com o Ken

O Tazdo
Racilvio Vieira

Neres, de
Rondondo

Pará, PA, como
milhares de

leitores,
continua na

babação pela
loura dos

games
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É molem O Chefinho vestido de Batman e
com uma baita barriga e o Akira de Robin e uma
barriguinha, ambos enfrentando um dos
amigos do Dr. Wi/y?! Só podia ser coisa do
José Veliton da Si/va, de Santa Cruz do

Capibaribe, Pernambuco



Estou no último chefe do segundo CD

de Final Fantasy VII. A revista diz

que tenho de usar resist ou me

equipar com a ribbon. Queria saber

como consegui-Ios.

Leonardo Costa

Santos, SP

MK: AI vai, Leonardo. A resist é
uma magia da matéria Cure,
vendida em Kalm Town. Já a

ribbon, você consegue nos baús.

Tenho algumas dúvidas sobre
Resident Evil Diredor's Cut. Antes

de descer a escada que dá acesso à
Storeroom 2 existe um corredor com

duas portas. O que há nelas e como

faço para entrar? Vocês detonaram

este jogo? Em que edição?

Rafael de Andrade

São Paulo, SP

LM:Na porta da esquerda está a

jóia vermelha. Vocêprecisa de
uma chave para abri-Ia. Na sala
dos tubar6es, vá até o fundo e
entre antes na porta da esquerda
para baixar a água. Aí entre na da
direita e pegue a chave. Para
entrar na porta à frente é preciso
ter o código que Barry dá à JiII
antes de entrar no túmulo. Se não
o tiver, poderá ter acesso à sala
por outro lado. Demos apenas um
minidetonado na edição 44.

Estou jogando lhe City of Lost
Children e quando chego em Loan

Shark pego uma little Safe. O que

faço com isso?

Alex Caliari

Cola tina, ES

MK:você deve colocar esse item
na balança ao lado do cofre.
Pegue, então, a jóia que está
dentro do cofre e vá embora.

O mineiro Luiz

Augusto de

Rodrigues, de

São Lourenço,
mandou um

, recorde pra
Marcelo

Kamikaze nenhum botar

defeito. O cara terminou Final Fantasy
VII. Até aí, normal. A questão é que ele

detonou os dois últimos Weapons do jogo.

Pra quem não conhece Final Fantasy,
Weapons são os chefes mais poderosos do

jogo. É tnole ou quer mais?

Escreva sem
SuperGam ere Paraa erOWer.

de melhor revista'

O~~':,e: do Planeta!!

sua oPinq,.~ersaber
o ao sobre

que rola em SGP.

SU~ERGAMEPO •

Ca'!aPostal,:R
SaoPaulo SP

CEP 01050:970

um CD. Tratar com Vinícius,

(011) 591-2936, São Paulo, SP.

Vendo um P.Station
com um controle e

seis CDs. R$ 250,00.

Tratar com Rodrigo,

(011) 524-6187, São Paulo, SP.

Vendo u intendo 64. R$ 260,00.

Ou troco por Neo CD com dois
controles e cinco CDs.Tratar com

Luciano, (027) 264-0867, Linhares, ES.

Vendo um Satutn com dois

controles e cinco jogos.
R$ 375,00. Tratar com Bruno,

(011) 6956-2379, São Paulo, SP.

Vendo um Saturn com dois

controles, cartucho chave e 34
(Ds. R$ 400,00. Tratar com Mareio

ou Marcelo, (011) 6952-1486,

São Paulo, SP.

Vendo um SNes com sete

cartuchos, um controle normal e

um turbo. R$ 210,00. Ou troco por
um P.Station com um controle e

Frank, (098) 662-1556,

Dom Pedro, MG.

Compro cartuchos de

luta ou aventura para

Mega Drive. Tratar com Leandro,

(011) 6911-5893, São Paulo, SP.

Vendo um Saturn

japonês com dois controles e

15 (Ds. R$ 525,00. Ou troco por

um Nintendo 64 com um
controle e uma fita. Tratar com

CLASSIFICADOS

Vendo um Nintendo 64 com

A um controle e um cartucho.

R$ 300,00. Vendo também um
Master System 11Icom dois
controles de seis botões. R$ 40,00.

Ou troco por (Ds para P.Station.
Tratar com Eduardo ou

João, (011) 7209-4074,

São Paulo, SP.
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.Jogo
1

Fifa 198 Nintendo 64esporte

2
Goldeneye 007 Nintendo 64ação

3
ISSS 64 Nintendo 64esporte

4
Tekken 3 P.Stationluta

5
Resident Evil 2 P.Stationação

6
Diddy Kong Racing Nintendo 64corrida

7
The King of Fighters 197 Neo-Geoluta

8
X-Men vs. Street Fighter P.5tation/Saturn luta

9
Need For Speed 3 P.Stationcorrida

10
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CIRCUITO ARIRTO

As categorias usadas pela

Academia para organizar os jogos
são diferentes das do Oscar da SGP,

mas os indicados, em sua maioria,

são os mesmos que levaram a

estatueta do Chefe. GoldenEye 007 

que no Oscar brasileiro levou dois

trofréus da crítica e três pelo voto

dos leitores - concorre na categoria

Melhor Jogo de Ação, ao lado do

nosso trapalhão Crash Bandicoot 2.

Final Fantasy VII, Oscar de melhor

roteiro na SGP, está na briga pelo

prêmio de melhor RPG. São ao todo

25 categorias que misturam jogos

para videogame e Pc. Além dos

prêmios para melhor jogo em cada

gênero, há quatro O Chefe fez escola:

categorias especiais: americanos criaram

melhor obra gráfica, Academia para

melhor design interativo elege~ osmelhores
, . ' do vldeogame, no

melhor som e muslca e mesmo estilo do

melhor engenharia de Oscar da SGP

"",

OSCAR GANHA VERSAO
AMERICANA

Com muita pompa, os americanosacabam de seguir o mesmo

caminho de SuperGamePower
provavelmente sem saber disso 

com a criação de um concurso para

premiar os melhores do videogame.
A recém-criada Academia de Artes

Interativas e Ciências anunciou o

primeiro Oscar do videogame, o
Interactive Achievement Awards. A

premiação dos vencedores rolou na

E3, e o Chefe esteve lá em pessoa

para conferir. No próximo mês você

tem a cobertura completa tanto da

feira como do Oscar, pois esta edição

foi fechada antes do evento, que
rolou no final de maio em Atlanta.



6400: NINGUÉM VIU, NINGUÉM SABE ELECTRONIC ARTS E SQUARE JUNTAS

Não houveconvidados, mas o

casamento aconteceu.

Square e Electronic

Arts juntaram os

trapinhos e formaram

duas novas empresas:

Square Electronic Arts
LLC e Electronic Arts

5quare KK. A primeira

- 5quare Electronic
Arts - ficará nos·

Estados Unidos e será responsável pela distribuição

dos jogos da Square no mercado

norte-americano. Entre os jogos já

lançados pela nova empresa, com
sede na Califórnia, estão Parasite Eve e

Xenogears. O presidente será Jun

Iwasaki, vice-presidente de

marketing da 5quare 50ft,

subsidiária da Square. A Electronic

Arts 5quare KK ficará no Japão
sob o comando de Tamio

Yamamoto, ex

presidente da Wilson

Japan Inc., e deverá
distribuir todos os

jogos da Electronic
Arts - incluindo

os títulos de

esporte,

Oiablo, a série
Ultima e

Theme

Hospital.

ÓCULOS DE 62 POLEGADAS

Muda o ator principal, mas o enredo continua omesmo. A Nintendo adiou o lançamento do

6400 no Japão e não anunciou uma nova data. Esta
só deve ser conhecida no final deste ano. O atraso

pode complicar o relacionamento da Nintendo

com as softhouses. Algumas equipes de

desenvolvimento já estão parando seus projetos,

pois duvidam que o 6400 venha a ser lançado no

mercado japonês. Outras, como a Rare (leia nota

nesta página), já preparam os jogos que deveriam ser

lançados para o periférico para rodar no Nintendo

64. Nos Estados Unidos, a Nintendo não diz quanto

tempo demorará para colocar o 6400 nas lojas

depois do lançamento no Japão. A empresa afirma

que vai esperar e ver se o periférico será aceito no

Japão. Oesse jeito, o presidente da Nintendo no

Japão, Hiroshi Yamauchi - que vive dizendo que vai

se aposentar depois do lançamento do 6400 - pode
não deixar de trabalhar nunca.

Se sua mãe vive falando pra vocêdesgrudar da TV ou sentar um

pouquinho mais longe, vai ter um

ataque histérico quando vir o Eye

Trek, da Olympus. O óculos, que

pesa 110 gramas e vem com fone de

ouvido, é, na verdade uma TV. A Olympus usou jogos para P.5tation

para demons~rar a cap_acidade do Eye Trek numa entrevista coletiva que

rol?u e~ abril, no Japao. Oe acordo com os dados técnicos, quem
estiver Jogando com o Eye Trek terá um campo de visão equivalente ao

q~eAse~em olhando para uma TV de 62 polegadas a dois metros de

~Ista~cla. O lançamento está previsto para o final deste mês. O preço
ficara em torno de U5$ 500, no Japão.













No litoral de

São Paulo,

um programa
com as últimas

novidades, os
lancamentos mais,
esperados, dicas,
truques e macetes
para você detonar
todos os games.

Sábado • 11h30

Segunda • 12hOO
Quinta • 16h30

TV
FlLIADA À REDE MANCHETE.





NESTON. MIL MANEIRAS DE SER SAUDÁVEL.

Tem uma invenção melhor:
Neston todo dia.
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que você pode detonar em

seqüência. O item que parece um
telefone celular dá dicas sobre o

jogo. Claro, se você estiver jogando

o game japonês, e não souber a

língua e não tiver um Kamikaze por

perto, esse item não
resolve nada. A

solução é vasculhar
tudo e mandar

bomba em .l~todo mundo. r'~

DICA: como em .

Mario 64, também •.. ~•. " ••..

dá para subir em
árvores para

encontrar alguns
itens

1 Jogador
Bateria

DICA: aperte o botão B e segure.
Quando a mão de Bomberman comecar Ú.4

a girar, solte para lançar várias bombas
de uma só vez

• --o' - •••
•... -. ." ..

. _....)- ' ' , , ... ~
'l1illm .~.- .' , . ..;(: .' DICA: para

@t! €) tJ!J pegar os
itens você

predsa seguir por essas plataformas. Elas

vão lançá-Io para o outro lado e, com isso,

você poderá pegar todos os itens

Por Marjorie Br05

()@@

É o seguinte: se você curte
Bomberman desde o

início da série e é fissurado

pelo estilo do jogo, passe

longe deste Bomberman
Hero. O game é muito

parecido com Mario 64 e

tem uma pitadinha de
Chameleon Twist. Tão

parecido que;o objetivo de

Bomberman é resgatar a

princes'a Mirian. A arma

não mudou: Bomberman continua ~

cretôncando bombas por aí. Como í

e.m Mario 64, você terá de /prestar muita atenção nos / .•

itens. Os que parecem .
bombinhas aumentam a

quantidade de bombas

DICA: essa

plataforma
se move.

Para

acioná-Ia,

acerte uma O@@
bomba no

quadrado vermelho e o sinal ficará verde
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BOY
DONKEYKONG

LAND 1

TAMBÉM NA I••••TERNET

www.dshop.com



JEDAH: aperte CR,
CR.Se o oponente defender, solte o

especial ~j( 4- ~~ + cc. Se fizer certo, o
golpe não tem defesa

JEDAH:
um."

apela,ã~
rápida ê

essa. Pule
e acerte

uma voadora com eM. Em seguida, ainda
no ar, faça rapidamente ~ ~ ,J, j( ~ CFpara

agarrar. Esseagarrão não tem defesa

JEDAH:

faça 4- ~~ + 55. Se o adversário
defender embaixo, siga com ~~ e sM ou

CM para abrir sua defesa

o modo Practice. A jogabilidade está

ótima, os gráficos fantásticos e o som

bom. Tudo graças ao cartucho de

RAM. Já que toquei no assunto,

apenas o cartucho de 4 MB faz o

jogo rodar. Não adianta comprar
cartuchos com menos RAM. Como eu

ia dizendo! está tudo tinindo, só

esperando a luta começar. São 18
lutadores e nove fases. Em

Darkstalkers a barra de super
não tem limite. Então

capriche e chegue a 99.

~ Por Baby Betíoho

Ouçam com muita atenção o

que o Baby aqui vai dizer: enquanto

houver conversões de jogos de luta

da Capcom para Saturn com tanta

qualidade, esse console não morrerá.
Darkstalkers Jedah's Damnation

é, na verdade, uma união de Jedah's

Damnation e Jedah 2 - jogo que só

foi lançado no Japão. Isso significa

que você poderá Jogar com todos os

chefes. Também significa que não há



LORD RAPTOR:~ t + chute, CM agachado, e
acerte o especial ~~ + 55. Essaé a seqüência
de 4 hits mais dificil de fazer e a mais eficaz

DAIKSTA1KIIS
JIDAH'S

DAMNATlON

VICTOR:

uma apelação rápida com Victor é esta.
Faça ~ + ~ + CR,se o oponente

defender agarre-o

JON
TALBAIN:

aEerte
;JJmB

\foal1f)ra

~om SFe siga rapidamente com SR,
SM, •••.~ CR,eM ~a ligar com o especial

JON TALBAIN:Stione oDaNk
m+chute.A~

com o SF,siga
com .{,f( ~ + SSe aperte
iommuameltte os :i socos para
aumentar os hits

LlLITH:esse é um dos especiais cfe#.iifith,

Faça ~f( + ~~ + Cc. Para'!Janhar pontos,
aperte os botões no ritmo da mlÍsica. É

uma boa para quem querti,ar um barato

LlUTH: a!Jilrre com ~ ~ ~ f( ~ + SS.Dep~
~~S~ ~R, ~, CR,SF.Se fez bem rápido,

á o inimigo ainda caindo e irá
pecial indefensável



DICA: ao
alcançara
chave,

aperte fl
para pegá

Ia e aperte novamente para usá-Ia na porta

DICA: as ba"as

que estão espalhadas servem para você

atravessar e fugir mais rápido dos inimigos

DICA: faça um
buraco bem antes

de o inimigo cair.

Com isso, quando

ele chegar, o
buraco fechará

mais rápido

DICA: quando
estiver sem

salda, suba

pela escada e
espere os
inimigos

virem atrás.

