
SELECIONE O SEU JOGOSELECIONE O SEU JOGOSELECIONE O SEU JOGOSELECIONE O SEU JOGOSELECIONE O SEU JOGO
Após ligar o seu Mega Drive 3, você verá uma tela com o logo da SEGA, pouco depois entrará o menu. O menu
está dividido em mais 7 submenus: A-B, C-D, F-G, J-Q, S, T-W e EDUCATIVOS. Os jogos estão em ordem
alfabética e para selecionar um desses submenus mova o cursor com o botão direcional e pressione o botão start.
Caso você tenha selecionado o submenu errado, aperte o botão A, B ou C para voltar à tela de seleção de
submenus. Para selecionar o seu jogo mova o cursor com o botão direcional para os lados e pressione o botão
start. Uma vez que você entrou no jogo, desligue e religue o seu Mega Drive 3 para retornar ao menu principal ou
pressione o botão Reset para reiniciar o jogo escolhido.

ALEX KIDD IN THE ENCHANTED CAALEX KIDD IN THE ENCHANTED CAALEX KIDD IN THE ENCHANTED CAALEX KIDD IN THE ENCHANTED CAALEX KIDD IN THE ENCHANTED CASTLESTLESTLESTLESTLE
O Pai de Alex Kidd, o rei Thor, está desaparecido! Enquanto estava em sua casa no planeta Aries, Alex ouviu
rumores de que seu pai tinha sido seqüestrado pela perversa Ashra, a governadora do planeta Paperock.
Assim, ele partiu imediatamente para Paperock. Porém, chegando lá, todas as criaturas decidiram impedi-lo
de chegar ao castelo Sky. Alex utiliza sua força para abrir passagem, enquanto apanha o ouro e os tesouros
que aparecem em seu caminho. Além disso, Alex terá de encarar jogos de “Pedra Papel e Tesoura”. Será que
ele conseguirá chegar ao Castelo Encantado e encontrar seu pai? Está em suas mãos.

Botão Direcional • Mover o marcador
• Mover o personagem
• Pressionar para baixo para deitar o personagem
• Pressionar para baixo e para a direita ou esquerda para Alex Kidd rastejar

Botão Start • Passar a tela de abertura
• Pressionar para começar o jogo ou escolher “Options”
• Entrar na tela de seleção de itens

Botão A ou C • Sair da tela de “Options”
• Pular
• Pressionar para pegar ou devolver um item na tela de seleção de item

Botão B • Socar
• Empurrar objetos
• Pressionar para pegar ou devolver um item na tela de seleção de item

Na motocicleta • Pressionar o Botão direcional para direita para acelerar
• Pressionar o Botão direcional para esquerda para frear
• Pressionar “A“ ou “C” para pular

No Pedicoptero • Pressionar o botão direcional para os lados para voar na direção desejada
• Pressionar “A” ou “C” continuamente para decolar
• Pressionar “B” para disparar mísseis

No Pula-Pula • Pressionar o botão direcional para os lados para se movimentar na direção desejada
• Pressionar para baixo para dar pequenos pulos
• Pressionar “A” ou “C” para dar pulos altos

Nadando • Pressionar o botão direcional para os lados para se movimentar na direção desejada
• Soltar o botão direcional para Alex flutuar na superfície
• Pressionar “B” para socar
• Pressionar direcional para cima e “A” ou “C” para fazer Alex pular quando estiver na superfície

Plataforma / 1 jogador

ALIEN STORMALIEN STORMALIEN STORMALIEN STORMALIEN STORM
Terríveis predadores nos confins do universo estão invadindo nosso planeta! Ninguém era capaz de enfrentá-
los, até um grupo de corajosos cidadãos, conhecidos como os Alien Busters, assumirem a tarefa. Seja um
Buster e pegue os gigantescos vermes alados e os monstros de múltiplas faces.

Botão Direcional • Mover o personagem
• Pressionar para a esquerda, ou direita, duas vezes seguidas para correr

Botão Start • Pausar o jogo
• Habilitar o segundo jogador a entrar no jogo

Botão A • Usar ataque especial

Botão B • Atacar
• Pressionar enquanto estiver correndo para atacar

Botão C • Rolar
• Pressionar enquanto estiver correndo para dar uma cambalhota
• Pressionar junto com o Botão B enquanto estiver correndo para dar um ataque saltando

Ação / 1 ou 2 jogadores

ALTERED BEAST
Convocado por Zeus, o Deus dos deuses, você ressurgiu dos mortos para desafiar o perverso Neff, o
deus-demônio do Império Subterrâneo, e libertar Atena. Acontece que Atena não é uma simples
donzela: ela é, na verdade, a filha de Zeus e somente conseguirá assumir seu lugar entre os deuses se
você a libertar do cativeiro.

