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Ξ
I oυτεξ τlξ

κρuεξ μeρεξ κσl
vοxτεξ τoU xεIμd)vα,
πoυ τtξ
περloo6τερεξ ιirρεξ
σαξ Ttξ oπαταλ6τe
oτo oπiτl με
ouvτρoφli τηv
αγαπημ6vη oαq
Amiga, εiπαμε Yo σσξ
διboouμε μερlκ6q
δεκ6δεq tips πoυ
αφoρoιiv παlJviδlα
oτηv Amiga' 6τσ.
ιiroτε vα
μηV oαq
αvτloτ6κovταl τiπoτα
περiεργα
δlαoτημι1πλolα,
oιlrματιirδεlq
6vτρεq, Aliens καl
πioτεq με κρυφ6g
παγiδεq. Eτol λolπιiv
μoζ6ι|rαμε 160+1 tips
καl φτ16ξαμε αυτ6 τo
μlκρ6 αλλi τιioo
1ρηolμo .ελπiζouμε.
6vΘετo. M6λloτα γtα
τηv δIκη oαq
δlευκ6λυvση στηv
αv6γvοroη τou
εvΘ6τoυ
αυτoo, μαoτlγιiroαμε
μερlκoιfig oυvτ6κτεq
καl Θiλovε 6λα τo
τlPs
κατ6 αλφαΘητlκη
oεlριi.

B. Σ6μloq
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A
AcτloN FlGl{τER
Bdλτε αιo Hi-score η λ6ξη ZBACKDooΒ για
dnειρεg ζω69.

AFTER τ!{E ιi,AR
KαΘιbg παiζετε oτo παιxv[δι παηoτε τα ALT, B και
1 ταUτ6χρoVα για dπειρεg ζω69 και εv6ργεια. Aυτd
για τo πρωτo |evθl. Για τo δε0τερo nαηoτε ALT, M
Kαι ,1 ταUτoχρovα για τα [δια απoτελ6oματα. Av
θθλετε vα περdoετε κατευθε(αv αro δε0τερο |eve|
o κωδικ69 εivαι 101069.

ALtEil sτoBι|
Παηoτε τo F απλιbg για vα περdoετε επ(πeδo.

ALτERED BEASτ
Για vα oκoτιbοετε τov αρxηγo ηg πρωηq πισταq
πηγαιVετε και Koλληoτε επdvω τoυ. Mετd αVoιξτε
τo AUTOF|RE η κραηoτε παημ6vo τo flre ιiloπoυ
vα πεθαvει. Στov αρxηγ6 ηg δεUτερηq πισταq
πηγαlvετε ατo κdτω αριoτερ6 μθρoq ηq oθδvηq
Kαι ριΧVετε τoU |aser. oταv βλ6πετε και 6ρxovται
Kατd πdVω σαξ τα ..ματdκια,'παηαrε fire κατω για
ηv αoπlδα. Στov αρ1ηγo ηg τρiηg πloταq
πηγα[vετε και κoλληoτε πdvω τoυ, μετα καvτε κdτω
για vα σK0ψει και πuρoβoλεlτε oυvdxεια. KαΘε φoρd
πoυ περvdvε απ6 πdvω oαg εκεivo τα πραγματdκια
παηoτε fire και παvω. Για τov αρ1ηγo ηq
τεταρηq πισταq ηγαivετε αro πioω αριoτερ6
μ6ρo9 ηq oθ6vηq, σKijψτε και ριχvετιl τoυ. KαΘε
φoρd πoυ Θα 6ρ1εται και θα oαg ρiΧvει μια μπdλα
πηδdτε για vα ηv απoφUγετε.

AMC
Στo παιxv(δι αυτ6 ηg Dinamiο xρειdζεoτε τoυg
αK6λouθoυq κωδικoUg: DlSCoVERY, NoSΤRoMo,
EΝτERPRIsE, DAGoBA|I, REPL|cANτ, KHULL,
MEτRoPoLIS.

ANaΞlrΞι]υaE!o

Tα κoυμπιd F1, F2'F3'F4' μεταβdλouv τo
o1ημα ηg εικovαq σηV oθ6η (φαρδ0,
πλατ0, μικρo η norma|). Πατιbvταg τo P
κdvειg παuη. T6λo9 με τo πληκτρo C
βγαlvειg oτo οontro| 6rιou γρdφειq τouq
παρακατω κωδικo0q:
1) EDJ| 2) HrCr 3) FLLD
4) L|Bc 5) οcAL 6) EDIL
7) FADK 8) GABK 9) KC|J
1ο)LALD 11) LD|J 12) KJ|A
13)FLAK 14) F|ET 15) KCGB 16)ιcAH
17) LAEA 18) LFΕK
oι κωδικol 9, 1 1, 13' 1 5, .16, .1 7, .l 8 βρισκoVται
6λoι o'6vα stage. T6λo9 αv 6xετε βαρεθει τo
DEMO τoυ παιxvιδιo0 παηoτε τo C και
γρdψτε τo κωδικ6 -1.