Depoisés6
cair e dar o

fora

DICA: pode-se
colocar dois

ou mais

inimigos em
buracos. Mas

cuidado, pois
eles usam uns

aos outros

como apoio
para subir

DICA:

quando o
inimigo
cair em
um de

seus ,._
buracos, l,

você

poderá passar por cima dele sem problemas

DICA: há lugares em que é preciso fazer

buracos para alcançar os tesouros. Use o
para fazê-Ios no lado esquerdo e o no direito

o clássico Lode Runner para PC

ganha sua primeira versão para
P.Station. Mas não é a versão do

primeiro jogo, de 1983, e sim do

terceiro. Não que muita coisa tenha

mudado. Você é um caçador de

tesouros e tem de pegar os Como o Lord aqui já tem a manha,

bauzinhos. Sua arma é até potente, vai dar uma mãozinha. Quando vir

mas aponta sempre para o chão. Isso um inimigo se aproximando, atire e

quer dizer que você vai ter de usar a deixe-o cair no buraco. Você pode

cabeça para se livrar dos inimigos. passar para o outro lado pisando na

DICA: o personagem cabeça do cara. Com o
deste jogo não pula. tempo, o buraco se fechará

Em compensação, e adeus inimigo. Isso me
pode cair de lembra uma coisa: você
grandes alturas

sem problemas. pode cair de alturas
Use isto para inimagináveis sem sequer
cortar caminho ficar arranhado, mas não

caia num buraco, se não ... Se

estiver apanhando, apele

para o modo para duas lttnpessoas, que é cooperativo. r ~
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DICA: não aperte este botão de jeito
nenhum!

DICA:

você pode usar a câmera

para ver se tem algum inimigo atrás de

objetos e nos cantos. Aperte o direcional

para conseguir os melhores ângulos

malvados da quinta dimensão, A

ação rola no planeta Uranus. Em

um jogo de plataforma

com muita ação, sua

missão vai ser resgatar

os diversos Space
\:--..

Babes. A

jogabilidade basicamente
se concentra em "matar antes

de ser morto", O jogo é

recheado de quebra-cabeças

e, ao longo das fases,

Blasto escala paredes,

DICA: prc:"ure voa com o rocket pack e
conseguir t' d' d d' h Otodos os a e a uma na a In a. s
vantage gráficos são bem no estilo
points para desenho animado e

achar mais lembram bastante aquela
Space Babes ,. . I dsene espaCla o

Pernalonga contra Marvin, o

Marciano, aquele baixinho que quer
destruir a Terra. A voz de Blasto

ficou por conta de Phil Hartl11an, um

dos dubladores originais da

série The Simpsons.

DICA: no Episode 1, você precisa usar o
rocket pack para resgatar o segundo Space

Babe. Para conseguir o rocket pack, procure

pela salda do Levei 2, mas não entre nela.

Ao invés disso, vire-se e volte para a pedra

grande e pegue o rocket pack. Agora volte

para o Levei 1e resgate o Space Babe

DICA:

para desviar e atirar ao
mesmo tempo, segure R2 e aperte L2 para

desviar e aperte quadrado para atirar

Blasto está de volta aos

games em uma aventura espacial
bem divertida e um visual 3D bem

decente. Quem curte jogos no estilo
de Earthworm

Jim vai viajar com
Blasto. Você vai

controlar esse

carinha bem

simpático em uma

batalha high-tech,
enfrentando

diversos aliens

DICA: aqui cabe um bom contra-ataque.

Quando for atacado por trás, aperte X e o
direcional para o lado oposto ao mesmo

tempo e segure quadrado para atirar
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ENIGMA

P.S7A7'ON

KOEI

a~ão

DICA: acione o
relógio e coloque o
ponteiro na posição

12:00 para obter
uma chave

DICA: acione este quadro para acionar a
prateleira que esconde a porta

DICA: ao

ouvir o
grito de um

homem,
co"a até a
sala onde

começou

o jogo.
Todas as outras portas estarão fechadas

DICA:

aperte
SELEae
seledone

a chave

que você
achou no

relógio para abrir a porta e terminar a fase

DICA: neste

corredor,

siga para
cima até
encontrar a
penúltima

porta e
entre

DICA: você

encontra uma

poção para
restaurar sua

energia em uma
mesinha no fundo

desta sala

J
Contudo, pode-se

perceber uma pitada
de RPG- muita

falação, poções e chaves, além de

batalhas durante o jogo - e um

toque de Alone in the Dark - as

chaves e alguns cenários. Se você já
terminou Resjdent Evil e continua

procurando um game do gênero,

então Enigma pode ser uma .Lmboa pedida. r ~

DICA: volte para sala onde inidou o jogo

para encontrar o bilhete que contêm o
segredo para c relógio

Por Marcelo Kamikaze

Quando um jogo faz sucesso,

logo aparecem vários de games

iguais. Duvida? Então dê uma olhada

na revista de novo e conte quantos

jogos com cara de Resident Evil há.

Enigma é mais um deles. Mas isso

não quer dizer que o jogo seja ruim.

Muito pelo contrário: alguns

elementos, como as animações, por

exemplo, estão ótimos, melhores

que os de Resident Evil 2. Cenários,

visão, quebra-cabeças e até os

personagens foram tirados de RE.

DICA:

ao sair da sala onde você

começa o jogo, entre na porta logo à
frente. Lá encontre o armário para

trocar de roupa
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DICA: aqui a
coisa já começa a
complicar. As
bombas nessas

posições
detonam a ilha

DICA:

nesse estágio traga esta bomba até aqui e
coloque-a nesse espaço vago. Depois é s6
acender a bomba e correr

DICA: neste

jogo a
quantidade de

passos é que
influi nos

pontos.
Menos passos,

mais pontos •

destruirá

três

quadrados

para cada lado. Não detone sem

pensar. O ideal é colocar as bombas

em locais onde elas explodam outras

bombas. Para isso, você vai ter

de abusar dos tipos de visão Lt.tque o game oferece. r ~
DICA: aqui
coloque as

bombas nessa

posição para
avançar para o

próximo
estágio

I Jogodor

Memory Card
I Cd

P.S'rA""ON
KEMCO

puzzle

Por Marjorie Bras

lhe Bombing Islands
foi feito sob medida para

terroristas potenciais. A

Marjôzinha não ficou lelé da
cuca, não: é verdade. A missão
é detonar a ilha inteirinha

usando bombas. Cada bomba

tem um número, que

corresponde ao alcance da explosão.

Por exemplo: a bomba marcada com

o número três, quando detonada,

THE BOMB'NG
'SUNDS

DICA: aperte o
botão o para
dar a vez ao
computador e
avançar um
turno

DICA: depois de
colocaras

bombas, ande
para longe para
não perder seus

guerreiros

DICA: a primeira
opção é andar. Faça
isso com todos os

seus guerreiros até
que suas bombas
alcancem o inimigo

entra um lance meio RPG. Durante

o jogo, o rei levanta do trono e vai

até o campo de batalha para

incentivar os guerreiros. Mais uma

pitada de RPG:são cinco

guerreiros, alguns com magias

outros com ataques comuns. A

Huds6n caprichou e as

animações em computação

gráfica ficaram
animais.

DICA: a segunda opção
é para colocar as

bombas. Coloque-as
em lugares estratégicos

para cercar o inimigo

Por Lord Mathias

Bomberman na Idade Média,

dá pra imaginar? Bomberman
Wars rola estilo xadrez: você

movimenta todos os seus

guerreiros para se aproximar dos

inimigos e então planta as bombas.

O objetivo do cavaleiro Bomberman

é proteger o rei e seu reino. Aí,
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DICA: em
solos

elevados,

prepare
armadilhas
colocando

umpessqal
em ama•.

Eles atracam, mas não podem ser acet'flAdQ$

DICA:

espere os
inimigos

ficarem bem

juntinhas e
mande uma

magia para
devastar muitos caras.muito esforço

DICA: não é
só em

ataques
nqrmaisque

ojogose
estabHiza,

há batalhas

espaciais

DICA: MO enrole

muito para atacar,
seMO você será

pego por uma
massa inimiga

DICA: prepare bem a sua
defesa colocando

baterias antiaéreas e
posidonando os

soldados ao redor delas

que não é dos mais educados. As

diferenças não param aí. Starcraft

tem pisos de níveis diferentes,

elemento que pode mudar a ação de

todo o esquadrão. Aqui você colherá

matérias-primas para construção e

sobrevivência da sua raça e precisará

de um robô, que não tem muita·

velocidade, mas será usado em

batalhas e construções. Um dos

pontos fortíssimos deStarcraft

é a batalha entre múltiplos

jogadores, que pode rolar tanto
na Internet como numa rede

local, com até 8

pessoas. h
DICA: nas

primeiras
fases, não
há muitos

inimigos,
aproveite para treinar construções e ataques

DICA: nos vários tipos de
terrenos sempre há algum tipo

de armadilha diferenciada, fique
esperto

Por Bill
Gomes

, I S Jogadores

DICA: forme tropas enormes e bem
armadas para transformar o inimigo em pó

pC

BLlllARO

estratégia

Depois de muito atraso, saiu
Starcraft. Dos mesmos

criadores de Warcraft 2 e

Diablo, o jogo segue a linha
de War 2. Claro, há novos
elementos e o estilo é bem

diferente. Você escolhe

entre três raças diferentes:

humanos, Protoss e Zerg.

Cada raça determina o nível

de dificuldade do jogo. Jogando no

modo Single-Player, você terá 10

fases para cada raça. O game não é

tão engraçadinho quanto Warcraft.
Ao contrário: é bem mais barulhento

e tem batalhas muito mais

sangrentas, sem falar no linguajar,

DICA:

deixe

sempre
uma tropa
pronta

logo atrás. Se a sua dançar, mande a outra
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DICA: receba informações e dicas dos robôs
e parta pra cima dos inimigos

DICA: numa visão

mais de longe
você pode

conferir bem a
batalha, mas fica

meio dificil de

entender o que
está acontecendo

mas muita ação. Seus
maiores aliados serão

os robôs do jogo, no
estilo C3PO e R2D2.

Eles explicarão os
elementos dos

planetas, darão dicas

de ataque e até

informações sobre o universo de

Guerra nas Estrelas. Participam do

game todos os personagens

principais da série, somando 55

carinhas. O som do jogo é, em geral,

bem completo, com vozes dubladas

pelos próprios atores e música de

John Williams, criador da trilha

sonora dos filmes. Há tantas opções

de naves e planetas e variedade de

estratégias a serem aplicadas que

pode-se dizer facilmente que

Rebellion é interminável. E, quando

esgotar todas as possibilidades, você

ainda poderá jogar via rede ouLrt,via modem. 7: ~

Por Marcelo
Kamikaze

DICA:

rotacione a sua tela e veja sempre a
melhor posição de ataque

Rebellion, um dos mais esperados

títulos da série Guerra nas Estrelas,

chega às prateleiras neste mês com

todos os menus traduzidos para o

português. O game é de estratégia

em tempo real e sua missão - tanto

jogando do lado do Império

Galáctico, como do lado da Aliança

Rebelde - é colonizar planetas e

dominar a galáxia. Planetas não vão

faltar: são 200. Claro que alguns já

estão povoados. Para conquistá-Ios,

você vai ter de travar algumas

guerras. Todas as batalhas são

totalmente 3D, com poucos detalhes,

DICA: aqui, obtenha informação sobre
qualquer personagem da trilogia

Bonitas

apresentações fazem
o jogo dar uma

melhoradinha

C4:observe

sempre a distância
entre uma nave

inimiga e a sua.
Rotacione, o
tamanho das
naves confundem

um pouco

DICA:

ataque sempre
os planetas com
pequeno número
de inimigos ou os
que possuam mais
riquezas

'I'J. Jogadores

CONDOLE 3
DIVERSÃO 4
GRÁFICO 3
SOM 4

STARWARS REBELLION
pC

6RASOFT ILUCAS
ARTS

estratégia
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corrida - r/4 jogadores
r cd - Memory Card

P.SI'AT'ON

Quem gostou de Wave Race 64 vai

curtir Power Boat Racer. O jogo

I:Jmacorrida disputada por lanchas 
vai fazer você sentir até o vento

batendo no rosto. A velocidade é o

ponto forte dos nove circuitos,

incluindo o brasileiro, .que rola no

rio Amazonas. Há oito ,tipos de
.lanchas, é só escolhe~ a melhor. A

visão atrapalha um pouco no início,

mas com o tempo você se acostuma .

Um game ideal para quem gosta de

sentir-se o Rambo: há granadas,

mísseis e muitas outras armas para

explodir os inimigos. O jogo lembra

um.pouco Virtua Cop, mas tem

gráficos bem diferentes e bastante
confusos.

OMEN
•ucrlollle AII'S

Estratégia - r jogadores

P.SI'AI"ON

Amantes de Warcraft 11,fiquem
atentos: Dark Omen, da Electronic

Arts um jogo de estratégia medieval,

cai bem para os fãs do gênero. Você

conta com um exército gigante de

cavaleiros e pode equipá-Io com os

mais variados apetrechos: escudos,

-espadas, magias e, quem imaginaria,

um canhão para detonar de uma vez

4 por todà}éis"t(Opas inimigas que
i encontrar pela frente.

EXCLEGI
KOGADO .
Estratégia - r jogador
Memory Card

p.SI'AnON
Na pele ae Jin, Hardy ou Tan

- pilotos da legião Jin , você
deverá formar uma frota e

combater as naves inimigas. Tudo é

estratégia, desde a eswlha das armas

até o posicionamento das'naves. Se
você curte a série Jornada n'as Estrelas

e é vidrado em jogos de, estratégia,
vai ficar empolgado com l

o clima de Exclegiuse.. •





JAREK

TANYA

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte -+, -+, -+, SB

Eye Beam: fora do alcance da

rasteira, aperte 1', 1', -+, -+, BL

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte -+, -+, ~, SA

Head Smash: de perto,

aperte ~, -+, -+, ~, BL

Never on a First Date: de

perto aperte ~, -+, ~, -+, CA

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, -+, -+, SB

LEGENDA--------

010 010
110 110
001 001
060 060
011 011
022 . 022
033 033
044 044
055 055
066 066
101 101
202 202
303 303

Desativar Danos máximos
Desativar arremessos e danos máximos
Correr ilimitado
Sem chuva na fase Wind World:
Kombat zone: Goro's Lair
Kombat zone: The Well
Kombat zone: Elder Gods
Kombat zone: The Tomb
Kombat zone: Wind World

Kombat zone: Reptile's Lair
Kombat zone: Shaolin Temple
Kombat zone: Living Forest
Kombat zone: The Prison

Assim como em MK3 e Ultimate MK3, em MK4 você também
pode digitar os Kombat Kodes antes de lutas para dois .
jogadores. Na tela Vs., logo antes de a luta começar, você vai
ver uma fileira de seis boxes. Dessesseis, cada jogador pode
preencher três. Para mudar o da esquerda, aperte 5B, para
mudar o do meio, aperte BL e para mudar o da direita,
aperte CB. Por exemplo, para acionar o kode 123 123, o
jogador 1 deve apertar BL, BL, CB,CB,CB.O jogador 2 deve
apertar a mesma coisa.