Botão Direcional • Mover o herói
• Agachar e dar soco - Para baixo + Botão A
• Agachar e dar chute - Para baixo + Botão B
• Super pulo - Para cima + Botão C

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Socar

Botão B • Chutar

Botão C • Pular

Botão C + • Dar Chute ou dar soco durante o pulo
Botão A ou B

Lobisomen • Botão A - atirar bolas de energia
(fases 1 e 5) • Botão B - começar um ataque de fogo (o seu corpo se transforma em uma bola de fogo)

Dragão (fase 2) • Botão A - emitir descargas elétricas
• Botão B - eletrizar o corpo

Urso (fase 3) • Botão A - emitir sopro petrificador (transforma em pedra o seu inimigo)
• Botão B - atacar com uma cambalhota

Tigre (fase 4) • Botão A - atirar bolas de energia
• Botão B - transformar o corpo em uma coluna de fogo

Ação - Luta / 1 ou 2 jogadores

ARROW FLARROW FLARROW FLARROW FLARROW FLAAAAASHSHSHSHSH
No final do século XXX, um boato atingiu o planeta Terra. Um grupo de terroristas Viking, liderados por um
astucioso tirano, conhecido como Great Hilagi, tinha conquistado e destruído planetas através da Galáxia e a
Terra era o próximo alvo. O renomado cientista, Dr Zerrek Keene, quase a beira da morte, enviou um cartão-
chave para sua filha Zana proteger a Terra. Agora Zana Keene conta com a nave Chamaleon e seu treino na
Academia de Pilotos do Governo Unido para tentar deter o invasor, Great Hilagi.

Botão Direcional • Voar em todas as direções

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Mudar para nave ou robô

Botão B • Atirar

Botão C • Arrow Flash (tiro especial)
Tiro / 1 jogador

BABABABABATTTTTTLE GOLFER YUITLE GOLFER YUITLE GOLFER YUITLE GOLFER YUITLE GOLFER YUI
Os melhores jogadores de golfe do mundo estão no Japão, chegou a hora de enfrentá-los. Para jogar, entre
na opção “GOLF PLAY MODE” na tela de apresentação. Confirme as outras opções e escolha “VS MAN” se
quiser jogar contra outra pessoa, ou “Vs CPU” se quiser enfrentar os jogadores japoneses.  Para efetuar uma
tacada, pressione o botão “A” e uma barra aparecerá na parte superior da tela. Em seguida, pressione para a
esquerda até a palavra “GO” aparecer. Então, pressione “A” duas vezes. Quando for dar a tacada, aparecerá
um medidor de força, quando mais perto do vermelho você pressionar o botão A, mais forte será a tacada.

Botão Direcional • Mudar o ângulo da tacada

Botão Start • Selecionar as opções

Botão A • Efetuar a tacada
Esporte / 1 ou 2 jogadores

BONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERS
Os irmãos Bonanza, Mike e Spike, dois dos mais famoso e atrapalhados ladrões da redondeza, receberam um
estranho telefonema. A pessoa não se identificou e marcou um encontro com os irmãos, terminando sua
ligação com uma ótima frase: “Formaremos uma parceria lucrativa”. Ao chegar no velho armazém, receosos,
os irmão acharam que se tratava de uma armadilha, mas encontraram uma TV ligada com uma imagem
para eles. De novo a pessoa não se identificou. Ele contou aos irmãos que estava sendo roubado e que tinha
um novo sistema de segurança que gostaria de testar. Caso os irmão topassem, o que conseguissem levar
seria deles. “Será que esse cara está armando alguma?”- perguntou Mike. “Não sei...”, respondeu Spike,
“mas logo vamos descobrir!”