Παηαιε τo TAB μετα απ6 ηv αρ1ικη oθ6η
τωv τ[τλωv και διboτε καπoιo απ6 τα
επ6μεvα passwords: ARCANE, FAERlE,
DRU|D. νγ|ZARD. sPELLs.

Eov ηv ιilρα πoυ πα[ζετε πληκτρoλoγηoετε
ηv λεξη DS|MAGιο, κdθε πληκτρo πoυ θα
πατατε μετd θα π6φτει τo αvτioτoι1o δωρdκι
πx πατιilvταg L θα π6φτει τo Ιaser,

oταv τo παιxviδι ooq ζηηoει vα διαλθξετε
αρ1ιπελαγog, διi:oτε B42,1 και παηαιε
ENTER δυo φoρ6q. Tιbρo θα μπoρε[τε vα
πηγolvετε oε oλα τα vηoιd απ6 τo 1 μ6xρι τo
9999.

ARi,IALYTE
Για vo γivετε dτρωτoι παγιilοτε και τuπιirαrε
DELTA3.

ARMY MOVES
Πληκτρoλoγηoτε KARENBRoAD HU RsT
oηv ειoαγωγικη oΘoη για απειρη
εv6ργεια,

ΔsτRo MΔRINE coRPs
oι κωδιKoι ειvαι oι εξηξ:
1) NOSTRONO
2) DTSCOVERY
3) DAGOBAH

4) REPLTCANS
5) KRULL
6) METRoPoLιS

Δτottlc lιoBo-κlD
Σηv ειoαγωYi γρdι.|,lτε ΤUΕSDAY 14TH και
τo cheat mode θα
εvεργoπoιηθε[.

Av 6χετε πρoβλημα με τιq μαxεq τoτε
περιμ6vετε vα εμφαvιoτεl η cargo/energy
Ieve| εικovα και μετακιvε[αιε τov κ6ρooρα
oηvπdνωαριoτερη γωvια Kαι Πατεισrε fire
και + (απ6 τo πληκτρoλ6γιo)
ταυτ6xρovα. H oΘ6η Θα κdvει μiα λdμψη και
θα 6xετε dπειρεq ζω69
και αoπlδεc.

τo Tl{E FUTURE ll
Kdντε pause Kαι γραψτε THE oNLY NΕAT
TH|NG To Do και θα 6xετε infinite supp|y.

BADLANDS
oταv τρ6xετε εvαvτια oε ovτιπαλoυg πou
ελδγxoνται oπo τo οomputer μηv τoυg vικατε
με μεγαλη διαφoρd γιατi αλλιιbg θα ε[vαι
πoλ0 τα10τερoι oηv επ6μεvη πiαια. Aκoμα
αγoρdζετε λdαιι1α, turbo και ταx0ητα για
vα παβvετε καλ0τερα τιg oτρoφθq.

Παηστε 0 και 0στερα 4 Kαι 0στερα τo <.
Mετo παηαrε 0 και B και <. Tιbρα παηoτε
τo 5 και τo 9 για vα γ[vετε dτρωτoι.

BΔRB/ΔRIΙ\N ll
Av βαρεθηκατε vα περιπλαvι6oτε αrιg πloτεq
ψdχvovταq τoV DRAX τ6τε δεv 6xετε παρα
vα ακoλoυΘηoετε τo oπαθi πoυ βρισKeται
πdvω oηv αoπ[δα, στo κdτω μθρoq ηq
oθ6vηg, μ6vo 6ταv αUτ6 βρισκεται πρoq τα
πdvω. Eπιηξ Kραηoτε παημ6vo τo M, τo E
και τo HELP ταυτ6xρovα για vα γεμioετε με
εv6ργεια.

BARτ slMPsoN
Tυπωστε SHΕEP |Ν A GROUP WEAR|NG
HATS και θα απoκηoετε dπειρεg ζω6q.

B
B/Δcκ
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B/ΔτTLE lsLE cΔR.vιlP
oι κωδικoi πoυ χρειdζεστε 6ταv παιζετε
εvdvτια στoV Uπoλoγιoη: CoNRA' PHASE'
EχoTY, MoUNT, F|GHT, RUSTY, F|FT|-|,
VEsUV, MAGlc, sPAοE, VALEY, τESTY,
TERRA, SLAVE, NEVER, HIVER.
Av απoφαo[oετε Vα παιξετε διπλ6
χρειαζεστε τouq αKoλoUΘoUq κωδιKoιq:
FIHsT, GHoSτ, GAMMA' HΑRSS, EAGLE,
METAN, FoToN, PoLAR, τ|GER, SNAKE,
ZEN|τ, DoΝΝ, VESTA, oΧX|D, DEMoN'
GιANτ.