KOMBfiT KODES

Enquanto aguarda o
dia 23 de junho,
quando sai a versão
para os consoles caseiros, a
galera pode se divertir com os
novos 'atalities da versão
revision 3 de Mortal Kombat 4. De

quebra, voe' leva os Kombat Kodes
de para detonar nas lutas entre

dois jogadores. IEt\""OBom Kombatel IAI~
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REPTILE RAlDEN JOHNNYCAGE SCORPION

REIKO

SONYA

Scorpion Sting: de perto,

aperte ~,~, ~, l' + 5A

Shooting Stars: fora do

alcance da rasteira, aperte ~,
~,~, ~,CA

Goro's LairStage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, CB

Death Splits: fora do alcance

da rasteira, aperte 1', ~, ~,

1',CA

Goro's Lair Stage Fatality:

de perto, aperte ~, ~, ~, 5A

QUAN CHI

Wicked Uppercut: de perto,

aperte ~, ~, ~, ~, BL

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, CB

Goro's Lair 5tage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, CB

Mimic: fora do alcance da

rasteira, aperte 1', 1', ~, ~,
5B

Obs: Quan Chi dá o Revision 3

fatality do oponente

LIU IAIG

Ice Shatter: fora do alcance

da rasteira, aperte ~, ~, ~,
~, 5A

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, CB

Lighting Rod: fora do
alcance da rasteira, aperte ~,
1', 1', l' + 5A

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, SB

Goro', Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, CA

SUB-ZERO

Exploslve Fireball: de perto,

aperte~,~,~, l' +5A

SHINNOK

DI

Acid Puke: fora do alcance

da rasteira, aperte 1', ~, ~,
~, 5A

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, CA

Hand Clap: de perto, aperte
~, 1', 1', ~, BL

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~ + 5A

Fireball Dacapitation: fora

do alcance da rasteira, aperte
1',1', 1', ~, BL

Goro's Lair Stage Fatality:
de perto, aperte ~, ~, ~, CA

\
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Material completo. É isso aí, desta
vez estão presentes todos os 22
personagens de Real Bout 2, com
todos os golpes, inclusive os
combos. O esquema de jogo é
similar ao de Fatal Fury 3, com um
plano principal e um plano de fuga.
Detone, sem correr da raia!

11\8~IEt""'O

SOUKAIU MOIIIUII

FRANCO

*Nozaru Gari: -!- f( f- + A

**Makubishi: ""~~ + A

**Hyouidan: ~f-~ + C

Kimonjin: de perto, 360' + C

Jakombu: A repetido (f( + C, ~ + C, ~ + C,

~ + C ou D para continuar)
*Katsu: ~~""f(f- + B

Zuienjin: na linha do fundo, t"" + D

Ikazuti: ~f-f( ""~ + BC

Muzandan: ~f-f( ""~ + C

**Double Kong: ""f(f- +

**Zapper: ""~~ + A _ I

Waving Blow: ""~!f+:Ó\ Ir*GutsDunk: ""~~":ltB 0,,1. ~

**Golden Bomber7~ ~~ +!e .~ i
**Final Omega Sl10tt ~'f-f( W ~ +:BC

I :11-

Megaton Screw: ~~""f(o f-j.BC d IAnnagedclon Bust. tf-1lltl~'+ C (tonteia)
I· :i! ~X

(p) A A
(a) A A B

(p) B (a)B: ~C
(a) B C -: (a) C

I

~--[SJ]

Na tabela de combos:

(a) - agachado

(s) - direcional superior
(c) - corrida

(I) - longe

(p) - perto

Golpes em azul 
podem ser cancelados

com especiais e fatais

Golpes em vermelho
- não podem ser
cancelados

Linha cheia· combo

(não liga se atrasar o
combo)

Linha tracejada 
seqüência não perfeita

Bordas duplas· golpes
médios

LEGENDAS

* . Break Shot
(cancelamento da

defesa com um ataque
- necessita de barra em

H. Power) com
invencibilidade

temporárea
** - Break Shot sem

invencibilidade

Golpes em verde 
golpes Super Power

(energia piscando OU
barra em S. Power)

Golpes em vermelho
- golpes Potential
Power (barra em P.

Power - energia

piscando)

COMANDOS, GJ;RAIS

No plano principal
A - soco
B - chute

C - golpe forte

D - vai para o plano de fuga I se o

inimigo estiver no plano de fuga,

faz um ataque I evita a queda

quando for arremessado I se

pressionado junto com o t quando

derrubado, levanta rolando para o .

plano de fuga

A + B - desvio e ataque

C + D - provocação

No plano de fuga

A - golpe alto

B - golpe baixo
C - golpe forte

D - volta para o plano principal

.J, - volta rolando para o plano
principal

t -permanece no plano de fuga
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I (p) C rr"lla)B I
I

~11:!!J1

C

(a) C
-+C

A

(a) A
B

(a) B

BLUE MARY
".J~/

~~ry Spider: no ar, ,j,~~ + e
I *'Mary Snatcher: ~.j, ~ + BMary Club Cratch: (c)~~ + B

Mary Real Counter: .j,It ~ + A
*Spin Fali: durante o Mary Escaiation,.j,~~
+ e (,j,~~ + e paracontinuar)
*Vertical Arrow: durante o Mary Escalation,
~,j, ~ + A (~.j, ~ + Bparacontinuar)
*Straight Slicer: durante o Mary Escalation,
(c)~~ + A (~~ + B paracontinuar)

~ Mary Dynamite Swing: durante o Mary

,~."""'CEscalation,como inimigo derrubado, ,j, + e
r :::Y-oung Dive: (c) .j,t + e (~ + Bparaum

',\Reverse Kick e .j,~'~ + e para um
Dangerous Spider)

\~Mary Typhoo.n:~~It .j,~ + Be
*Side Winder: .j,It t- ± -~ -,Mary Escalatlon: '

'( Í! . ;{(~~It.j,~ + e _

~ Si! , ,r4 Mary Triple Ecstasy: useum especial,ligue~ + B i .~,,.. \ outro e sigacom .j, + e (exemplo:.j,~~ + e,

. ~ + t;~~~'--),j, ~~ + e, .j, + e)
c)lf:~~ .e \ /

n: ~~It " + c.), (t,J', \ ~ \ia
C

B

TERRY BOGARD

*Burn Knuckle: ,j,It ~ + A ou e
**Power Wave: .j,~~ + A
**Round Wave: ,j,~~ + e
* *Crack Shoot: '" It ~ + B
*Fire Kick: .j,~~ + B

Bashing Swa);,,j,/.~~~ /1
Rising Tackl.: ,,)~f!::A ~j
uPower : ~.It~It~,+rBc

Triple Geyzéí': .'\r~'+ e" "'-
'" "

Kuusatsu Shinganken: no ar, .j,It ~ + B

uDeijinken: ~~It,j, ~ + Be

Kuusatsu Deijinken: no ar, .j,It ~~ + Be

Kairyuu Shourin: ~~It .j,~ + e

A

(a) A
B

(a)B

Zan'eiken: It~ + A ou e (seacioná-Iocom
e, pode-secontinuar com It~ + C)
**Hishouken: .j,1t~ + A
**Geki Hishouken: .j,1t~ + e

* Shouryuudan: ~.j, ~ + e
*Kuuhadan: It.j, ~~ + B
Gen'ei Shiranui: no ar, .j,It ~ + D
Tchou Reppadan: .j,1t~1t~ + Be

uDandadan: .j,1t~1t~ + e repetido

JIN CHONREI

Shinsokuken: ~~ + A

**Tenganken: .j,~~ + A ou e
*Tenjinken: ~.j, ~ + A ou e
Ryuutoushou: .j,~~ + B; ~ ~.j, It ~ + B; A,
Bou e repetido
Shinganken: ~ ~ .j,It ~ + A, B,ou e (A:
apareceno lugar,B:apareceno alto, C:
apareceatrás)

ANDY BOGARD

(a) B (a) B

I (a) A ~ (a~ C I I~B~ (a~ O I

~ 4illJ ~

G~' ',~
*Reppuken: .j,Iti!~ + Aóu e

Atemi al~e:--~r~~'+~ r
Rium Gakushi: ~It.j, ~~ + Q

Atemybaix~: ~It.j, ~+f A~.. .
Raim~i Çioúl1anage:como ~fllmlgo

derrubad~-+ C', ~;ShinkbuNage:' <a:60' +\A""+ ~ ... ~

Raising Storm:"I! "~.j. BC
Rashoumon: de p~rto,1~60°+ e

I I 'B BuDeadly Rave: ~ ~ .j, ';~'+ A, /f., A, , ,
B, e, e, e, .j,1t~ t e ~

li
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*Hishouzan: (c) .J.t + B

**Hangetsuzan: .J.lt+- + Bou C
Hishoukyaku: no ar, .J.+ Be, no chão, ~ + B
Kuusanjin: (c) .J.t + A, .J.+ A
**Hakikyaku: .J..J.+ B
Tembukyaku: no ar, +-lt .J.~~ + BC
Hououkyaku: .J.lt +-lt ~ + C

KIMKAPHWAN

RYUJI YAMAZAK~'
""c' j

**Hebitsukai: .J.lt+- + A, B, C ~~, -

médio, baixo e cancelamento) Irespectivamente - pode ser G ,- i
,~ ""' y..t" /jiSadomaso: +-lt~. ,-- /' J

Vaki Ire: ~.J. ~ ~, _\, ~ -, f0"",
B,ai~aesh~: .J.~,~ :;"~~~~z~ltê.rJ?:»,;.\.\ ~
rapld.o, vai sug~r ;/~p~à]etels--.-~e(;?el~a~. \;) I
pressIOnado v~IMfl!ytlr ~ro~e;te,sk,_~,Al/

*Sabaki not~i~~di': ~.J. ~ + 'f- ~ Y

Bakudan patiki,~~k perto, 1~~\t + C \

Todome: com o inimigo caído, .J.'~\ CGi!lotin: ~+-lt .J.~ ,+ BC / J~\~,
Dnll: de perto, 360 + C repetido (d~pend6~
da velocidade varia o nível do golpE! - a~ós o

nível 4, quando Yamazaki fica vermelho, I(. !
aperte ABCpara acionar o nívél~)

1-1

DUCK KrNG;-I '"
**ftea~ Spin Attack: .J.~~ + A ou C (após

u~ar a 'Ver~ão C, àperte C para mais um golpe)

, r FlyingJ!~âd Spin Attack: no ar, .J.lt+- + A-....., -
*Dancing Dive: /.J.lt+- + B, .J.~~ + B

~.,Breal~t~~m:,·h ~ + B repetido
Duck Feint Air: no ar, .J..J.(.J.lt~ + A para

"""'-ataear}-'- \

o Duck Feinf Ground: durante a corrida, ~ + C

~ftross Head Spin: na linha de fuga, t.J. + D

,1Di~ing Punisher: no ar, .J.lt+- + BC(Duck

Dance nível 1)

Rolling Punilsher: .J.~~ + BC(Duck Dance
nível 2) .