Botão Direcional • Mover o personagem
• Pressionar para os lados quando se estiver próximo de uma parede para se esconder
• Pressionar para cima para se aproximar da parede
• Pressionar para baixo para se afastar da parede
• Pressionar para os lados para subir ou descer uma escada

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A ou C • Pular

Botão B • Atirar
• Abrir uma porta

Ação / 1 ou 2 jogadores

COLUMNS
Volte no tempo até uma civilização desaparecida, a antiga Fenícia, e dispute o jogo que se originou entre os
mercadores fenícios. É incrivelmente fascinante. Nele, você se sentirá fora do tempo. E ainda assim, é um
jogo muito simples: sua tarefa é reunir horizontalmente, verticalmente ou em diagonal, 3 ou mais jóias da
mesma cor.

Botão Direcional • Pressionar para os lados para mudar as jóias para outras colunas
• Pressionar para baixo para as jóias cairem mais depressa

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A, B ou C • Escolher a dificuldade do jogo
• Mudar a ordem das jóias

Puzzle / 1 ou 2 jogadores

COLUMNS 3
O desafio do antigo jogo Fenício será ainda maior em Columns 3. Sua missão agora é entrar numa
pirâmide e derrotar um a um seus temíveis habitantes. Os segredos desse jogo são muito antigos e
enfrentar aqueles que os detêm não será nada fácil.

Botão Direcional • Pressionar para os lados para mudar as jóias para outras colunas
• Pressionar para baixo para as jóias cairem mais depressa

Botão Start • Pausar o jogo
• Acessar itens especiais quando estes estiverem disponíveis

Botão B • Escolher a dificuldade do jogo
• Mudar a ordem das jóias

Botão C • Pressionar quanto estiver com dez pontos ou mais para aumentar a altura do jogo do adversário
Puzzle / 1 ou 2 jogadores

CRYSTCRYSTCRYSTCRYSTCRYSTAL´S PONY TALESAL´S PONY TALESAL´S PONY TALESAL´S PONY TALESAL´S PONY TALES
Uma bruxa malvada jogou um feitiço nos amigos do Pônei de Cristal e agora eles são seus
prisioneiros. O Pônei de Cristal galopa através dos campos floridos, florestas escuras e cavernas
sinistras em busca de magia para libertar seus amiguinhos.

Botão Direcional • Mover o personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A ou B • Executar uma ação

Botão C • Pular
Ação / 1 jogador

CYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWAAAAATTTTT
Você foi selecionado entre os melhores policiais da metrópole, sua missão é acabar com o plano de um
terrível grupo de cientistas, - a fundação E.Y.E., eles querem que o mundo seja dominado pelos seus robôs
assassinos. Mas você não terá apenas uma pistola para combatê-los, quando as dificuldade aumentarem
uma magnífica “armadura” fará parte de seu corpo e ela estará equipada com armas de última geração para
combater o crime. Agora depende somente de suas habilidades e coragem!

Botão Direcional • Mover o personagem
• Mover o elevador

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Pular
• Selecionar a arma

Botão B • Atirar

Botão C • Pular
• Pressionar junto com o botão direcional para cima para pular mais alto
• Pressionar junto com o direcional para cima ou para baixo, para entrar ou sair de uma cela, na fase
da prisão
• Voar (com o propulsor ativo)
• Pressionar duas vezes para ativar o propulsor (continue com o botão pressionado para plainar)

Ação / 1 jogador

DECAP ADECAP ADECAP ADECAP ADECAP ATTTTTTTTTTACKACKACKACKACK
Você é Chuck D. Head. Você costumava ser alguém mais, porém nenhuma das suas outras personalidades
existe agora. Somente o Dr Frank N. Stein sabe onde elas estão. Foi o Dr que o criou, porém ele não
conseguiu colocar sua cabeça no lugar certo. Além disso, outra coisa saiu errada, pois você ganhou uma
segunda cabeça na altura do peito. Sua criação aconteceu porque o perigoso Max D. Cap recrutou as
criações sobrenaturais do Dr. Stein para seu exército pessoal. A ilha em que você está foi dividida em sete
partes, referentes ao corpo humano (pernas, braços, tronco, cabeça e coração). O pior de todos os chefões,
o terrível Max D. Cap, separou estas partes a fim de manter o controle sobre todas elas. Você é o único
que poderá trazer paz.