Tuπιiloτε CASΤOR καθιbq πα(ετε και δεv θα
Xdvετε εvεργεια.

Πληκτρoλoηoτε HOGER MELL|E TΙ-|E MAΝ
oN THE TΕLLY για απειρεq ζω6q.

Πατιilvταq pause μπoρειτε Vα KιVειτε τov
oτ6xo oαq και vα πUρoβoλειτε τα τ6ρατα πou
θα ε(vαι ακ[vητα απo τo spel| τoU pause.

BEVEBLY HILLS COP
Στα high scorθ τUπιilαιε MELL|Ε και oηv
oθ6η επιλoYηq δuoκoλiαq Θα μπoρε(τε vα
πdτε σε 6λα τα Uπoπαιxviδια.

ELOOD iiONEY
To cheat mode τoυ b|ood money μπαivει oε
εViργεια oε κdθε πioτα (oηv αρxη)
πατωvταq τo πληKτρo HELP.

Mερικo[ κωδικo[ για Vα περVdτε επιπεδα:
RosS, TREE, RAΤτ, L|sA, S|NK, DAVE'
BιKE' IRoN, BιRD, LEAD, TAPE, ννEED'
VASE, RING, PILL, GIRL, SPOT, GOLD,
PALM, oPAL, LocK, soΝG, SAFE, F|RΕ
\,νoRM' LAMP.

c
GiΛBΔL

Για απειρεq ζω6q διboτε oτov πivακα τωv
scores R.J.TOONE.

Gl{/Δos sτRlκEs BΔcκ
α)Bρεiτε ιlvαv δρακo β)ρi1τε τo SpeI| Mon Zo
Gorsar γ)παηoτε ESC δ)κρατιilvταg τo
αριoτερ6 ALT γρdι,Uτε:
LoRD LIBBASULUs sMιT|lES τHEE
DOWN
ε)ξεπαγιiloτε τo παιχvιδι Kαι ηκωστε τo
δρdκo αr)πdρτε τo bonus lveapon πoU
αφηvει και η oμαδo σαq γιVεται ATPΩT||.

c!{AR!oτs oF ltRAτH
oταv oαg ζηηθε[vα παηoετε τo F|RE για
vα αρxioετε, oπριbξτε τo JoYSτlοK
μπρooτα και θα παρετε απειρεg ζω6q.

Πατnαιε pause και διiloτε |N A GARDΕN|N.
Πατιbvταg τo Τ τιilρα μηδεviζεται o 1ρ6vog
σαq.

cHlp,s GHΔLLENGΞ
ΘUμdστε τo φιvαλε τoυ 6ργoυ..Dark Star',
τoU KdρnεVτερ; Διboτε..| think therefor I
AM,,και θα τo θυμηΘειτε, AV Θ6λετε Kαι αλλη
δρdη κdvτε τo εξηg: Παηoτε F και
πληκτρoλoγηoτε SAG|TTARlANS MAKE
BΕTTEΒ LoVERS.

cHUcκ Rocκ
Σηv oθ6η με ηv μπdvτα παηoτε τo Esο
Kαι τUπωστε..L|FE IS MY DREAM', για
dπειρεg ζωεξ, 

.TURΝ FRAME,'για επιλoγη
επιποδoυ, ..MoRTIMER,' για επιλoγη ζιbvηξ
στo εnιπεδo και..ESTRANO,'για vα μπoρεiτε
Vo πετατε,

Παηαιε |.{ELP oπoια oτιγμη θθλετε και Θα
61ετε πoλλd jumps και razors. Mπoρε[τε vα
τo κdvετε 6oε9 φoρθg θ6λετε.

coNτlNENτΔL clRcυs
Kατα ηV διαρκεια τoU παιχvιδιoO γρ0ψτε
SCHL|KA και πατιbvταg τo F2 αΜ6ζετε
επιπεδα.

υsΞR 4

Evα tiρ για vα ξεκιvατε πoλι γρηγoρα: M6λιq
τo πρ6τo KoκKιVo φωq αvαιljει κdvτε πdvω,
στo δε0τερo κατω, αιo πρωτo πρασιVo πdvω
και φuγατε.