C
~C
~C

(a) C

~

I +-A r1{a~DI

A

(a) A
B

~~~

JIN CHONSHU

MAl SHIUNUI

**Karyuu Tsugekikon: .J.lt+- + B
Tchoukaen Sempuukon: ~+-lt.J. ~ + BC
Gurensatsukon: ~ ~.J. + C
Salamander Stream: ~+-lt .J.~ + C

**Katchousen: .J.~~ + A

**Ryuuembu: .J.lt+- + A
*Satiyodori: .J.lt+- + C
**Hissatsu Shinobibati: +-lt.J.~~ + C

Mussassabi no Mai: no ar, .J.+ AB
TchohissatsuShinobibati: ~+-lt.J. ~ + BC

Hana Arashi: ~+-lt .J.~ + C pressionado

(solte o botão se quiser subir)

Shinsokuken: ~~ + A ou ~~~ + A

**Tenganken: .J.~~ + A ou C
*Tenjinken: ~.J. ~ + A ou C
**Deijinken: .J.lt+-~ + C
Ryuutenshin: .J.~~ + Bou .J.lt+- + B
Shukumeiken: ~+-lt .J.~ + BC(possível

carregar ou apertar C repetidamente para

dar até 4 ti ros)

Ryuuseiken: ~+-lt.J. ~ + C

IC+D f ---1 C+D f-,-i C+D f---{Bl: LçJ

IA+BI ~ : ~

I B

§}----@] '---- C

/'
WOLFGANG KUUSER

~~,4 ,

**Blitz Ball: .J.lt+-..+A QU C

*Leg Tomahawk: ~ ~~ + B
Phoenix Throw: +-lt.J.~~ + C!
Dangerous/Throw: +'lt.J. ~~ + A
Kaiser Claw: ~.J. ~ + C

Lift Up Blow: ~~ ..J.lt+- + B '
**Kaiser Wave: (c) lt.J.~ _+_BC(ppssível

carregar)

Gigantic Cyclon: de perto, 360~-+C
Unlimited Delire 1:~ ~.J.lt+-~ + A, A, B,
e, B, (, A,/~ (, c~' ~ .
UnlimitÍéÍ Desire'2: ~ '.iol .J.lt +-~ + A, A, B,
C, B,C;A, B,C, +-.J.lt + A

+-I(.J, ~~ A

(arremesso)

BIUY KANE

ft·'fí:' f\
! f ,,- $1

15~\~~ < / NG FU RUE--
r· -<"< ?i" I*'~PU,~Çl:~~~~ + A

**S~ri~hi~~~.J. ~~}' A ou C
Gekih'ou::.:.v~~~G:.E.~-arregado

À I. 'k ;& 'I.. ..-'*Resseril\ya u:~\lÍ'~+ B

Ex\ra: faça (D três ~ e depois aperte B
ou ç para dar um golpe

Sem~uu Gou1cen: ~+-lt .J.~ + BC
Daigeki u: ~+-lt.J. ~ + C

Tchuudan Uti: (c) +-~ + A (+-~ + C para

continuar)

**Suzume Otoshi: .J.lt+- + A

Sempuukon: A repetido
*Hishoukon: lt.J. ~~ + B
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Bloody Mixer: A repetido

*Bloody Cutter: (c) -I- t + C

Olé: BC

Bloody Flash: -+f-It -I-~ + BC

Bloody Shadow: -+f-It -I-~ + C

. \~i CltEMG SHIMZAM

. **Kiraihou (f;el'íte): -I-~-++Jt.~" r.

~Kiraihou (cima): -+ -I-~ -JiF" ./

TChoudaikobarauti ..: (~J.f + ~(9pa,tê Arepetidamente para}íwluar) 1/ .

Hagangeki: (c) f-tr(ll ou C .~r~ak S~.Ji *
para o B e * para 9P I:f!*Nantai Oyaji: -I-/llf- + B p~Js~ionad'oiI' VI:.

Kussame Hou: -1-\ ~ f- fi- C \' f "'r ",,{
**Bakurai Hou: (t{<~~I(-I-~!+BSY {~

Hoehoe Dan: no ar: ~J(, -I-~~ ,,+ C/1fbj ~[ :;1(mantenha C pressiohado"'~a~álf,lut6ai) -{" f' ~- ;J

\ J i \' ---'i

~ [D---[ÇJ

(a) A ~(a)B ~. ~

I~A (antes de achar)I-----1 ~~ I

D
(a) D

~

~ ~

(p) A
(a) A
(p) B
(a)B

~

~

CNDillm
[]ill}--~

HOM FU

LAWREMCE BLOOD

* *Bloody Spin: -+ ~ -I- It f- + A ou C

Bloody Sabre: (c) f--+ + C

Kowlong no Vomi: f-It -I-~-+ + A
*Rekkakon: -+-1- ~ + A ou C

**Denkou Sekka Ground: (c) 1(-+ + B, B

repetido
*Denkou Sekka Air: -I-It f- + A

Honoo no Taneba: -I-I( f- + A, A repetido

Gyakushuuken: -I-It f- + C

Bakuhatsu Goro: -I-I(f-It-+ + BC

*Yokaton Hammer: -I-I(f-I(-+ + C

FuI! Moon Fever: -I-It f- + B pressionado
*Helion: -+-1- ~ + A

*Blazing Sun Burst: -I-It f- + A (se tiver S.

Power ou P. Power faça -I- ~-++ C para

continuar)

Shooting Star EX: -I-~-+ + C (com barra

em S. Power ou P. Power)

Gaia Breath: -+f-It -I-~ + BC

Howling Buli: -+f-It -I-~ + C

""em

çondiçõesde usar os
golpes S.

Power

I
I

~-~

A

(a)A
~A
B

(a) B

A

(a) A
~A

A
(p) B
(a) B

I(a)A~-----I(a) C I

I(a) C I~.j;~~}l B I

RICK STUWD

I+-B (antes de acertar) I------@

LI XIAMG FEl

A

(a)A
~A

**Shooting Star: -I-~-++ A ou C (Break

Shot válido para o A)

*Divine Blast: -I-I(f- + C (D para cancelar)

**Namba: -I-~-++ A ou C

Senri Tchuuou: -I-~-+ + B (siga com -I-~-+
+Bou-l-I(f-+B)

*Tenpouzan: -+ -I-~ + B

*Esaka: A e depois, t ou -+ ou -I- (pega

golpes de voadora, golpe alto e baixo,

respectivamente)

**Daitetsujin: -+f-I( -I-~ + BC

Majinga: de perto, 360· + C
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ESPORTE.................. ., ",'
.i'~

LJ

P.STATlON:se você estiver jogando com um
time rápido como o Brasil, escolha o 4-2-4 e
faça trocas rápidas de passes para criar
várias excêtentes oportunidades de gol

P.STATlON:

quandoo'
adversárW

estiver

para
receber

" uma~~oIa.depois de um tiro de meta ou
fita, aperte e segure o imediatamente pára

fazer com que a bola vá para o seu ataql.llf i"

~'dez originais da França, como o de
Bordeaux, Marselha, Paris e Saint

Dennis. Na narração, os dois ingleses~
ainda continuam dando sono nos '

jogadores. Você, com certeza, vai

sentir falta daqueles berros dos

locutores de rádio brasileiros, que

botam fogo no jogo.

seleção vai dar mole e é exatamente

isso que acontece. O computador está

jogando bem melhor. Na defesa ele

põe três para marcar e no ataque os

caras da máquina estão fazendo mais

gol do que nunca. Os jogadores estão
bem detalhados, com a fisionomia e
as características bem definidas. WC

'98 oferece os tradicionais modos

Friendly, World Cup, Training e

Penalty Shootout. Como é Copa, você

só vai poder escolher entre as 32

seleções participantes. Os estádios
também são os

P.STATlON:

para driblar um zagueiro
antecipe a direção para onde ele está indo

e toque a bola para o lado contrário,
apertando 12 ou R2 e o

P.STATlON:

a melhor maneira de marcar gols
ainda éentrarngrande área e tocar a

bola para o companhelro.de trás

Pois é, galera, a Copa do Mundoestá aí pertinho e, como a EA

Sports não vacila, já sacou da manga

mais um game de futebol. Em ambas

as versões, para o P.5tation e N64, a
bola rola redondinha. Sendo bem

parecido com FIFA '98: Road to

World Cup, este agora é o jogo

definitivo da Copa e traz algumas

novidades. Para começar, como é

Copa do Mundo, nenhuma
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• Eledronic Arts põe mais
emoção em campo em seu
novo game



NINTENDO 64: ajustar o esquema tático do
time é um ponto chave nojogo. Quando
estiver apanhando, escolha um esquema
bem ofensivo. Lembre-se de voltar à
retranca quando estiver sossegado

43

r/s ./ogodore.

NINTENDO 64: se você simplesmente
encarar o ataca com um carrinho, ele
va/fieixar ~ saudade, de bunda no
chão. Tenteatltedpar a jogada e dar o
carrinho qutlrillo ele estiver longe da bola

NINTENDO 64: para furar o
bloqueio adversário sem ser

pego pelos carrinhos,
aperte l' + C

NINTENDO 64: se

estiver bem posidonado na defesa, em
vez de apelar para o carrinho, basta
apertar 8para roubar a bola

P.STATlON:

a troca rápida de passes é a
melhor forma para você se dar bem quando estiver

atacando. A defesa adversária vai ficar zonza

ASl'AftON/N''''''NDO 64

NINTEN'" 64: sempre que a marcação apertar,

toque a bqlána pontas e auze na área para aiar as
melhores chsnces de gol



DICA: essa é a

parte final da
pista. Não se
engane, siga
para a direita e""
finalize o .circuito

DICA: não
vá com

muita "'.
velocidade

nas rampas
para não

acertar as barras de concreto
>

DICA: ao
fazer certas

curvas

pode-se
dar de cara

com os bondes. Seja rápido e desvie deles
. I

DICA: nesse

ponto, passe
pelos cones
e tente cair·
no outro
lado da

ponte.
Além de o

pulo ser
muito
louco,
você vai

, cortar
caminho

velocidade com que se

consegue fazer as curvas.
Mas os fantásticos absurdos

- que dão graça ao jogo 

não param aí. É possível

saltar de rampas com

alturas incríveis, pular de

um lado da ponte para o

outro, entrar em canos de

esgoto e até escalar
edifícios. Para fazer todas

essas maluquices, você

tem quatro carros. Cada

umvale apenas para uma

categoria: Begginer, Advanced,

Expert ou Extreme.

DICA: nesse salto

siga pelo lado
esquerdo e caia

na grama.
easo contrário,

você irá explodir
no muro

_____ ••..ESPOIlTE
~a

1/2 Jogadores
4 Pistas

MemoryCard
1 CD

P.STA'FION

MIDWAY

corrida

P.SrJlIION

DICA:

quando
chegar
nessa

parte da
pista, não perca tempo e passe pela grama
para cortar caminho e ganhar tempo

• Maluquices de San
Francisco Rush perdem um
pouco a graça no P.Station

DICA: no
estilo
RIDGE

RACER,

você pode
fazer as

curvas sem brecar e numa velocidade animal
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San Francisco Rush estreou noArcade em grande estilo, ganhou

uma boa versão para Nintendo 64 e

,agora derrapa nas curvas do

P.5tation. Esta é, sem dúvida alguma,

a pior versão do jogo e só o faz de

. conta que rola durante as corridas

vale a pena. Como se sabe, tudo no

jogo é mentira, a começar pela..._....!'~".'-



DICA: a ba"a de

energia ao lado
significa"a
potênç;a de seu /

. . ., .rremesso. Seja
rápldônas
Jogadas

----------

D • ra
arremessar a
bola, você terá de

apertar 3 vezes o
botão o. Espere a
bola piscar para
acertar o
momento de

jogar

•para
conseguir um strike,

mande a bola no

meio com potência
máxima ou pelos
lados com efeito

para o centro

DICA: caso aperte
o botão c1I, você

vira a prancha.
Fique esperto,

pois com a
prancha virada

você perde
velocidade

AlRlOAD'I 64
NIN'JENDO 64

HUMAN

DICA: no
modo

Coin, para
passard4·
fãevocê

terá d.
pegar
todas as moedas espalhadas pela fase

DICA: utilize
osbofõesLf

eR1 para dar
o efeito na

bola, caso
sobrem

alguns pinos

P.srAIION

• A temporada de
boliche está aberta.
Tente o seu strike!

Com gráficos e joga"pHidadealucinantes, Airboarders é uma

espécie de snowboard sem gelo e
futurista. Existem três modos de

jogo: Training, Normal e Coin. No

Normal, você sobe na prancha e

percorre as pistas num campeonato.
Mas mais interessante é o modo

Coin, parecido com Donkey Kong.

Nele, você deve coletar as moedas

da fase para passar. No percurso,
você terá de executar uma série de

manobras radicais.

Se você anda apanhando dos•. japoneseS:'nas pistas de boliche
reais, pr~~are-se para uma

temporada de treinamento
intensivo em Waku Waku

Bowling (nada a ver com

Waku Waku Seven). A

maior diferença entre Waku

Waku e os demais jogos de
boliche é o uso de três

botões para lançar a bola, o

que possibilita uma série de

jogadas diferentes. Há 10

personagens diferentes: alguns mais
fortes, outros com mais técnica. Não

escolha seu jogador pela aparência.

O coelhão, por exemplo, tem um

jeito meio estranho de lançar, mas é

um ótimo jogador.

< • Esqueceram da neve no
snowboard. Mas o jogo é
bom do mesmo jeito
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OS clássicos estão de volta! Nas dicas domês, você aprende a jogar com mais

personagens no modo multiplayer de

GoldenEye 007 e descola um minigame em

Resident Evil 2. E ainda tem os personagens

secretos do novo DarkStalkers para Saturn, com golpes e tudo

~

VAMPIRE SAVIOR (DARKSTALKERS .
JEDAH'S DAMNATION)

Use Oboro Bishamon
Para usá-Io, mate o chefe nas seguintes condições:

a. Jogue no modo manual.
b. Não use continue.

c. Não leve nenhum IIdownll.

d. Ganhe pelo menos 2 lutas com os golpes descritos na
tabela abaixo.

Assim, Oboro vai aparecer. Derrote-o, entre na tela de

seleção e escolha Bishamon com o botão L pressionado.

Golpes
DEMITRI . 5R, SM, ~, CM, CM Q·BEE . folt ~ ~~ + CC

VICTOR· de perto, 720' + CC PYRON . ~lt ~~~ + 55
FELlCIA· ~lt ~~~ + chute

L1L1TH. folt ~ ~~ + CC

ANAKARIS . CF,5M, 1', CM, 5F

MORRIGAN . 5R, 5R, ~, CR, 5F

DONOVAN . 5M, 5R, fo, CR, CM

PHOBOS (HUITZIL) . ~ ~ ~ + CC

LEI LEI (HSIEN KO) . ~lt ~~~ + S5

SASQUATCH . de perto, 720' + CC

ZABEL (LORD RAPTOR)· ~ ~ ~ + 55

OURBATH (RIKUO) . ~ ~ ~ + 55 ou CC

BULLETA (BB HOOD) . ~lt ~~~ + CC

JEDAH . ~lt ~~~ + CC, chute para agarrar
GALLON (JON TALBAIN)· 5R, 5M,~, CR, CM

BISHAMON . ~ ~ + 55, quando o inimigo estiver
no chão

FIFA ROAD TO WORLD CUP '98

~

SPAWN: THE ETERNAL

Outros personagens secretos
Dark Gallon: coloque o cursor em Gallon (JonTalbain) e

faça L + 55 ou L + cc.
Shadow: coloque o cursor em ? e faça L cinco vezes e

aperte soco ou chute. (só no arcade mode).

Phobos versão DarkStalkers Revenge: coloque o

cursor em Phobos (Huitzil) e faça L + soco ou chute.

EX Option
Termine o jogo sem usar continue e faça L + R + 5tart em

cima de Option.

No menu principal, selecione Customize 5quad e escolha

a opção Player Edit. Agora faça os seguintes códigos

para acionar as dicas:

Jogadores invisíveis
Escolha England, selecione 5heffield e digite WAYNE

como o nome do jogador.

Pause o jogo e aperte os seguintes botões:

Invisibilidade
Aperte e segure
simultaneamente L1 e R1

e aperte o o o o fj, fj, X.

Despause o jogo e você
vai estar invisível.

Pular de fase
Aperte e segure

simultaneamente L1, R1,L 1 e R2 e aperte

fj, X o o o o para pular para a próxima fase.

CC • dois botões de chute

SM . soco médio

CR • chute rápido (fraco)
CF . chute forte

Legenda
ss . dois botões de soco

SR • soco rápido (fraco)
SF • soco forte

CM . chute médio
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Jogadores pequenos
Escolha USA, selecione Vancouver, e digite KERRY como

o nome do jogador.

Modo Bitmap
Escolha Zone 6 - CONCACAF, selecione Canadá e digite

MARC como o nome do jogador.

Sem estádio
.Escolha qualquer time e digite CATCH22 como o nome

do jogador.

Jogadores fantasmas
Escolha Zone 4 - UEFA, selecione Slovakia e digite

LASKO como o nome do jogador.

campo de cabeça para baixo
Escolha Zone 2 - OFC, selecione Austrália e digite

NWODEDISPU como o nome do jogador.

~

MARVEL VS CAPCOM:
CLASH OF SUPER HEROES

Personagens secretos
As dicas abaixo não são oficiais, mas funcionam, apesar

dos muitos comandos. Faça-as rápido para dar tempo.

Carnificina: mova o cursar para Chun Li. Faça a

sequência: ~~ ~ ~ ~~1' l' l' 1'~~~ ~~~~ ~-+-+1'l' l' l'
~~1'. Carnificina é mais rápido que Venom e faz combo
de 6 botões no chão. Mas sua resistência é bastante

baixa. Golpe novo: ~ ~-+ + chute repetido.

Lilith no corpo da Morrigan: mova o curspr para Chun

Li. Faça a sequência: fofo~~~~1' l' ~~ ~~~~1' l' l'
l' ~~ ~~~~-+~ l' l' l' l' fofo ~ ~ ~ ~ -+~. Praticamente a

mesma coisa que Morrigan, mas a característica da Lilith
é mais ofensiva.

RolI: mova o cursar para Zangief. Faça a seqüência:

fofo~~-+-+~~~~1'-+1' 1'-+-+. Bastante parecida com.

MegaMan, mas é menor que ele e mais difícil tomar
combo.

Coisa: mova o cursar para Chun Li. Faça a seqüência:
-+-+~~~fo-+-+~~~~1'1'1'1'~~-+-+t1'~~~~1'1'1'1'
fo1'. É um Hulk mais fraco e sem super armar. Tem um

pouco mais de velocidade.

Shadow Lady: mova o cursar para Morrigan. Faça a

seqüência: 1'-+-+~~~~fo~1't l' 1'-+-+~~~~-+-+~~
~~1' 1'-+-+1' 1'~~~ ~ ~ ~ ~. Os golpes diferem

bastante dos da Chun Li e têm mais força. Mas está mais

difícil ligar para Hyper Combos. Golpe novo: (c) ~-+fo-++
2 botões de chute (especial nível 3)

Máquina de Combate dourado: mova o cursar para

Zangief.

Faça a seqüência: ~fo~ ~-+-+~~fo~1'l' l' 1'-+~~+"~~
~~~-+ l' l'fofo ~ ~ ~~ l' l' l' l' 1'. Basicamente idêntico à