Botão Direcional • Mover o personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Entrar na tela do laboratório, onde se pode escolher armas e poções que auxiliam durante o jogo

Botão B • Socar

• Lançar a cabeça do Chuck

• Sair da tela do laboratório

Botão C • Pular

• Nadar

• Ativar as seleções na tela do laboratório
Plataforma / 1 jogador

FAFAFAFAFATTTTTAL LABYRINTHAL LABYRINTHAL LABYRINTHAL LABYRINTHAL LABYRINTH
Dragonia, o castelo da destruição ressurgiu! Os fantasmas do castelo se apoderaram do Holy Goblet, a fonte
da luz! O mundo poderá ficar em uma eterna escuridão. Trykaar se ofereceu para recuperar o Holy Globet. Ao
entrar no castelo ele se deparou com um labirinto de incontáveis aposentos. São trinta andares de muitos
perigos. Vista sua armadura, escolha sua arma e traga o Holy Goblet de volta.

Botão Direcional • Mover o personagem

• Pressionar e segurar para o ataque

• Pressionar para falar com um Aldeão

• Selecionar os itens no menu

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Pegar itens do chão

• Pressionar em direção às paredes para encontrar áreas secretas

• Fechar as janelas de conversação

Botão B • Cancelar uma seleção

Botão C • Acessar o menu

• Entrar em um dos itens do menu

• Confirmar um comando
RPG / 1 jogador

FLICKYFLICKYFLICKYFLICKYFLICKY
Flicky deve encontrar todos os filhotinhos (Chirps) em cada fase e levá-los até a porta indicada com a palavra
“EXIT”. Tome cuidado com os famintos gatos e lagartos! Nos diferentes níveis existem objetos que Flicky pode
arremessar nos gatos e lagartos. Nas duas primeiras fases existem seis Chirps que Flicky deve resgatar. Cada
fase posterior tem oito Chirps. Você pode levar um Chirp de cada vez até a porta se quiser. No entanto,
existem bônus especiais se Flicky levar um grupo até a porta ao mesmo tempo.

Botão Direcional • Mover o Flicky

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A, B ou C • Pular

• Atirar objetos
Plataforma / 1 jogador

FORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENA
Comunidades alienígenas de outras galáxias juntaram-se em um plano diabólico onde o principal objetivo é
destruir a Terra. Essas raças estão viajando em direção ao nosso planeta trazendo as mais poderosas armas
de exterminação. Os invasores estão confiantes em uma missão bem sucedida. Mas há uma esperança: enviar
o melhor piloto com uma potente máquina de defesa para destruir esses terríveis invasores antes que eles
cheguem em nossa galáxia e destruam nosso planeta.

Botão Direcional • Mover a nave

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A ou C • Atirar

Botão B • Atirar com o míssil
Tiro / 1 jogador

GAIN GROUNDGAIN GROUNDGAIN GROUNDGAIN GROUNDGAIN GROUND
Um sistema de defesa computadorizado chamado Gain Ground, originalmente utilizado para treinamento em
um mundo sem guerras, entrou em pane e eliminou grande parte da humanidade. Vinte bravos guerreiros
foram convocados para neutralizar o sistema e assumir o controle sobre a máquina. Somente 3 restaram...
Sua missão é entrar em Gain Ground e salvar os outros guerreiros e pôr fim a essa ameaça cibernética. São
cinco fases no jogo e muitos inimigos tentarão impedi-lo. Boa sorte, você vai precisar.

Botão Direcional • Mover o personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A ou C • Selecionar o Personagem
• Atirar com a arma especial

Botão B • Selecionar o personagem
• Atirar

Ação / 1 ou 2 jogadores

GOLDEN AXEGOLDEN AXEGOLDEN AXEGOLDEN AXEGOLDEN AXE
Yuria é agora uma terra estranha, dominada por Death Adder e seus soldados. Ele seqüestrou o rei e a
princesa e roubou o Golden Axe (Machado de Ouro). Três guerreiros apresentarem-se para desafiar Death
Adder: o bárbaro AxBattler, a Amazona Tyris-Flare e o anão Gillius-Thunderhead. Os três, como muitos outros,
perderam entes queridos na batalha e querem alcançar o castelo para lutar com o filho de Adder e,
finalmente, encarar o próprio Death Adder. Será que você é capaz de devolver a paz ao reino de Yuria?

Botão Direcional • Movimentar o personagem
• Pressionar duas vezes para o lado para correr

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Usar magia

Botão B • Atacar

Botão C • Saltar
Ação - Luta / 1 ou 2 jogadores

GOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE III
O Princípe das Trevas roubou o Golden Axe (machado de ouro) e amaldiçoou os guerreiros adversários. Ele se
prepara para atacar com seus soldados. Gillius, o anão, está muito velho para lutar, mas sua sabedoria
guiará um dos quatro guerreiros que você escolher para combater o mal. Gillius será capaz de retirar a
maldição de um desses destemidos heróis, mas sua tarefa de derrotar o vilão e trazer de volta o Golden Axe
não será nada fácil.