cURsΞ oF RA
oλoι oι κωδικoi πoυ θα xρειαo-ιεiτε πoτ6:
2)Y|G3)cTHULHU 4)LovEcRAFτ
5) τoMMYKNoοKERS 6) νγATCHERS
7) MTDCARD 8) UN|οoHN 9) |S|S
10) M|DΝ|GHτ 11) KAZGARoTH
12) M|SοAToNιc 13) ΤHoRBAD|N
14) M|SHΑKAL 15) ABANAS|NIA
16) AZAτHoTH.. 17) AKALLABETH
1B) SILMARILLION ,19) DRAUG
20)SAΝDAR|N 21)oss|R|AND
22) M|THR|L 2g) GLAYRUNG
24) ELBERETH 25) τHoRoN
26) AMARτH 27) τ|.iARGELIoN
28) MAUGR|M 29) MΕREMoNτ
30) οAER!η/EDD|Ν 31) STAHLΒAτTE
32) MANDELBRoτ 33) VoNKocH
34) cHΒ|sτUS 35) JE|-ιovA
36) 92E2JMP92E2 37Ι RAWHEADΒΕχ
38) HALLRAISER 39) PINHEAD
40) DEVPAC 41) E|ΝSTE|N|UM
42) PΒoτACT|N|UM 

. 
43) PRoMΕTH|UM

44) JSBACTi 45) ToccATAΕtFUGA
46)BRANDENBURG 47)CoLoN|ACLAUD|A
48) VoLGARDΕΝ 49) TERRA
50) 64738 51) 648ο2 52) NEBELUNGEN
53) HAGEN VON 54) DONAR
55) SK|DBLADΝ|R 56) DAGoN
57) SLoMoτSK| 58) οULL|NAΝE
59) ARTAMYRDHIN 6ο) AΝNAMAGDALENA
61) PH|LL|PΕMAΝUEL 62) GRAcELAND
63)JoLLYRoGER 64)GΕτFUNKY
65) τW|L|GHτ 66) DΒAGoNLANGE
67) HAT|-IEG LΑ 68) lΝ QUANoK

s) FLOYD
e) FURRY
13) BEAST
17) LEMAC
21)ZtPPO
25) LAZER
29) DAFAD
33) MAMOG
37) FUNKY
41) DONKY
49) KAΝJ|
53) |RATA
57) NEURO
61) STOAT
Mε ANDES αvαπληρωvεται η εVεργεια κdθε
φoρd πoυ πυρoβoλε(τε.

DEFENDER oF τHE cRoιi,N
Moλιg καvετε Seek Conquest oε κdπoιo
κdαrρo και o τoixog γκρεμιαιεi,
τoπoθεηoτε τov κθρooρα oτo ρηγμα τoU
τo[χoυ κoι αρxioτε γρηγoρα vα πατdτε τo
mouse button. Eτα θα αvτιμετωπioετε
λιγoτερoυg εxθρo0g αηv μd1η πoυ
ακoλoυΘεi.

DRAGON BREED
Kαvτε pause και 61ovταg παημθvo τo shift
γρdι.pτε |RΕM για dπειρη εv6ργεια, εvιil με
τo N περvdτε π(αrα. .

DUcκ τALES
Av Θ6λετε πoλλd λεφτd ηγαiνετε oτo.Labyrinth of Crete,,. Aξiζει 7000 δoλdρια
πoU σιγoUρα δεV Θα oαg 6ρθoυv καθ6λoυ
αoxημα.

DYNAiilτE Dυx
Σηv αρxικη oΘoη τυπιi.loτε Cl-{ΕAT.
Aρx[oτε τo παι1v[δι και με τo 1.6 ηγαlvετε
σro αVτιστoιΧo επ[πεδo.

DYilAsτY wARs
Σηv αρ1ικη oΘovη τUπωστε OHEAτ MoDΕ,
Tι,ilρo παlζovταg παηoτε F2 για vα
πεoασετε επιπεδα,

DYτER (l7
Σηv ειoαγωγικη oθ6η τυπιiloτε GG|B. Mε W
παiρvετε extra 6nλα και με S extra αoπiδεg.

69) KrRAN
71 ) τHRAN

70) oUKRANOS
72) ULTHAR

73) THALAR|oΝ 74) NGRANEK
75) CATHURTA 76) ENTROPTE
77) HETSSENBERG 78) LAPLACE
79) SoNA NYL 80) D|FEΒENT|AL
81) |NTEGRAL 82) HYPΕRZYKLUS
83) APFΕLMANN 84) cHAos
85) DYAKHEE 86) DENDRIT
87) NEURON 88) PAΝKΒEAS
89) PANAKHEA 9ο) UNoRDNUΝG

D
DEFEilDER II
oι Kωδικoιγια τιq πloτεg ε[vαι:
1) sτABτ
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E
ELF

TUπωστε CHoRPoo oπoιαδηπoτε oτιγμη
oτo παιxv(δι και Θα 61ετε απειρεg ζωdg.

F- i6
Mπoρε[τε vα καταρριψετε ε0κoλα τα M|G-28
με σφαιρεq αv 6ρχovται
καταπ0vω σαc Kαι ειvαι κovτα.

Παmαιε oause και δΦαιε ,.Justified

Anncients of Mu MU, για απειρεq ζω6q.

ΠληKτρoλoγηστε AD ASΤHA αιo π[vακα τωv
high Score για 0πειρεq ζω6ξ.