Máquina de Combate, mas tem mega armar, isto é: não

cai, não pode ser levado para o combo aéreo e não se

pode defender.

Escolha seu assistente
Escolha a sua dupla e mantenha apertados os botões

indicados até o jogo definir o assistente de sua

preferência.
Soldado de Lost World: Start + soco fraco.

Lou: Start + soco médio.

Saki: Start + soco forte.

Pure e Fur: Start + chute fraco.

Psylocke: Start + chute médio.
Michelle Heart: Start + soco fraco + chute fraco.

Homem de Gelo: Start + soco médio + chute médio.

Arthur: Start + soco fraco + soco médio.

Ton Pu: Start + soco fraco + soco forte.

Fanático: Start + soco fraco + chute médio.

Devilotte: Start + soco médio + soco forte.

Thor: Start + chute fraco + soco médio.

Magneto: Start + chute fraco + soco forte.

Agente Americano: Start + chute médio + soco forte.

Ciclope: Start + soco fraco + chute fraco + soco médio.

Tempestade: Start + soco fraco +
chute fraco + soco forte.

Colossus: Start + soco fraco +

soco médio + chute médio.

Anita: Start + soco fraco +

soco médio + soco forte.

Sombra de Charlie

(secreto): Start + soco
fraco + chute médio

+ soco forte.

Sentinela

(secreto): Start
+ soco médio +

chute médio +

soco forte.

Jubileu: Start +

chute fraco + soco

médio + soco

forte.

Vampira: Start +
soco fraco + soco

médio + soco

forte + chute

fraco.



JtJDGE DREDD

Invencibi Iidade
Durante o jogo, pause e aperte
1'A~B~C.

Passwords
Use essas senhas para ir para as fases correspondentes:

SAN FRANCISCO RUSH

Cores para os carros
Aperte D na tela de seleção de carros.

Mais opções de carros
Aperte O na tela de seleção de carros.

mrD
ARCANA

Carros bônus
Aperte para baixo na tela de seleção de marchas após

conseguir as condições necessárias:

Muscle car: ache 4 chaves em qualquer uma das pistas.

Rocket Car: ache 8 chaves em outras pistas.
Ônibus: ache todas as 16 chaves.

Carro de polícia: termine o modo GP com 1 jogador.

Táxi: termine o modo Circuit com 1 jogador.

Carros secretos
Selecione um veículo

qualquer. Depois de

escolher o tipo de

câmbio aperte o
botão até a corrida

começar:

L1para correr com

um minicaminhão;

R1 para sair de rolê com um buggy;

6. para arrasar com um ovni.

Pistas em reverse
pára ganhar esta opção você precisa vencer o Circuit
Mode.

Modo Stunt Race
Primeiro vença o modo Circuito Entre de novo no jogo e

passe as opções de clima até encontrar o Stunt Race.

Obs: só funciona para a pista 1.

Seleção de fases
Na tela título, pressione ~ I Select; Select, X, Y, Select,

Select, L, R, Select, Select, +- ~ ~ e mais:

A para ir à fase 2 B para seguir para a fase 3

X para a fase 4 Y para chegar à fase 5

Password

KZDVT

JRQWNO
WDRCNPU

PSTRVJZ

HQWVLT

Personagens secretos
Kaede: coloque o cursar em Rain e

digite ~ ~+-+-1'.

Rai·On: coloque o cursor em

Byakko e digite l' ~f-f-~f-1'.

Fase

Breakout in Aspen Penal Colony
Shuttle Carsh on Cursed Earth

Riots in Mega City One

Prepare for Final Battle

After Defeating Rico

~

STAR GLADIATOR 2

RAI-ON

Teleport Thunder

Attack: ~ ~~ + A,

B ou C

Thunder Impact:
~It'f-+C

Implosion Blow:

~ j( f- + M, depois, A,

B ou C para atacar

Implosion Blow . Reverse: ~ ~~ + M,

depois, A, B ou C para atacar

Super Whirlwind Slash: J. ~~ + AB

Reverse Instant Hell: ~ It'+- + AB

KAEDE

Ninjutsu 1 . Shadow Entry: ~ ~~ + A

Ninjutsu 2 . Destruction Ring: ~ ~~ + B

Ninjutsu 3 . Summersalt Kick: ~ ~~ + C

Ninjutsu 4 . Double God Shadow: ~ It' f- + A

*Summon Ice Dragon: ~ ~~ + AB

*Summon Fire Dragon: ~ It' f- + AB
48
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Porta secreta
No quarto estágio do segundo

mundo, vá para a extrema
direita da sala, onde caem as bolas

pretas. Entre na porta real e vá

para a última plataforma que não

tem porta. Pare no meio e aperte

para cima.

~

REAL BOUT2

Segundo a SNK, Alfred é um

personagem exclusivo do

computador e não vai ser possível
usá-Io. Será?

Personagem secreto
Se terminar o jogo nas condições
abaixo você lutará contra Alfred. Ele

também aparece no jogo Real Bout

Special - Dominated Mind do
P.Station.

a. Não usar Continue.

b. Não perder round.
c. Vencer cinco vezes o round com

golpes P. Power ou sete vezes com o
S. Power.

Sala do coelho
No primeiro estágio do primeiro

mundo, entre na primeira porta.
Quando encontrar o coelho, não o

coma, siga-o. Ele vai pular e então

desaparecerá. Entre no local em que

ele sumiu para encontrar estrelas e
uma vida.

~

GRAN TURISMO

No Quick Arcade . Termine as 8

pistas no nível de dificuldade hard e
com as três classes de carros. Assim o

modo GT Hi-Fi estará aberto.

No Gran Turismo· Basta vencer o

GT World Cup.

Pistas extras
Vença as pistas do Quick Arcade com
as três classes de carros (A, B e C) no

nível Easy. Cada pista liberará outra.
Serão oito ao final.

VOSHI'S
ISLAND

YoshiRoxo
Para consegui-Io,

basta pegar todas
as moedas de

todas as fases.

Modo GT Hi-Fi
No modo GT Hi-Fi, a velocidade dos

gráficos fica em 60 quadros por

segundo, o dobro do normal. Assim a

tela fica com uma animação melhor,

mas os detalhes ficam perdidos. Você

pode acioná-I o tanto no Quick
Arcade como no Gran Turismo.
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Para acionar as dicas seguintes, pause o jogo e
aperte os botões abaixo:

SAN FRANCISCO RUSH
EXTREME RACING

, OACK :>EU.C T

Obs: antes de fazer esta dica{ remova o Controller Pak.

8DP5KG5L4G559P

G92WVCQYODRDQ

TRA(K 7
Lap. Distance 2.7 111

EJevation Change t '990 FT
Oiffjcutty HARD

No menu principal, selecione Circuit e no menu

seguinte, selecione Just Play. No menu Cireuit, escolha a

opção Enter Code e digite o seguinte password:

Pista secreta de Alcatraz

Depois de digitar o password, selecione Continue Cireuit

e comece a corrida. Quando ela começar, deixe o tempo

acabar e vá para a tela Select CaroAgora aperte e segure

C(+-), l, solte os dois e aperte ~. Vá para o Setup menu

e aperte e segure C(t), aperte l, solte os dois e aperte

t. Vá para a tela Traek Select, aperte e segure C(-+), X,

solte os dois e aperte -+. Agora vá para a tela Seleet Car,

aperte e segure C(~), l, solte os dois e aperte ~, L, R. Se

fez certo, você vai ouvir um trompete. Quando estiver

no menu Select Track, você vai ver a pista 7: Alcatraz.

~

GEX: ENTER THE GECKO

Passwords de levels bônus
Este password dá acesso a todos os levels

bônus do jogo:

~

RESIDENT EVIL 2

~

ONE

Minigame "lhe
Survivor"
Jogue o game por seis
vezes usando

consecutivamente a

informação salva de cada personagem. Agora você

precisa acionar o minigame "4th Survivor". Para isso,

você vai precisar pegar a gatling gun. Para isso, faça o

seguinte: no segundo cenário de ambos os personagens,

termine o jogo em menos de duas horas e meia.

Durante o jogo, salve apenas uma vez e não use

nenhum spray de primeiros-socorros. Após a tela dos

créditos e dos rankings, uma nova tela vai aparecer

descrevendo sua recompensa, a gatling gun, que vai

estar em qualquer baú, Com ela, a tela vai escurecer

indicando que você acionou o minigame "4th Survivor".

Depois da tela dos rankings e créditos do sexto jogo,

uma outra vai aparecer, dizendo: "You can play another

scenario if you make a new save data", Salve e, quando

carregar, você vai poder jogar um outro minigame,

chamado "The Survivor". Neste jogo, você é um pedaço

gigante de tofu armado apenas com uma faca e deve

atravessar os porões da delegacia e chegar até o telhado.

Filme D escondido
Entre no S.T.A.R.5.

Office, no segundo

andar da delegacia, e
reviste a escrivaninha

até achar o filme. Em

seguida, vá para a sala

escura no primeiro andar e revele-o. Você

vai descobrir uma foto da Rebecca Chambers, a

personagem do primeiro jogo.

Menu Debug
Digite o password HEYBUDDY para acessar o

Menu Debug que inclui as opções de seleção de fase,

invencibilidade e outras, 1"' .'\..50 ~ \. ~



GOLDENEVE 007

Mais personagens no
modo Multiplayer
Comece um jogo

multiplayer e, na tela Select

Character, aperte e segure
simultaneamente L e R e

aperte C(+-); aperte e

segure L e aperte C(t);

aperte e segure
simultaneamente L e R e

aperte +-; aperte e segure

L e aperte -+; aperte e

segure R e aperte .J,;

aperte e segure simultaneamente L e R e

aperte C(+-); aperte e segure L e aperte C(t);

aperte e segure simultaneamente L e R e aperte -+;

aperte e segure simultaneamentte L e R e aperte C(.J,);

e aperte e segure L e aperte .J,.Se fez certo, alguns

personagens extras vão aparecer, incluindo Jaws, May

Day e outros vilões.

~

SHADOW MASTER

Seleção de fase
Comece o jogo, atire nos dois aliens que vão aparecer

logo a sua frente e entre na sala pela qual eles saíram.

Dentro dessa sala, aperte simultaneamente L1, L2, R1, R2

e 6.. Termine o jogo selecionando Quit e, ao retomar à

tela título, você vai achar a opção de seleção de fase.

Vidas infinitas
Aperte e segure L2 ou R2 e aperte t t

.J, -+ 6. .J,. Despause o jogo e você
vai estar com vidas infinitas.

Invencibilidade
Aperte e segure L2 ou R2 e

aperte +- -+ 6. .J, -+ +-

Modo Timer
Aperte e segure L1 ou R2 e aperte -+ 6. -+ +- 6. X.

Despause o jogo e um relógio vai aparecer no canto

mostrando há quanto tempo você está jogando.