Botão Direcional • Movimentar o personagem
• Pressionar duas vezes para o lado para correr

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Usar magia

Botão B • Atacar

Botão C • Saltar
Ação - Luta / 1 ou 2 jogadores
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JEWEL MAJEWEL MAJEWEL MAJEWEL MAJEWEL MASTERSTERSTERSTERSTER
Em Mythigard, reinavam paz e prosperidade. Mas o demoníaco rei Jardine, fortalecido por uma legião de
servos maus, invadiu o reino e cometeu atrocidades contra os pacíficos habitantes. Os doze mestres dos
elementos foram ressucitados para lutar contra Jardine. Durante a batalha, oito dos mestres pereceram. Os
quatro restantes se uniram para recuperar uma arma suprema, a lâmina sagrada (The Holy Blade). Procure a
lâmina e liberte Mythigard de Jardine. Uma dica: preste atenção nos anéis mágicos que os mestres
espalharam, eles poderão te ajudar muito.

Botão Direcional • Mover o personagem
• Pressionar para baixo e o Botão C para descer das escadas

Botão Start • Entrar e sair da tela de seleção de anéis

Botão A • Atacar com a mão esquerda
• Remover os anéis na tela de seleção de anéis

Botão B • Atacar com a mão direita

Botão C • Pular
• Selecionar um anel na tela de seleção de anéis

Ação / 1 jogador

KID CHAMELEONKID CHAMELEONKID CHAMELEONKID CHAMELEONKID CHAMELEON
Chegou uma máquina nova no fliperama da cidade. Daquelas que dá a impressão de que podemos entrar
nela e jogar. Ela usava hologramas para criar uma realidade diferente da nossa. Todos jogaram, mas a
máquina era real demais. O chefão do jogo escapou e começou a capturar as crianças derrotando-as no jogo.
Mas finalmente apareceu alguém para desafiá-lo. Esta é a história de alguém muito durão para ser
derrotado, alguém conhecido como: Kid Chameleon.

Botão Direcional • Mover o Personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Ganhar Velocidade

Botão B • Pular

Botão C • Usar arma especial
Ação / 1 ou 2 jogadores

LALALALALAST BAST BAST BAST BAST BATTTTTTLETLETLETLETLE
Depois de uma batalha feroz, Aarzak conseguiu derrotar Gromm. Entretanto, no decorrer da luta, Alyssa foi
levada por seus seqüestradores para outro local. Quando estava a procura de Alyssa, Aarzak encontra seu
irmão Gross. Infelizmente, Gross perdeu a memória e, para salvar Alyssa, Aarzak foi obrigado a lutar contra
seu próprio irmão. Entretanto, o bem triunfou e Gross recuperou a memória. Mas ainda havia uma batalha a
ser travada. Derrotar o pior dos inimigos, Garokk. Para isso Aarzak teria de aprender os segredos de Jet-Kwon-
Do, tarefa que não seria nada fácil.

Botão Direcional • Mover o Personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Socar

Botão B • Chutar

Botão C • Pular
Ação - Luta / 1 jogador

OUT RUNNERSOUT RUNNERSOUT RUNNERSOUT RUNNERSOUT RUNNERS
Este desafio não é para qualquer um. Existem algumas corridas em que só os profissionais deveriam
participar, este é o caso. Mesmo muita adrenalina e velocidade não serão suficientes para ser bem sucedido
em Out Runners. O desafio aqui é contra o relógio e contra um adversário extremamente competente.

Botão Direcional • Dirigir o carro
• Pressionar para cima para diminuir a marcha
• Pressionar para baixo para aumentar a marcha

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Selecionar a música

Botão B • Acelerar

Botão C • Frear
Corrida / 1  jogador

SHADOW DANCERSHADOW DANCERSHADOW DANCERSHADOW DANCERSHADOW DANCER
Após derrotar o império do crime de Neo Zeed, nunca mais se ouviu falar de Shinobi. Mas um novo perigo,
transmutado em réptil, surgiu trazendo uma ameaça maligna. As pessoas pouco a pouco foram se tornando
reféns de um pânico que assolava as ruas. Somente Shinobi, o Ninja das Sombras, poderia salvar a
humanidade novamente. Confiando em suas armas e em sua magia, Shinobi lutará amparado por seu fiel
cachorro. Agora é com você!