F
FALGON
Πατιbvταq τα πληκτρα X, SH|FΤ, coNTRoL
61ετε B πυρα0λoυg και μεγαλυτερη ιoxO
αrιg τoυρμπlvεg.

Διboτε αvτ[ για τo ovoμd oαg BUοKAROO
και θα διαλ6γετε 6πoια απooτoλη Θ6λετε.

Πoηαrε = και oλoι oι κακol oηv oθoνη θα
εξαφαvιoτoUv.

EoRGoττE]ι| woRLDs
M6λιg εμφαvιoτεl η oθ6η τωv τιτλωV
τυπιboτε ARC και μετd παηoτε τo HΕLP.
Πατιilvταq τo S τιbρα φταvετε oτo μαγαζ1.

Στo παιxvlδι αυτ6 υπαρ1oυv καπoια πληκτρα
πoυ μπoρε[τεvα περvdτε τα Ιeve|s:
MAτCH -1 πληκτρo U
MAτOH 2 πληκτρo L
MAτOH 3 πληκτρo E
MATοH4 πληκτρoWηE
MATc|l 5 πληκτρo Y
MAτOH 6 πληκτρo B
MAτCH 7 πληκτρo L

F-ls sτRtκE EAGLE 2
Av oαg τελειιilvouv oι πυρoυλoι η τα κα0oιμα,
παησrε ταυτ6χρovα
CTRL, ALT και Β ηv [διo oτιγμη γιo vo
γεμioετε πdλι.

υsER 6

Eπειδη εiναι δ0oκoλo vo πρooγειωθεi τo F.
29 μπoρεiτε vα καvετε elect παvω απ6 τo
διαδρoμo πρoσγεiωηg και η απooτoλη θα
τελειιboει oα vα ε[xατε πρoαγειωθεt.

G
GΔLΔXY E.iRGE

Kαθιbg παiζετε πληκτρoλoψαrε DoΝKEY
και θα μπoρε[τε πατιilνταg τo F3 vα
πεοvdτε απ6 τo 6vα επiπεδo oτo dλλo.

Gl{oιlLs'N,Gl{osτs
TUπ6στε .KAREN BROADHURST,, για
dπειρεq ζω6q.

G|GΔNolD
Παηαrε CAPSLOCK oηv oΘovη επιλoγηq
παiκη και θα oαg δoθoυv 6vα oωρ6 ζωδg.

GLOEULUS
Tυπιboτε Zvmo!EG
GREMLINS 2
Για Vα 6χετε οπειρεg ζωθg pειαζεοτε τo
6voμα S|NATRA oτov πlvακατωv High
Sοore.

H
t{ΔMMERFlsτ
Στo π(vακα τωv high score τUπ6στε | Want to
Cheat αvdπoδα και θα 6xετε απειρεq ζω6ξ.

HARD DRIVING
Διαλθξτε καvovικη αλλαη τα1υητωv και
μ6λι9 η τα10ητα σαq φθdσει σε
ικαvoπoιnτικ6 επiπεδo παmoτε τo Ν. Θα
παραηρησετε 6τι η ταxUτητα παραμθνει
[δια και δεv βγαlvετε απo τov δρ6μo αιιg
στρoφ6q' τo κ6λπo oταμoτdει μ6vo αv
τoακα0ετε.

To παρακdτω tip oαg βoηΘdει vα μηδεVισετε
τo παιxviδι. oταv oαg βγαλει πdvω oηv
μη1αη παηoτε τα 65χλμ και μηV αUξησετε t

I

oλλo ιiωq τo τ6λoq ηg πiαrαg για vα μηv
εχετε πρoβλημα με τoυg τρoxov6μoυq. Για
Vα oπoφUγετε τιq oυxvθg πτιiloειg απ,τα
εμπ6δια τoυ δρoμoυ πηγαivετε παvω oηv
δεξια ασπρη γραμμη και 6τoι απoφεUγετε
vα πατdτε 6ξω απo τoV δρ6μo αλλd Kαι μ6σα
σ,αUτ6V-

t{oBRoR zoMBtEs FRoM τHE
cRYPτ
Mερικo1 κωδικoi γιo vα liερvατε oε oπoιo
επ[πεδo θθλετε:
Eπ(πεδo 1:απλιbg παηαιε Return
Επ[πεδo 2: WoLFMAN
Επlπεδo 3: |-lAMMEΒ
Eπiπεδo 4: LUGOS|
Eπlπεδo 5: NOSFERATU
Eπiπεδo 6: GARL|C
Eπισηq αV γραψετε |MMORTAL γivεoτε
αθdνατoq.

l.|υDsoN !{/Δwκ

Χ:85. Y:174.
Computer: Χ:244, Υ :199' ΣTPAΤl-lΓo|: X:1 35,
Y:239, SECOND MAN:
X:99, Y:61 , KAΘHΓHTHΣ: X:49, Y:1 15

I
tκARl wABRloRs
τUπωστε ..FREΕ Β|DΕ,,στo high score για vα
γιvετε ατρωτoι,

lilτERNAτloNAL lcE
l{ocκEY
AV σκoρdρετε παηαιε pause και περιμδvετε
μ6xρι vα αιαμαηoει η
μoυoικη για vα πdρετε extra πovτouq.