... . ~.
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MELHORANDO
AS ARMAS

Uma das melhores armas para se
mexer é a MSOO,que aparece quase
no final do jogo. Tem 8slots e boa
potênda. Primeiro retire o "x 2"
com uma chave inglesa espeda/. E

coloque os atributos: double hand,
tiro áddo, tranquilizante, fogo, gelo
e fim attack. Para o colete, a base é
o B Jacket com 4 solts. Coloque uma
auto heal, antiparalisante,
antllntoxlcação e HP plus

Depois

que Torres morre, Wayne passa a
fazer o que seu chefe fazia:
Modificar Arma
Guardar arma/colete
Guardar item

Eliminar tranqueira
Ver coleção de trading card: são uns

cartões que você usa para modificar
a arma
Sair do menu

BATALHA
Em Parasite Eve a batalha tem um

quê de ação. O desvio dos ataques
é feito de forma manual. Quando a
barra estiver cheia você pode usar
ações como atacar, usar energia
Parasite e itens.
Os comandos são:
item: usa os itens

Parasite Energy: Espécie de magia
Troca de arma: para equipar-se com
outra arma

Troca de colete: para pegar outra
proteção
Fugir: nem sempre dá certo
Botões: !':. - abre menu

O-ataca
X- cancela comando

o - define ataque (caso não
queira dar todos os

tiros que a arma pode)
Sair do menu

ARMAZÉM DE
ARMAS

No subsolo da delegada, Torres
cuida de modificar as armas e

Wayne guarda os itens.
Menu de Wayne:
Guardar arma/colete

• selecionar um a um: depois de sele
donado um item você tem as opções

colocar bala, mover ou jogar fora
• Classificar: organiza as armas e
coletes
• Melhorar a arma: idem ao do
menu de status
• Distribuir BP: idem ao do menu de
status

• Sair do tópico
Guardar item

Selecionar um a um: depois de
selecionado um item vocf tem de

usar, mover ou jogar fora
.Classificar: organiza os itens
.Sair do tópico
Eliminar tranqueira (é um item que
vocf ganha dos inimigos e, se der
300 desses para Wayne, ganha uma
superarma)

LISTA DE PARASITE ENERGY

HEALHI

60 pontos de HP
DETOX
cura veneno
BARRIER

anula ataques
SCAN

analisa o inimigo
HASTE
aumenta sua velocidade

GENEHEAL

aumenta o HPconforme o tempo
FULL RECOVER
HPaomáximo

HEAL

recupera 30 pontos de HP
HEALEX

280 pontos de HP
MEDIC
cura todas as anomalias
ENERGYSHOT
tiro mais forte
SLOW

o inimigo fica mais lento
CONFUSE

confunde o Inimigo
PRE-RAISE

ressuscita quando o HP chegar a zero
LIBERATE

ataca 7 vezes com a Parasite Energy

~ Por Marcelo Kamikaze
Está na hora de acabar com

as mitocôndrias rebeldes, os

parasitas alojados na cantora de

ópera gostosona Melissa Pierce. Na

pele da também sensual Aya Brea,

você enfrentará criaturas tão

horríveis quanto as de Resident Evil.

Não vai ser tão difícil, além do mais

com um Detonado destes. O jogo não

oferece tantas dificuldades, a não ser

os chefes da parte final. Parasite Eve é

dividido em 6 dias e você deve gastar

umas 15 horas, no máximo, para terminar os 2 CDs.

Pouco, levando em conta as 40 horas de divertimento

de Final Fantasy VII, por exemplo. Mas Parasite guarda

surpresas no final...

Os comandos na tela de status são (nem

todos estão disponfveis desde o começo):
Item: usa os utensflios

Parasite Energy: usa energia Parasite. Uma
espécie de magia
Troca de arma: pega outra arma
Option: para configurar cursor, som, janela
e posição de tela
Oassificar itens: organiza os itens
Melhorar arma/colete: com a chave

Inglesa vocf pode colocar UM atributo de
uma arma em outra. Idem para colete
DIstribuir Bonus Point (BP):melhora

velocidade, capaddade de levar item e
armas/coletes. Gasta 100 BP para aumentar 1 ponto desses
atributos. Vocf ganha BP sempre que aumentar de levei e é inversamente
propottional à soma dos danos sofridos no periodo, isto é, quanto menos
porrada tomar, maior será o ganho de BR

STATUS

!i8



CENTRAL PARK

Bata um papo com o vigia e
entre no museu. Anote seu

nome no livro de visitas que fica
no balcão central. Suba as
escadas e fale com o Df. Hans

Klamp. Volte para o 110 DP

1711 DP

Siga Daniel e vá para a sala de
reuniões. Daniel vai sair

correndo e Aya fica incumbido
de dar assistênaa

MUSEU
AMERICANO DE

CIÊNCIAS
NATURAIS (MUSEU)

Volte ao térreo e encontre Ben,

filho de Daniel, seu parceiro.
Depois, vai rolar uma entrevista
coletiva no departamento. Siga
para o museu

1711DEPARTAMENTO
DE POLíCIA DE

NOVA YORK (1711 DP)

DIA 2-FUSÃO

Fale com o chefe e ganhe
permissão para mudar a arma.
Desça as escadas e vá para o
depósito de armas. Fale com
Torres e ganhe o rifle M16A1.
Se quiser, use a permissão

CROCODILO:use a pistola mais
poderosa. Aproxime-se da parte
de trás e dê tiros no rabo. Na

parte 2 meta bala na boca

Ao lado da porta trancada há
um interruptor (1a. opção: abre
a porta; 21: usa o telefone; 3a.:
sai do menu). Ele faz essa porta
abrir. Vá em frente, fale com Eve
e enfrente o crocodilo

MEUSSA·EVE:sem

muitos segredos. Quando ela
for soltar o raio chegue perto e

pare. Depois mande bala.
Caia pelo buraco. Siga pelo

esgoto e encontre a menininha
lourinha. Ela vai abrir uma

passagem lateral

No camarote de

Melissa verifique a agenda. Ali
há outra chave, que abre a sala
de ensaios. Melissa estará lá, já

dominada por Eve. Enfrente-a

MEUSSA: desvie do ataque à
meia distância e mande tiros.

Siga para o backstage (parte de
trás do palco, coxia) e desça
pelo buraco. Há várias portas
nesse local, algumas trancadas

Vá a última sala à esquerda,
verifique o defunto e pegue a
chave. Agora dá pra abrir as
outras portas, menos a do fundo.
DICA: na sala com uma armadura,

verifique a rachadura da parede
e ache uma área secreta

CARNEGIE HALL

PASSO A PASSO

DIA 1
RESSONÂNCIA

DISCO 1

P.srAJ'lON
SQUARE

RPG

PAUSIJIM

Depois de sair do carro, entre
no teatro. No meio da ópera,
as pessoas vão entrar em
autocombustão. Fale com
Melissa, a cantora, e lute
com ela

Obs: no detonado usaremos a

notação americana de andares.
Assim sendo, o térreo é o

primeiro andar, o 10. fica como
segundo etc.



E

chave
verde

1711 DP

DIA 4
CONCEPÇÃO

132 andar

HOSPITAL SAINT
FRANCIS

12 andar

CERVERUS:atire antes na

cabeça do meio. Mexa-se sem
parar para fugir das mordidas e
do raio. Contra o raio anelar,

fique o mais longe possível
para diminuir o dano

Siga para o
criadouro de cães e fale com

o guarda. Vá ao segundo e .
terceíro andares e enfrente
Cerverus. DICA: em outras

salas há muitos itens, como

na prisão que fica logo na
entrada do segundo andar

1711 DP

MUSEU

DICA: em uma das salas está o

monstro que matou Torres. Mais
ao fundo tem um duro que leva
a uma sala secreta

DICA: verifique os cadáveres
pelo menos duas vezes para
ganhar itens. Vá para a sala
do seu chefe e verifique
o corpo do policial morto.
Fale com Torres e ganha a
Beretta M92F

-, \

Vai rolar apenas uma demo

EVE:

espere pelo ataque da
erupção para poder detonar

DIA 3 - SELEÇÃO

SOHO

Na farmácia há uma porta nos
fundos. Na rua tem um lixo com
item

Vá até a loja de armas e Daniel
irá balear a porta. Volte para
o carro da polícía. DICA: nesse
ponto você provavelmente
estará carregado com os
itens do Central Park, então

volte para a delegacia, deixe os
ítens com Wayne e volte para
limpar a loja de armas e a
farmácia

Vá à sala

de administração do parque. Na
gaveta há a chave que abre os

portões trancados. DICA: a cama
também pode ser removida e

assim verifica-se o armário.

DICA: a chave libera outra parte
do zoológico, cheio de item.

Agora dá pra chegar ao local do
concerto e encontrarz Eve. Após

outra tragédia, saia do local e
siga a garotinha até o backstage.
Eve vai se retirar. Saia do palco e

siga a menina. Ela indicará o
caminho. Mas tem uns itens por

ali. Depois da ponte você irá
detonar as minhocas gigantes

MINHOCAS

GIGANTES:fique
bem perto do
bicho e atire.
Você estará
menos
suscetivel
aos seus

ataques
Prossiga.
AgoraEve
está numa

carruagem.
Entre e
enfrente-a

60



Vá até a sala de controle das

bombas. Ative a máquina e

aperte: 1a. opção e ,. den9vo.
Ative novamente: 1a. OfJ{iOe 2a'és""":'

opção. De novo: 2a. 0fJ{i0 para

desligar a máquina. Vá.em 11..'.•......,frente e estará no metió •••- .,-
~

CHINATOWN

ESGOTOS

Oriente-se pelo mapa e ache a
escada

l-

DICA: ao lado do telefone tem

uma passagem secreta

Siga até o fim, onde há um
bueiro. Fale com Maeda e desça
pelos esgotos

Esta parte é opdonal, mas tem
6tima armas, inclusive a melhor

do jogo: o lançador de foguetes
AT4, que exige munição espedal.
DICA: atrás do porfio tem um
item. Entre na casa e siga para a
direita no segundo bloco. Lá tem
uma chave no chão. Ai é só ir

adiante e enfrentar o caranguejo
CARANGUEJO:ficando sempre
ao lado do bicho você evita a

maioria dos ataques. Mas é jogo
duro. Se quiser, volte mais tarde
com mais levei

o

;z

chave
armazém

DIA 5 - LIBERAÇÃO

WEREHOUSE

172 DP

Depois de acabar com a aranha,
vá para o andaime na parte
esquerda da tela. Ainda aparece
outra aranha, mas é s6 dar uns
tirinhos e fim

Fale com o pessoal na sala do
chefe

ARANHA GIGANTE:fique à meia
distância e espere pelo ataque
do fogo. Chegue perto e atire.
Se cair na rede, use o item

Na sala com um

telefone está, entre outras
coisas, a chave do elevador.

Use·a e vá ao terraço. Enfrente
a aranha gigante

Mais adiante está a enfermeira

que dàrá o cartão do código
verde. Use-o e siga para a sala
com a ameba gigante

No final dela há uma mesinha

ocultando o botão para liberar a
porta lateral

Feche a válvula e use o

elevador da direita. Siga para o
130. andar e entre na sala

Vá

ao painel de força e coloque os
três fusfveis. Verifique o painel
e acione a segunda opção.
Verifique de novo e entre com
a primeira opção. Use o
elevador e volte ao ,0. andar.

Siga para o ambulatório e fale
com a doutora

Ache os 3 fusiveis. Um está no
necrotério, outro no estoque de
remédios e o outro numa sala

depois da porta trancada com o
código azul

subsolo

Siga para o consultório e
verifique a gaveta. Pegue a
chave do necrotério

Siga até o final do corredor, na
porta trancada com o código
verde. Use o elevador à

esquerda e Eve irá cortar os
cabos. A

força
também se

apagará,
entrando a
energia de
emergência

Siga para o necrotério e ache o
cartão do código azul com o
cadáver



Depois do rolo todo, você vai
ganhar uma arma e a chave
Klamp. Usea chave no P andar
e enfrente o tricerátops

Daqui, dê outra volta, ache a sala
de segurança e desligue tudo

do dinossauro e mande tiros

Chegue à sala com o esqueleto do
estegossauro. Esta sala é perto do
elevador e ali você será trancado

TRICERATOPS:use a Haste para
escapar dos ataques. Quando

Vá pela janela quebrada e desça
para o 2º- andar de novo

DICA:por baixo da tenda (loja) há
duas caixasde itens. DICA:por
tlás dos computadores há um
elevador que o leva para o tfl

andar, cheio de itens. Agora já dá
pra usar o elevador e todas as
escadas.Vápara o laboratório e
fale com Maeda

4º andar

ESCORPIÃO:atire pela diagonal. O
ataque do rabo pega menos nesse
ponto. se for envenenado, use o
Detox. Vá até a sala das cabeças.
saia e algo vai cair de dma

PTERODACTlLO:fique embaixo

Entre e siga o carinha vestido de
branco até ele trancar uma porta.
Siga pelo caminho ao lado do
elevador e enfrente o escorpião

Derrote as taturanas, saia da

sala e use as escadaspara o P
andar. Vá para a área logo acima
da sala das cabeçase use a saída
de emergênda. Daí você pode
seguir para o 12ou 1l andares
(no 10. andar tem apenas item).
Siga para o 1l andar e dê a volta
para achar o pterodáctilo

1º andar

MUSEU

Siga os trilhos e mate a
centopéia gigante

DICA: nesse vagão há itens

CENTOptlA GIGANTE:use a

Haste para aumentar sua
velocidade. Atire sempre pelos
lados. Quando ela se dividir em
quatro fique em um dos cantos
e atire sem parar

DISCO 2
METRÔ

Saia da estação
62

Continue até a Ponte do Broklyn
Bridge e verifique o defunto. Ele
tem a chave da saida do metrô



Depois disso tudo você vai
poder salvar mais uma vez o
jogo e entrar no EX Round com
os BPque ganhou no final e as
duas armas que renomeou

EXGAME

~.x1'
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E ainda tem o Chrysler Building,
uma espéde de Chocobo's
Mystery Dungeon, que muda
de forma toda vez que você
entrar no prédio. Tem

77 andares recheados k.';de itens. Boa sortelll 1: ~.

Finalmente, Aya consegue
assistir à ópera com Daniel, Ben
e Maeda. Mas as mitocóndrias

de Aya começam a reagir e•••
continuam em Parasite Eve 21

Siga o caminho mostrado pelas
fotos e acabe com o jogo

erupção. Quando ele for a um
canto e se preparar para soltar
as esferas de energia, vá para
baixo do chefe. Use o Liberate

quando der

Forma 4 - se estiver com uma

armadura boa, o tiro não tirará

energia. Ande em drculos para
desviar dos tiros. Acerte o bicho

umas 8vezes. Depois Faniel vai
entregar a bala especial a você.
Atire mais 8 vezes no bicho e
termine com Eve

DIA 6 - EVOLUÇÃO

EVE: forma 1- use Liberate para
evitar que o bebê use o ataque
que deixa seu HP em 1

PORTA-AVIÕES

Forma 3- fique longe do centro
quando ele soltar o ataque da

Forma 2 - atire nas duas formas

até elas se separarem. Ai mande
umUberate

DICA: o marinheiro tem um
monte de itens. Saia da cabine e
enfrente Eve na forma completa

Entre na cabine e fale com

Maeda. Depois Wayne irá
cumprimentar Aya. Escolhauma
arma e um colete para renomear.
Elesserão as armas que poderão
ser levadas para o EXround, a ser
explicado depois

EVE: fase 1- desvie o tiro

duplo dando voltas em Eve.
Façaa mesma coisa com os raios
em forma de bumerangue, mas
é diffdl desviar de todos. Se Eve

avançar, corra para o mesmo
lado. Mande tiros com armas

tipo MSOO,que atingem vários
alvos. Use Liberate quando der

Enfrente Eve

ESTÁTUA DA
LIBERDADE

Siga ao 42 andar e ache Eve

TlRANOSSAUROREX:use a

Haste. O maior problema é
quando ele usa o fogo. Fique
longe e de frente para o bicho.
Depois desvie para o lado
contrário ao do fogo. De resto é
mandar bala ou usar a Uberate

(Parasite Energy -leveI 33).
Dois dessesbastam. DICA: após
esta parte não dá mais para
voltar a Manhatthan, portanto
gaste todas as chaves inglesas e
faça as melhores armas e
coletes. DICA: após o terremoto,
alguns vidros se quebram no P
andar, revelando caixas de itens

ele soltar o raio teleguiado,
fique bem ao lado da cabeça.
Depois de destroçar a cabeça o
dinossauro vai usar mais o raio.