Botão Direcional • Mover o Personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Usar a magia Ninjitsu

Botão B • Atacar
• Pressionar até preencher a barra, solte o botão e o seu cachorro atacará um dos inimigos na tela

Botão C • Pular
Ação / 1 jogador

SHINOBI IIISHINOBI IIISHINOBI IIISHINOBI IIISHINOBI III
Depois de derrotar a gangue de Neo Zeed, Shinobi resolveu voltar para o Japão e aperfeiçoar ainda mais
suas técnicas ninjas. Mas enquanto isso, Neo City assistia à volta do crime e da terrível organização Neo
Zeed. Agora na sua melhor forma, Shinobi terá que enfrentar os bandidos e suas armas perigosas.
Coragem, guerreiro ninja.

Botão Direcional • Mover o personagem

Botão Start • Pausar o jogo (quando o jogo está pausado é possível selecionar a magia)

Botão A • Usar a magia

Botão B • Atirar Shuriken

Botão C • Pular
Ação / 1 jogador

SONIC 3SONIC 3SONIC 3SONIC 3SONIC 3
Sonic está de volta! Mais velocidade, níves incríveis e muitas novidades. Nesta aventura, Tails está ao seu
lado para detonar os inimigos através de fases complexas e até com efeitos tridimensionais. Junte o maior
número de aneis e corra muito para salvar seus amigos.

Botão Direcional • Mover o personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A, B ou C • Pular
Plataforma / 1jogador

SPSPSPSPSPACE HARRIER IIACE HARRIER IIACE HARRIER IIACE HARRIER IIACE HARRIER II
Você é um habilidoso guerreiro que foi escolhido para salvar a Terra. Sua missão: liquidar as criaturas
alienígenas que planejam invadir nosso planeta. Para isso você deverá viajar para o planeta ORIUS. Use com
habilidade a sua poderosa arma de plasma e destrua todos os monstros antes que eles destruam a Terra.

Botão Direcional • Movimentar o Personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A, B ou C • Atirar
Tiro / 1 jogador

SUPER HANGSUPER HANGSUPER HANGSUPER HANGSUPER HANG-ON-ON-ON-ON-ON
Após a luz azul, você estará diante da mais animada corrida de todo o mundo. Mas cuidado, um momento
de falta de concentração pode terminar mal. Existem dois modos de jogo. Na versão Arcade você passará por
quatro continentes tentando vencer o relógio e chegar ao próximo estágio do jogo. Já na versão “Original
Mode”, você correrá auxiliado por um mecânico e por um patrocinador generoso. Prepare-se: são sete rivais
que você deve enfrentar.

Botão Direcional • Dirigir a motocicleta

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Frear

Botão B • Acelerar

Botão C • Acelerar com turbo (deve ser usado junto com o botão B)
Corrida / 1 jogador

SUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLADEADEADEADEADE
Você possui ao alcance dos seus dedos o mais poderoso sistema de defesa, o Thunder Blade. O corpo
aerodinâmico de liga metálica voa a até 523 Km/h enquanto uma metralhadora Gatling dispara até 4.800
tiros por minuto, isso sem falar nos mísseis ar-terra AATM. Seu objetivo é destruir a poderosa base central
inimiga. Porém, é mais fácil falar em chegar lá do que fazer. Existem quatro estágios neste jogo, onde você
encontrará: cidades, desertos, cavernas, oceanos e refinarias. O mundo livre, depende de você.

Botão Direcional • Mover o helicóptero

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A ou C • Disparar tiros e mísseis

Botão B • Diminuir a velocidade

• Deixar o botão pressionado para aterrisar o helicóptero (apenas nas fases em primeira pessoa)
Tiro / 1 jogador

TURBO OUT RUNTURBO OUT RUNTURBO OUT RUNTURBO OUT RUNTURBO OUT RUN
Alcance os pontos-chaves antes do tempo se esgotar, para avançar para o próximo estágio, caso contrário,
será desclassificado. Mas diriga cautelosamente. Cuidado com os carros mais vagarosos e com obstáculos
imprevistos perto da estrada. Esteja alerta ou você vai bater, prejudicando seriamente suas chances de
estabelecer um recorde de velocidade.