INτERNAτIoNAL κARAτE
Mπoρεiτε vα καvετε τoυq πα[κτεg α6ρατoυ9
(61ι πdvτωq πετΦvτoq
ηV μπαλιτσα β6μβα, oπωg καvoυv oτιg
ταιvιεq) αV oηv π(oτα πoυ

Σηv αρxικη oθ6vη τυπιbαιε
ScIEΝcEFIcΤ|oN 1ωρ[g return.

HUNτER
MεριKιiq σUvτεταγμ6vεq : Sθcurity Pass
X:90. Y:153. OLD MAN:
X:181, Y:169, Prisoner: X:135, Y:239, MoΝK: LAsτ N1NJA 3

εξελioεται o αγιilvαq παησετε τo spaοe bar
ηv oτιγμη πoυ δεxθεi
κdπoιoq αvτlπαλoq xτ0ημα και πθoει oτo
dδαφog. Θα εioαoτε
α6ρατoι μ6Χρι Vα τελειιiloει o αγιilvog.

J
JA]γlEs PoND
Διboτε Junkyeard για dπειρεg ζω69 και
πατΦvταg τα ακoλouθα γραμματα μδoo τo
παιxviδι θα πατε σε πιo πρoχωρημεVα
επ(πεδα: Z, X, c,ν, B, N, M.

κ
κID GLovEs
F1 για pause και RH|ANNOΝ -start.press, F9
για vα γιvετε α0ρατoι. F,1 -cheat.press, F8
για κλειδο και $1 0000 οash -pause-οheat,
F7 τo επ6μεvo επiπεδo.

κLAx
Evιb πα[ζετε παηoτε το πληκτρo 3 και τo
επ[πεδo θα τελειιboει! Στo [διo παιxviδι
πατιilvταg Caps Loοk Kαι Spaοe ταUτoχρoVα
μπoρε[τε με τo πληκτρo 3 Vα πρoχωρdτε 6vα
wave και uε τo 4 vα πdτε oτo wave 100'

L

Kωδικoi πoυ τoυg δivετε αvτ[ για τo 6voμd
oαq: SUSS, IMΕD, UΒΤ|,
BASD, NOUS, REOO.

LE/ΔNDEn
Δεv μπoρε[τε vα τελει<iloετε τo πριilτo
επιπεδo; Yπdρxει o κωδικog ZXSP, E1ετε
πρ6βλημα με τo δε0τερo επ[πεδo; Pixτε
LVFT και απoγειωΘεiτε. Επiηg oηv
επιλoη options δ6στε τov κωδικ6 LTU S για
Vα απoKησετε anειρεg ζωεg. Tιi,lρα με F8
παγιilvετε και με F6 και fire ταυτoxρovα
πεovoτε επιπεδα.

LED sτoRM
Δωστε..DAV|D BRoADHURsT νγANτS To
οHEAΤ'.

LEMMINGS II
oλoι oι κωδικo[ για τo No 2!

EΠ|ΠEΔo: TAME

ι
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LΕvELS
2
I

5
6
7
B
I
1ο
'11
12
IJ

14

CODES
ιHRTDNccAD
LRτDLcADAo
RτDLcILEAH
TDLCAIIVFAQ
DLο|HVTGHJ
LοALTTDHAE
cILτVLHIAD
cAIRννLHJAI
||PULΙ-lcKAN
MPULHcοLAM
P\,γDl{cILMAM
ULHοAHTΝAL
LLBKHVUOAL
HοAMvννDPAo
ο|LτULHQAK
CAHPVNHBBP
IHRVNHCCBK
LRVNHCCDBJ
RTFLCILEBK

TFLCAHVFBD
FNc||TTGBΝ
cKMVvNLιBP
CKMVVNLIBP
CGIPWNLJBP
|ιRWNLBKB|{
MPWNLοΕLBH
Β\,νNLο|MMBo
ννNLBAιvNBG
NLcM|τv\/oBs
LBοMVWNPBo

6
7
δ
o
.10
't 'l
12
13
14
tc

to

17
1B
19
20

LMBIIVWOCP
MBAMVννLPcM
BIMv\,νLMQcF
cA|-lSτFMBDP
MHRVNMοcDF
MHVNMBADDO
RVNMcIMΕDI
VNMCAIVFDR
NMBIIVVGDJ
MBAMVVNHDG
CIMVVNMIDQ
BAι-|S\,γΝ|JDN
|ιRννNMBKDK
MR\,γNMBcLDJ
RννNMBIMMDQ