Ao tentar avançar mais, o
tricerátops vai jogá-Io para o 12
andar, no meio da confusão,
onde está o tiranossauro Rex



chegam nem perto da versão para

Arcade (se hoje isso é difícil,

imagine em 94!). Por outro lado, o

estilo do jogo é o mesmo, com

todas as enterradas alucinantes que
fizeram a fama de NBA Jam. Há 27

times da liga americana de

basquete. Cada time tem apenas

dois jogadores. Também os modos

de jogo são apenas dois:

Tournament ou Exhibition. Fique de

olho nas legendas e não deixe de

relembrar as jogadas incríveis ~deste clássico da bola. r ~

MEGA:na
tela de

Tonight's
Mateh·Up,
aperteB 7

"\ vezes,

~ presnonee
segure B + C + t. Você ficará imune ao Goal
Tending e seu turbo nunca acabará

MEGA:

para
jogar

comAir

Dog,
coloque
as iniciais AI. Depois coloque o cursor na letra R e segure o botão Start, dai pressione A

SNES:para
arremessar bolas de fogo durante o jogo,
na tela de Tonight's Match-Up aperte o
botão B 7 vezes. Depois pressione e segure
osbotõesB+ y+ t

Por Lord Mothios

SNES:para jogar com Bill
Clinton, entre com as iniciais Ar. Depois

ponha o cursor na letra K, segure o botão
Start + o botão L . Dai pressione X

NBA Jam tinha boa companhia
quando foi lançado: Super
Street Fighter 2, para Mega, e
Formation So"er 94, para SNes

C oloq.uei a ,mão no b~ú da SGP
e vejam so o que saiu: uma

bola de basquete, bem

redonda, apesar da tecnologia da

época estar anos-luz atrás dos

recursos de hoje. NBA Jam estreou

nos arcades, fez sucesso e não

demorou muito para a Acclaim

começar a trabalhar nas versões

para Mega e SNes. Os gráficos e a

jogabilidade das conversões não
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SONHO DOS MENINOS

OS meninos que sonham coma glória, o dia-a-dia de dois

jogadores profissionais e a vida

na aposentadoria de um craque'

do passado. Essastrês histórias

compõem os três episódios da

série de documentá rios Futebol,

que o canal GNT exibe nos dias

9, 15 e 22 de junho, sempre às

Craques do
passado, como
Didi, das
seleções de 58 e
62, ilustram as
histórias do
documentário
Futebol

SPORTV

Papo de Copa

Programa de debates com osjornalistas
Armando Nogueira e Ricardo Pereira, o
músico Marcelo Fromer (Titãs) e
convidados. Todos os dias às 23h.

o Melhor Jogo da Rodada

As duas melhores partidas do dia
serão retransmitidas na íntegra à

tarde e à noite, em horário que irá
variar de acordo com os jogos.

Fifa TV

Programa produzido pela Fifa que
mostra as novidades no mundo do

futebol. Toda segunda às 20h15.

Sportv News na Copa
Durante a Copa, o jornal diário da
Sportv, o Sportv News, terá mais

23h30. O primeiro programa
conta a história real de três

garotos que
tentam a vida em

clubes do Rio. O

segundo mostra o
cotidiano de

Iranildo, do

Flamengo, e

Lúcio, hoje no
Santos. O último

é sobre Paulo

César Caju, ídolo
rebelde do

passado. A série é

dirigida por João Moreira Salles
e Artur Fontes.

tempo dedicado à Copa em suas duas
edições. A primeira vai ao ar às 12h e
a segunda às 22h30.

Golaço

Informações gerais sobre a Copa,
perfil dos jogadores e os gols mais
importantes do futebol mundial. Nos
dias 6 e 27 de junho às 23h.

Filme Oficial da Copa de 94

Exibição do filme oficial da Copa de
94, Todos os Corações do Mundo,

produzido pela Fifa e dirigido pelo
brasileiro Murillo Sales.Dia 5 de junho
às 23h30.

Futebol Mundial

Revista semanal sobre futebol com as

melhores jogadas, gols mais bonitos e
notícias. No dia 5 de junho às 20h e
nos dias 19 e 26 de junho às 19h45.



TUDO AO VIVO durante toda a programaçãoO CLIMA DA COPAo comando de Luciano do Valle.
podem entrar flashes ao vivo e

A emissora permanecerá no ar,

osportv, canal fechado da

que todos os programas -
Muitas câmeras exclusivas,

ao vivo da França, desde 1 hora
Globosat, é o único que

jornais, reportagens etc. - serãocobrindo os detalhes dae meia antes da primeira
promete exibir todos os 64

transmitidos direto da França.Copa do Mundo fora do campo.partida até o final da última.
jogos da Copa do Mundo ao

Para completar, estréia em- bastidores, torcida, o clima nasEspeciais completam a
vivo. No caso dos jogos da

junho o programa Papo deruas da França. Essaserá aprogramação. Um deles já está
última rodada da fase

Copa, com o polivalente tônica dano ar. É o A França em Três
c1assificatória, quando os times

Armando Nogueira - que estarácobertura daTempos, que em junho vai virar
de mesmo grupo jogam no

também na programação da RedeBienvenue a Paris. Nele,
mesmo horário, o jogo principal

Bandeirantes - trazendo BandeirantesArmando Nogueira, o jornalista
passa no Sportv e o outro será

convidados especiais a cada de Televisão,brasileiro que mais cobriu copas
transmitido em outro canal

edição. Outro destaque é a que leva umado Mundo, faz, em seu próprio
Globosat, ainda por definir.

exibição do filme Todos os equipe dedizer, "uma visitinha de cronista
Além dos jogos, o canal terá um

Corações do Mundo, feitoArmando Nogueiramais de 80ao cotidiano da vida francesa".
satélite à disposição 24 horas

durante a Copa de 94 e dirigidomostra o outro lado da pessoas paraMuitas curiosidades sobre umCopa: os prazeres da
por dia. Isso quer dizer que

por um brasileiro, Murillo Sales.vida na França a Copa, sobpaís cheio de encantos.

GAZETAlCNT

RECORDIIII
Record nos Esportes

semana e história. Sábados às 14h.
Segunda a sábado às 12h15.Gazeta Esportiva

Ratinho LivreI Cobertura diária nos telejornais:
Noticias e os gols da Copa. De

O programa será transmitido ao vivoCidade Alerta60 minutos
segunda a sexta às 13h15.

da França, na linha de defesa aoSegunda a sábado às 17h30.Segunda a sábado às 12h.
consumidor, trazendo os problemas Mesa Redonda

dos turistas brasileiros. Segunda a

~~
Jornal da Record Jornal da Cultura

Tradicional programa de debates da
sexta às 20h45.Segunda a sábado às 19h15.Segunda a sábado às 22h.

emissora, apresentado pelo jornalista Chico Lang. Convidados diferentes a

Note e Anote

Ir

Jornal Onze e Meia Metrópolis
cada edição. Domingo às 22h.

Apresentado por Ana Maria Braga,Segunda a sábado às 23h.Segunda a Sábado às 23h.
terá receitas e artesanato francês. Alberto Helena Jr.

Segunda a sexta às 13h.TV CULTURAGLOBO
Boletins direto da França durante a programação, sem horário definido.

Com a Bola TodaCartão VerdeCasseta e Planeta na Copa
Todos os dias.

Programa de debates com MárioPor conta de um acordo firmado comO pessoal do Cassetae Planeta fará
Sérgio e Luiz Datena, entre outros.

ESPNBrasil, a Cultura transmitirá o VTum programa especial sobre a Copa,Márcio Bernardes
Transmitido ao vivo da França aosdo programa aos domingos, às 21h30.ainda sem horário e dia definidos. A

Flashesao vivo da França durante a
domingos, às 22h. equipe também terá entradas em

programação, sem horário definido.
Grandes Momentos do Esporteoutros programas da emissora.

Todos os dias.
Cobertura diária nos principaisO programa terá espaço especial para

telejornais:
a Copa com reportagens, resumo daCobertura diária nos telejornais da



,
A CASA DA RECORDO CANAL DO PELE até o término da Copa. O plano moradores que têm

é transmitir todos os jogos do

reclamações. O apresentador

Desde o dia 15 de maio a

Brasil, com comentários dos ex-A Record enviou 50
também deve participar das

Globo está transmitindo

jogadores Pelé, Casagrande,profissionais para a Françatransmissões dos jogos. Ele fará

todas as informações sobre a

Falcão e Arnaldo César Coelho,que ficarão numa casa ao ladoo papel do telespectador,

Copa direto da França. A

e algunsda concentração da seleçãointerrompendo o locutor para,

emissora

internacionais -brasileira. A casa funcionará
se preciso, xingar o juiz, os

tem uma

ainda nãocomo um estúdio para osjogadores, o Zagallo, tudo

equipe com

definidos.programas Ratinho Livre e Notenaquele estilo sem estilo. Serão

mais de 120

Também estarãoe Anote, com a apresentadoratransmitidos 35 jogos: um por

profissiona is,

na França osAna Maria Braga, e tambémdia durante a semana e dois por

comandados

caras do Cassetapara o jornalismo da rede, adia nos fins-de-semana. O

porWilliam

e Planeta, quecargo de Luiz Alfredo, Elyprograma Com a Bola Toda será

Bonner, que

farão entradasCoimbra, Mário Sérgio e Luiztransmitido da França e reunirá

deixa de

. ~rometemter mais na programação
Datena. Ratinho usará seu

os jornalistas da rede para um

apresentar o

Romárioe companr~~~a RedeGlobo e talvez um programa na França pararesumo da semana e análise dos

Jornal Nacional

aSnove
atender os turistas brasileiros ouprincipais jogos.ibope que programa especial. - --- -

~r- - ---
rede, além de Flashesao vivo durante

TV BANDEIRANTES~
Bienvenue a Paris

Jogos decisivos de Copas passadas.

toda a programação:

Pequenascrônicassobre a cozinha, os
Sem jogos ou horários definidos.

Bom dia Brasil

Esporte Totalvinhos, os costumes,enfim, a cultura

De segunda a sexta às 7h15.

Informativo, vai ao ar imediatamentefrancesa de modo geral, assinadaspeloBoletins

após o primeiro jogo do dia. Duração

jornalista Armando Nogueira. Até oFlashesao vivo da França durante

Globo Esporte

de"30 minutos.início da Copa o programa mantém otoda programação.

Segunda a sábado às 12h50.

I
nome de França em 3 Tempos. Três

Faixa Nobre

entradas diárias, sem horário definido.Cobertura diária nos telejornais:

Jornal Hoje

Resumo e melhores momentos do dia.

I
Jornal Meio-dia

Segunda a sábado às 13h15.

Também apresentará matériasCobertura diária nos telejornais:Segunda a sábado às 12h30

especiais sobre fatos da Copa. Com

Dia Dia News

Jornal Nacional

uma hora de duração, vai ao ar todos,Diariamente às8h
JornalSP

Segunda a sábado às 20h.

os dias às 20h30.I Segunda àsábado às 18h
Jornal da Band

Jornal da Globo

Apito Final Segunda a Sábado às 20hJornal 10

Segunda a sexta, horário variável.

Mesa redonda com o time de analistas Segunda a sábado às 22h

da emissora, comandada por Luciano

Jornal da Noite

Esporte Espetacular

do Valle. Participam ArmandoDiariamente às 23h30ESPN BRASIL

Aos domingos às 10h.

Nogueira e os tricampeões mundiais

I

Gérson e Rivellino. Normalmente às CANAL 21Abre o Jogo

Fantástico

23h30. Após a estréia do Brasil, no dia Programa informativo que irá ao ar

Domingos às 20h.

10/06, vai ao ar às 20h30.IExibição de jogos antigos
meia-hora antes dos jogos. Mostrará



Um Tostão de Prosa: o

tricampeão esbanja
conhecimento sobre
futebol

quer uma dica

de quais

seleções

podem

surpreender
no mundial,

Trajano dá a
dica: "a

Nigéria, pela

expectativa

criada após as

Olimpíadas; a

Franca, pela

tradição e

por ser o time da casa;

e a Holanda, que é sempre um
mistério". Confiram.

de junho em horário a definir.

Déjà vu- pequenos programas,
baseados em imagens de arquivo,
relacionando fatos ocorridos na Copa
da França com episódios similares de
copas passadas.Inserção sem definição
prévia de horário.

TELEFONES DAS EMISSORAS

Ligue para confirmar o horário da
programação:
TV CULTURA- (011) 3874-3273/3274

SBT- (011) 7087-3800
GLOBO- (011) 826-5355/
(021) 259-2600
RECORD- (011) 3824-7089

GAZETA- (011) 3170-5724
BANDEIRANTES- (011) 842-3011
SPORTV- 0800-128866

ESPN BRASIL- (011) 820-8300/

(021) 585-5455

após os jogos e vários especiais
em diferentes formatos. A

emissora investiu também em

seus profissionais. Toda a equipe

teve aulas de arbitragem e de

francês. A pronúncia dos nomes.

de cidades e jogadores foi

padronizada, evitando que cada

um interprete a entonação da

língua a sua maneira. Da equipe

de Trajano fazem parte cobras do

jornalismo esportivo, como
Antero Greco, Helvídio Mattos e

Luiz Alberto Volpe, além do mais
sóbrio e clássico comentarista da

TV nos dias de hoje: o

tricampeão Tostão. Sevocê

Banks e Bob Moore, entre outros.