Botão Direcional • Movimentar o carro

• Pressionar para baixo para mudar a marcha

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Frear

Botão B • Acelerar

Botão C • Usar o turbo
Corrida / 1 jogador

WORLD CHAMPIONSHIP SOCCERWORLD CHAMPIONSHIP SOCCERWORLD CHAMPIONSHIP SOCCERWORLD CHAMPIONSHIP SOCCERWORLD CHAMPIONSHIP SOCCER
Um grande estádio, 24 seleções e jogos disputadíssimos. Vencer não vai ser nada fácil, pois antes é
necessário classificar-se para obter o direito de enfrentar as melhores seleções do mundo. Cada seleção
inscreve 16 jogadores e, antes de começar o jogo, são escolhidos os 11 titulares. Prepare-se, siga seus
instintos e conquiste o direito de levantar a copa.

Botão Direcional • Controlar os jogadores

• Pressionar junto com o botão A para efetuar uma ponte com o goleiro

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Chutar

• Dar um “carrinho”

• Repor a bola em jogo com a mão, através do goleiro

Botão B • Executar um passe alto

• Repor a bola em jogo com o pé, através do goleiro

Botão C • Passar a bola
Esporte / 1 ou 2 jogadores

WRESTLE WARWRESTLE WARWRESTLE WARWRESTLE WARWRESTLE WAR
Haja fôlego para lutar com caras tão fortes quanto esses! Para vencer um combate você deverá imobilizar o
seu oponente por 3 segundos no chão. Mas com certeza ele não vai querer que isso aconteça.

Botão Direcional • Mover personagem

Botão Start • Pausar o jogo

Botão A • Socar

• Levantar o adversário

Botão B • Chutar

• Pisar no adversário

• Efetuar uma voadora

Botão C • Agarrar

• Imobilizar o adversário
Luta / 1 ou 2 jogadores

ART ALIVE!ART ALIVE!ART ALIVE!ART ALIVE!ART ALIVE!
Comece com um papel em branco, ou escolha um dos muitos cenários de fundo. Depois escolha uma cor,
selecione uma ferramenta de arte e solte sua imaginação. ART ALIVE! tem mais de 50 gráficos predefinidos e
cenários de fundo para misturar e combinar com suas próprias sugestões criativas. Solte a imaginação e
torne-se um artista.

Botão Direcional • Mover o cursor
• Mover uma ferramenta
• Alternar a vista de um carimbo antes dele ser fixado

Botão Start • Acessar a caixa de ferramentas a partir da tela de apresentação
• Alternar entre a caixa de ferramentas e o papel de desenho

Botão A • Acessar o papel de desenho a partir da tela de apresentação
• Ativar / desativar uma ferramenta
• Confirmar sua escolha na galeria de animação
• Fixar uma letra ou número com a ferramenta de texto
• Aplicar um carimbo sobre o papel de desenho e sobre o papel de animação

Botão B • Confirmar suas escolhas na caixa de ferramentas
• Desativar a ferramenta de curva para movê-la para outra posição sobre a tela
• Percorrer as letras e os números (ferramenta de texto)

Botão C • Mudar a velocidade da ferramenta
Educacional / 1 Jogador

FICA 1FICA 1FICA 1FICA 1FICA 1
O jogo FICA 1 é composto por 1 tabuleiro e 32 peças. O objetivo é deixar apenas uma peça no tabuleiro.  A
captura se dá por salto, desde que a casa seguinte esteja livre. Este é um jogo que vai exigir muito de seu
raciocínio. Chame seus amigos e descubram as melhores estratégias para ser bem sucedido!

Botão Direcional • Mover o cursor
• Mover as peças

Botão Start • Sair do jogo
• Selecionar as opções de jogo

Botão A, B ou C • Selecionar uma peça
• Cancelar a seleção de uma peça

Educacional / 1 jogador

JUNTE 4JUNTE 4JUNTE 4JUNTE 4JUNTE 4
Neste jogo, você pode jogar contra o Mega Drive ou contra um adversário. Os jogadores se alternam nas
jogadas, escolhendo uma das colunas para jogar a peça de sua cor. As peças sempre param uma casa acima
da peça mais alta da coluna. O objetivo é formar 4 peças da sua cor em linha, coluna ou diagonal antes do
seu adversário.