10
11
la

13
14
15
16
17
18
19
20

Llλ|E oF FIRE
Evιil πα[ζετε τυπωστε OPERAT|ON FERREτ. N

llΔvY sE/ΔLs
Lι.iGlGΔL

oλoκληρωvετε 6Vαv π0ργo πατωvταq F3'

iilDN|Gl{τ rEstsτA]ιtcE
Σηv aρ1ικη oθ6η τυπιbαιε
|TSΕASγννH ENYoYKΝoWι-|o\,γ.

tiooNsτoNE
Πηγαιvετε στo Stonehedge και διbαιε 61ι
κdπoιo μoγικ6 αvτικειμεvo αΜα ηv
παvoπλiα Kαι τo σπαθι σαq' oxι μ6vo oι
ιερειq δεv θα τα πdρoUV αλλd Θα σαq
δωσoUV και αΠ6 μια ζωη κdΘε φoρα.

Kαvτε 6vα high score Kαι αvτι για τo Ovoμα
σαq δωστε PSBoYs' Tιbρα μπoρε[τε 6πoτε
θ6λετε vα περvdτε επlπεδo, vα πατατε H και
υoτεoα ESC.

NEu, YEAR LEi,ιi,|lNGs
Mε τo space περVdτε |eve|s (απiαιεuτo 6),

λt!G}|τ s}|lFτ
Στov π[vακα τωv hi.scores γραψτε αvτι για τo
6voμd oαq MP|OKLE.
Θα πdτε οηv επ6μεη π(αια.

NINJA sPlR!τ
Φoρτιboτε τo παι1vlδι και μ6λι9 βρεΘεiτε
σηv oθoη παηoτε τo F9 και μετα τo
αριoτερo SHIFT.

NlllJΔ lt,ΔlιRl.DRs

Παηoτε Caps Lock αιo oN Kαι γραψτε
chidas. Mετα πoηoτε τo Off . Θα 6xετε
απειρεq ζω6q.

NlτRo
Avτi για 6voμα διboτε MAJ και θα 61ετε
απειρα κo0αμα και λiγα παραπαvω
1ρηματα.

o
OOPS UP
Παρακατω oαq δlVoUμε τouq κωδικoOq για τιq
,100 πioτεq τoυ παι1vιδιo0. 1)Poο1 2)DK51
3)30FJ 4)F159 5)4058 6)FA20 7)5F6J
8)CKD4 9)NF05 10)D04G 1 1)40v8 12)FDL0
13)V03D 14)49F8

IHPUFHFKFO
MR\,γNLFALFM
RνγNLFIMMFF
ννNLFAIVNFo
NLFι|VνγoFH
LGALVUFPFK
GιMvUNLQFM
GAIRVLMBGO
IIRVLMFCGG
LRVDMGADGL
RVLMFIMEGM

ΕΠ|ΠEΔo: CRAZY
LEVΕLS coDEs

15
16
17
1B
19
20

8
I
10
'11

12 B|MV!νNLQBF
13 BAιRVLMBCF
14 IHΒTDMCADcP
15 LPτDMCADoP
16 PτDιB|MEcE
17 VLMBEHTFCO
18 LMC||VVGοH
19 MCAMVVLI{CE
20 c|MVVLM|οΝ

ΕΠ|ΠEΔo: W|LD
LEVELS CODES
1 cΕ|PWLMJGR
2 MHPV\/DMBKCQ
3 ΜR\ΙνLMBALοΕ
4 RVVLMBIVNCG
5 ννLMBA|VNcG
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ΕΠ|ΠEΔo: νγιcKED
LEVEL CODES
1 UΝ|cA|τNDs
2 NICMHVUODA
3 |BALW\,γNPDL
4 C|MVνγNMQDJ
5 GAIRVLLBEL
6 ιHRTDLGοEJ
7 LRΤDLGADEG
8 RVLI-IGILEEF
9 TDLGAI-{VFEI
10 LLGι|VVGEM
11 LGAMVVLI.IEJ
12 G|MVVLL|ΕS
13 FA|RνγLLJΕD
14 ||RWLLFKΕM
.15 MR\,νLLFALEJ
16 RWLLGIMMED
17 ULHGGιτNEK
18 Lι.1G||TUoEN
19 LFΕLτνγDPEK
20 G|MVνγLLQEL

EΠ|ΠEΔo: HAVoc
LΕvELs οoDΕs
.1 GAHRVFLBFF
2 IIRVNLFCFG
3 MPτNHGADFM
4 RVΝLG|MEFN
5 VNLGΕ|τFF|
6 NLGM|τVGFR
7 LGCMVVNHFO
8 GMMτVNLιFH
9 GAI-IRUFLJFM

Για vα μπεiτε oτov Ieνel editor διboτε τov
κωδικ6:THE F|NAL cUT.