Inserções em meio à programação.

Cartão Verde

Transmissão ao vivo do programa da
TV Cultura, reunindo os comentaristas

José Trajano, Juca Kfouri e Flávio
Prado. Domingos, às 20h30.

Especial Ronaldinho- vídeo
contando a trajetória do craque desde

os tempos de criança até os dias de
hoje. Narrado pelo próprio jogador e

por seus pais. Reapresentação no dia 9

Documentários: História do Futebol,

20 Anos de Copa, 120 Gols Mais

Bonitos das Copas, Especial Copa de

38 e História das Copas- Todos devem
ser reapresentados durante a Copa em
horários a serem confirmados pela
emissora durante o mês de junho.

Hérois da Copa

Série de 50 programas com 3 minutos
de duração com um breve relato sobre
os craques que fizeram a história dos
mundiais, como Didi, Fontaine,
Eusébio, Maradona, Garrincha, Puskas,

Um Tostão de Prosa

Programa curto em que o tricampeão
mundial Tostão tece comentários

sobre as seleçõese os craques da
Copa. Até 10 de junho terá 4
apresentações diárias. Após o início da
Copa não terá horário nem
periodicidade definidas.

Trajano, Tostão, Milton Leite, Antero
Greco, Paulo Vasconcellos e Reali Jr).
Normalmente irá ao ar às 21h e terá 1

hora de duração. Nos dias de jogos do
Brasil, terá duração de 1h30 e irá ao
ar às 22h.

apenas os

jogos da última rodada da fase

c1assificatória, quando as partidas
acontecem no mesmo horário. A

emissora terá programas antes e

30 Minutos

Resumo dos acontecimentos do dia e

pequenas reportagens. Vai ao ar às
20h, com reapresentação à Oh e às 7h
do dia seguinte.

Prorrogação

Bate-bola que vai ar logo após o
encerramento de cada partida, com
participantes\1"noBrasil e na França.
Comentário de lances do jogo, sempre
com um convidado especial nos
estúdios brasileiros.

Mesa Redonda

Programa diário com o time de
comentaristas da emissora (José

um histórico dos confrontos entre os

dois países,aspectos característicos da
cultura das nações e os destaques de

cada seleção. .

PARA QUEM SÓ QUER INFORMAÇÃO

Se o seu negócio é faturaralgum prêmio enquanto

assiste à Copa, escolha outro

canal. A ESPNBrasil promete

mostrar tudo sobre futebol, sem
nenhum sorteio. A emissora vai

estar 24 horas no ar durante o

torneio da França e, segundo seu

diretor de jornalismo, o popular

José Trajano, torcedor do

Ameriquinha, sua principal marca
deve ser o "volume de

informação com qualidade, sem o

maldito 0900". Todos os 64 jogos
serão transmitidos, 56 ao vivo e 8



International Soccer Fans

Association

Tem torcida organizada até na

France 98
www.france98.com

Site oficial da Copa. Na página há

informações gerais sobre a França, as
cidades-sede e uma área de notícias.

Em francês e inglês.

Gazeta Esportiva
www.uol.com.br/gazeta/
Versão online do jornal Gazeta

Esportiva com notícias direto da
redação. Em português.

Home page do canal de TV Fox Sports.
Oferece cobertura completa da Copa,

com atualização instantânea dos
resultados dos jogos e matérias direto

da França. Em inglês.

rede Globo. E isso se vê até nas

coisas mais simples, como as

páginas sobre a história do

futebol e das Copas. Algumas
áreas do site são atualizadas

todos os dias, entre elas Notícias

e Brasil. Outras têm atualização

semanal, como a área de

arquivos de som - com narração

de gols e entrevistas - e
imagem. O
melhor do site

são as

brincadeiras e

Jogos, que
rolam na

área Diversão.

FIFA Online
www.fifa.com/index.htm I
O site oficial da Fifa é

surpreendentemente completo. Há
informações gerais sobre futebol,
como regulamento e regras. A Copa
tem área reservada com notícias,

informações sobre estádios e cidades,
entre outros. Em inglês e espanhol.

Fox Sports Soccer
www.foxsports.com/soccer/

e últimas notícias. Em português.

Essa Copa tá no papo
www.geocities.comNienna/6120/index
.html

Página pessoal que capricha na área
de notícias, que vêm do Brasil e da

França. Muitas informações sobre a
seleção brasileira. Em português.

http://www.globonacopa.com.br

GLOBO NA REDE

Enquanto na TV a Globo seespalha em canais para

cobrir a Copa, na Internet a
cobertura estará concentrada

num só site, o Globo na Copa. A

página conta com todos os
recursos da

~

U4

,'.,.' ~

Copa do Mundo 98
www.uol.com.br/esporte/copa/
Área de esportes do Universo On Line.

Informações sobre a França e cidades
sede. História das Copas, curiosidades

CNN Sports lIustrated
www.cnnsi.com/soccer/world/
Site do canal de TV americano CNN.

Notícias, perfil dos jogadores, artigos e
informações gerais sobre as Copas
passadas.Em inglês.

Real Audio. Em português.

haverá

pesquisas e chats. No

pacote também estão matérias

e vídeos produzidos por redes

de TV em formato VDO, que

podem ser vistos na rede, sem

download. Além de tudo isso, o

Trix terá computadores para a

torcida na França mandar e
mails e conferir a cobertura da

Copa na rede.

CBS Sportsline

cbs.sportsline.com/u/soccer/worldcu p98
lindex.html
Site da emissora de TV americana CBS.

História, pesquisa, estatísticas,
arquivos de som e notícias completam
o pacote para a Copa. Em inglês.

Band FM
www.uol.com.br/ba ndfmsatl

Quem está fora de São Paulo pode

ouvir a transmissão dos jogos pela
Band FM via Internet. Basta baixar o

98.aol.com

www.98.aol.com/ukljournal.htm
Revista da America Online, o maior

serviço de informações da rede. Traz
notícias, calendário completo e
história da Copa. Site produzido na

Alemanha. Em inglês.

www.trix.netlindex3.cai?colJa.lJar

DIRETO DA FRANÇA

OBrasil tem bons sites defutebol, como era de se

esperar. Contudo, poucos saem

do esquema notícia-histária

resultados. Um destes poucos é

o Trix, que durante a Copa

passa a se chamar Trix - Rumo

ao Penta e ganha novo visual. O

site terá uma equipe de

jornalistas na França que
enviarão notícias e fotos direto

dos locais dos jogos e de Paris
durante todo o dia. Antes e

depois dos jogos da seleção

Argencard Fráncia 98
www.argencard.com.ar/03m und/fra nci
a/index.htm

Site argentino, mantido pelo
• Mastercard, um dos patrocinadores da

Copa no país. Há muitas informações
sobre a seleção, história da Argentina
nas Copas e notícias.



PARA REVER OS GOLS

Ainda sem tabela para marcar os

resultados? Neste site você pode

baixar a tabela, além de ver

informações sobre times e grupos,

notícias, arquivo de fotos e história

das Copas. Em inglês.

ZAZ - Copa 98

www.zaz.com.br/esporte .chtm

Área de esportes do ZAZ com notícias

e artigos de Juca Kfouri e José

Trajano. Protetores de tela oficiais da

Copa disponíveis. Em português.

Vahoo News - International Soccer

da i Iynews. yahoo.com/head Iines/sports
/soccer/

Página sobre esportes do Yahoo, que
deixou de ser só mecanismo de

procura para se aventurar pelo

jornalismo. Só notícias. Atualizado

durante todo o dia. Em inglês.

WSP Soccer

www.wspsoccer.com/

World Cup Results

www.angus.demon.co.uk!worldcup/

worldcup.htm

Site alemão só com resultados. Inglês.

USA Today Soccer
www.usatoday.com/sports/soccer/wcix.
htm

Análise de cada grupo; resultados,

notícias, informações sobre a França e
as cidades-sede na versão online do

jornal americano. Em inglês.

World Cup France 98
www.wldcup.com/

Site americano só sobre a Copa 98

com notícias, calendário de eventos,

páginas sobre cada um dos times e

resultados. Em inglês.

www.starmedia.com/copa

IIIt'lI!lW. worlckup.fr/uk/index.html

Quem gosta de"ver e rever osmelhores gols não pode ..

deixar de dar uma passadinha
nestes dois sites. Ambos

oferecem um arquivo razoável

de vídeos das melhores jogadas

e dos gols. O 5tarmedia tem

cinco opções de idioma - uma

delas é o português - e uma

área reservada para a Copa. Já

o The Last Cup of the Century é

só em inglês e só tem

informações sobre a Copa.

pode receber todas as notícias e

curiosidades por e-mail, basta

cadastrar seu endereço no

serviço. No site, você ainda vê a

história das Copas, o perfil de
todas as

seleções, o
calendário e a

tabela de

jogos. As
notícias são

atualizadas

durante todo

o dia, direto

~. da redação
da revista.

Terceiro Tempo· Por Milton Neves
www.miltonneves.com.br/

O jornalista Milton Neves, da rádio

Joven Pan, mantém página com fotos,

notícias e história do Brasil nas Copas.

Atualização diária. Em português.

The Daily Soccer
www.dailysoccer.comIWKJRANCE/ho
me.html

Este site é uma espécie de jornal só

sobre futebol. Você vai ver notícias,

informações sobre os times, a

composição dos grupos e o calendário

completo. Em inglês.

The Soccer Server

www2.nando.netlnewsroom/sports/ot
h/1995/oth/sodfeatlsoc.html

Tudo que este site tem se resume a

notícias, atualizadas durante todo o

dia. Em inglês.

DIRETO NO AR

Soccernet
www.soccernet.com/

Site americano, parceiro do jornal

Daily Mail. Notícias da Copa,

pesquisas, concursos, história e games.

Confira a ficha completa das seleções

que disputam o Mundial. Em inglês.

www2.uol.com.br/placar/

Internet. O site da Assossiação
Internacional de Fãs de Futebol traz a

cobertura completa da Copa com

notícias e resultados, games, fóruns e

grupos de discussão. Em inglês.

Sports Web
www.sportsweb.com

Site especializado em esportes com
cobertura diária de futebol. Há uma

lista com cada um dos eventos da

Copa, incluindo todos os jogos. Basta

c1icar nos Iinks para ver todas as

informações. Em inglês.

Quem conta apenas com ocomputador para

acompanhar a Copa vai ter de

se ligar na
Placar. O

site

transmitirá

as parciais
de todos os

jogos do
Brasil no

diretório Ao

Vivo. Além

disso, você



OS JOGOS QUE A TV VAI MOSTRAR
OITAVAS·DE·FINAL

Sábado - 27/06Bandeirantes e ESPN Brasil vão mostrar 56 jogos ao vivo

- .
11h301 1° Grupo B x 2° Grupo A

e outros 8 em VT. O Sport TV promete passar em outro
21° Grupo A x 2° Grupo B16hOO

canal da Net os jogos que tiverem horários coincidentes Domingo - 28/061a FASE
Sexta-Feira - 19/06 31° Grupo C x 2° Grupo D11h30

Nigéria x Bulgária

12h3041° Grupo D x 2° Grupo C16hOO
Quarta-Feira - 10/06 Espanha x Paraguai

16h
BRASIL x Escócia

12h30* Segunda-feira - 29/06
Marrocos x Noruega

16hSábado - 20/06
5

1° Grupo F 2° Grupo E11h30
Bélgica x México

14h30
x

Quinta-Feira - 11/06
. Japão x Croácia

11h3061° Grupo E x2° Grupo F 16hOO

Itália x Chile

12h30Holanda x Coréia do Sul16h
Terça-Feira - 30/06Camarões x Áustria

16h
Domingo - 21/06

71° Grupo G 2° GrupoH11h30x
Sexta-Feira - 12/06

Argentina x Jamaica14h3081° Grupo H x2° GrupoG 16hOO

Paraguai x Bulgária
09h30Alemanha x Iugoslávia11h30

Arábia Saudita x Dinamarca

12h30EUA x Irã 16h
QUARTAS·DE·FINALFrança x África do Sul

16h
Segunda-Feira - 22/06

Sexta-Feira - 03/07~ - - -Sábado - 13/06 Colômbia x Tunísia12h30IVencedor 1 x Vencedor 311h30

Espanha x Nigéria

09h30Romênia x Inglaterra 16hOO
Vencedor 2

x Vencedor 416hJ
Coréia do Sul x México

12h30
Terça-Feira - 23/06 * *

-'.

Holanda x Bélgica

16hItália x Áustria 11h
Sábado - 04/07

Chile x Camarões

11hK Vencedor 6 x Vencedor 811h30
Domingo - 14/06 BRASIL x Noruega

16h>/

LVencedor 5 x Vencedor 716h
Iugoslávia x Irã

14h30

Argentina x Japão

11h30Escócia x Marrocos 16h

SEMIFINAIS
Jamaica x Croácia

16hQuarta-Feira·24/06**
Terça-Feira - 07/07França x Dinamarca

11h
Segunda-Feira - 15/06 Áfr. do Sul x Arábia Saudita

11hM Vencedor I x Vencedor L16h

Inglaterra x Tunísia

09h30
Espanha x Bulgária

16hQuarta-Feira - 08/07Romênia x Colômbia
12h30

Alemanha x EUA

16hNigéria x Paraguai 16h
N Vencedor J

x Vencedor K16h
1

Terça-Feira - 16/06

Quinta·Feira - 25/06**

FINAIS
Holanda x México 11h

Escócia x Noruega
12h30

Bélgica x Coréia do Sul
11hSábado - 11/07

BRASIL x Marrocos

16h
Alemanha x Irã

16hPerdedor M x Perdedor N16h

Quarta-Feira - 17/06
EUA x Iugoslávia16h

Domingo - 12/07Chile x Áustria
12h30Sexta-Feira 26/06 * * Vencedor Mx Vencedor N16h

Itália x Camarões
16h

Argentina x Croácia
11h

Quinta-Feira - 18/06
Japão x Jamaica11h• Horários de Brasllia.

•• Bandeirantes e ESPNBrasil só definem quais jogos desses dias terão transmissão direta e quals
Áfr. do Sul x Dinamarca 12h30Romênia x Tunísia 16h

serão apresentados em VT após a segunda rodada da fase de classificação. O único jogo com
França x Arábia Saudita

16hColômbia x Inglaterra 16htransmissão ao vivo garantida é Brasil e Noruega.

-'.

-