Botão Direcional • Mover o cursor
• Selecionar uma coluna

Botão Start • Sair do jogo
• Selecionar as opções de jogo

Botão A, B ou C • Jogar uma peça
• Selecionar as opções de jogo

Educacional / 1 ou 2 jogadores

PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)
Danielzinho se meteu em uma grande confusão. Estava voltando da escola para casa chateado por que está
com notas baixas e, estranhamente, não encontrou ninguém em casa. Ao entrar no seu quarto, foi
surpreendido por um fantasma que lhe impôs um desafio: encarar as perguntas do Pense Bem! São dez
jogos, cada um com um tema diferente. Para ser bem sucedido, Danielzinho precisará obter boas notas em
todos os jogos. Boa sorte e estude para estar preparado!

Botão Direcional • Mover o cursor

Botão Start • Pular a introdução

Botão A, B ou C • Escolher uma resposta
• Confirmar as senhas no início do tema desafio

Educacional / 1 jogador

JEWEL MAJEWEL MAJEWEL MAJEWEL MAJEWEL MASTERSTERSTERSTERSTER

KID CHAMELEONKID CHAMELEONKID CHAMELEONKID CHAMELEONKID CHAMELEON

LALALALALAST BAST BAST BAST BAST BATTTTTTLETLETLETLETLE

OUT RUNNERSOUT RUNNERSOUT RUNNERSOUT RUNNERSOUT RUNNERS

SHADOW DANCERSHADOW DANCERSHADOW DANCERSHADOW DANCERSHADOW DANCER

SHINOBI IIISHINOBI IIISHINOBI IIISHINOBI IIISHINOBI III

SONIC 3SONIC 3SONIC 3SONIC 3SONIC 3

SPSPSPSPSPACE HARRIER IIACE HARRIER IIACE HARRIER IIACE HARRIER IIACE HARRIER II

SUPER HANGSUPER HANGSUPER HANGSUPER HANGSUPER HANG-ON-ON-ON-ON-ON

SUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLSUPER THUNDER BLADEADEADEADEADE

TURBO OUT RUNTURBO OUT RUNTURBO OUT RUNTURBO OUT RUNTURBO OUT RUN

WORLD CHAMPWORLD CHAMPWORLD CHAMPWORLD CHAMPWORLD CHAMP. SOCCER. SOCCER. SOCCER. SOCCER. SOCCER

WRESTLE WARWRESTLE WARWRESTLE WARWRESTLE WARWRESTLE WAR

ART ALIVEART ALIVEART ALIVEART ALIVEART ALIVE!!!!!

FICA 1FICA 1FICA 1FICA 1FICA 1

JUNTE 4JUNTE 4JUNTE 4JUNTE 4JUNTE 4

PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)PENSE BEM (10 JOGOS)

ALEX KIDDALEX KIDDALEX KIDDALEX KIDDALEX KIDD

ALIEN STORMALIEN STORMALIEN STORMALIEN STORMALIEN STORM

ALALALALALTERED BEATERED BEATERED BEATERED BEATERED BEASTSTSTSTST

ARROW FLARROW FLARROW FLARROW FLARROW FLAAAAASHSHSHSHSH

BABABABABATTTTTTLE GOLFER YUITLE GOLFER YUITLE GOLFER YUITLE GOLFER YUITLE GOLFER YUI

BONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERSBONANZA BROTHERS

COLCOLCOLCOLCOLUMNSUMNSUMNSUMNSUMNS

COLCOLCOLCOLCOLUMNS IIIUMNS IIIUMNS IIIUMNS IIIUMNS III

CRYSTCRYSTCRYSTCRYSTCRYSTALALALALAL’S PONY T’S PONY T’S PONY T’S PONY T’S PONY TALESALESALESALESALES

CYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWCYBER POLICE ESWAAAAATTTTT

DECAP ATDECAP ATDECAP ATDECAP ATDECAP ATTTTTTACKACKACKACKACK

FAFAFAFAFATTTTTAL LABYRINTHAL LABYRINTHAL LABYRINTHAL LABYRINTHAL LABYRINTH

FLICKYFLICKYFLICKYFLICKYFLICKY

FORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENAFORÇA ALIENÍGENA

GAIN GROUNDGAIN GROUNDGAIN GROUNDGAIN GROUNDGAIN GROUND

GOLDEN AXEGOLDEN AXEGOLDEN AXEGOLDEN AXEGOLDEN AXE

GOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE IIIGOLDEN AXE III
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