L6τlls τι|RΒo ll
oλoι oι κωδικoi πoυ xρειdζεoτε:
τνγ|LlGι.|T
PEA SOUP
THE SKIDS
PEACHES
LIVERPOOL
BAGLEY
E Bo\,ν
Tιbρα με ηv λεξo0λα DUX oτα passwords θα
περdoετε oτo μικρ6, κρUφ6 Uπoπαιχvιδι.
Στoυq κωδικoOq διiloτε ΤURPENTIΝE για vα
6xετε dπειρo xρδvo oτo παιxv[δι,

i,l
MAGIG PocκEτs
oταv xdoετε αro παιxvlδι (τελειωσouv oι
ζωεq oαq δηλαδη, πω πω εξηγηη)
κραηoτε παημεvο τo fire. Θα ξαvαρxloετε
τo παιχVιδι αλλα με τo ιδιo σKoρ πoU ειχατε
αφηoει.

MEτAL MASTER
Kατd ηv διdρκειαg ηq μdpq πατιilvταg τo
F4 θα αλλαξει τo οontro| τou αvιπdλoυ oαq
και ακιvnτoπoηθει. Eτα περνατε τo
εrτιπεδα uε εUKoλια.

MlcκEY MoUsE
Evιil παiζετε, παηoτε |NSEHT Kαι τUπ6στε
61315688. Ξovαπατnoτε |NSΕRT και Θα

'1

Z

3
4
5
6
7
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1s)νγAaD 16)X038 17)UU09 18)40FJ
19)Xο3c 20)DK49 21 )GBLD
22)P49X 23)A0A5 24)39V5 25)XPΕ4
26)F E Pc 27 \cxΕ's 2B\32H4
29)PD30 30)1οF4 31)D947 32)FD4G 33)DK4B
34)2ο6G 35)DK39
36)DGLO 37)DO49 38)6P05 39)FO49
40)4GF'r 41 )XPE5 42)UP97
€)Aa1a 44)5046 45)VΕ96 46)X94B
47 )E1 1 4 48)D824 49)θ4D5
50)so4L 5l)FOR0 52)2FF7 53)R4Kc
54)R9GH 55)PW04 56)OEP5
57)R4G6 58)MF03 5e)OW7s 60)MC90
61 )0OT8 62)Tr27 63)W3RE
64)9o5νγ 65)TRP2 66)6G|3 67)REννa
68)rPOU 69)uGF6 70)FUKO
71)30RT 72)JUΕΕ 73)MIRo 74)GULU
75)JUG8 76)R2τ7 77)τUP8
7B)KOP9 79)B|\,γ| B0)EB01 B1)SA3A
82)S4A9 83)LA8D 84)MUEO
85)ER7Ε 86)NΕPT 87)νv8GA 88)P|31 89)2|10
90)A234 9.1)X3A1
92)NEο1 93)GUF7 94)A3K9 95)ο5Jο
96)JH90 97)JUBt 98)V06e
99)T800 100)4799

oPERAτ!oN τHυNDERBoLτ
To tip αυτo εvδιαφθρει κυρ[ωg αυτoOq πoυ
6xoυv τελειιiloει τo παι1viδι καθιbg τo
δυoκoλε0ει περιoσ6τερo διπλασιdζovταq
τoυq αvτιπdλoυ oαg. Στo π[vακα τωv high
scores πληκτρoλoηoτε SPECCY MODE.
Για αυτo0q πoυ δεv τo 6xoυv τελειιboει oτov
ΠιvαKα τωV scores γραψτε νν|GAN N|NJA
Kαι θα εχετε dπειρεq ζωεg.

P
PANDORA
oταv αρx[ζει τo παιxvlδι μηv κoυvι6oτε μ61ρι
η γuVαιKα vα σαq διiloει τo |D Amy. Nα
αXρησιμoπoητε τo ..space,,για Vα
τoπoθετε(τε τα αvτικεQεvα πoυ κoυβoλατε.
Χρηoιμoπoηoτε τo rifIe με τα |aser (μ6vo 5
σφαιρεq) για Vα σKoτωσετε τov Kλ6φη και
τov hoo|igan (τo 1ερι oαq vα βρioκεται oτo
υψoq τoU κεφαλιo0 τoυg). Xρηoιμoπoηoτε
τo |D |t commander για Vα μηV σαξ
σKoτωσoUV τα ρoμπ6τ φ0λακεq.
Χρηoιμoπoηoτε τo εΠιηq για Vα μπεiτε οτo
δωμdτιo τoυ οommander.
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PANG
Σηv oθovη τoυ 1αρη διbατε WHAT A Ν|CΕ
CHEAT για vα πατε 6πoυ θθλετε.

P!PEi,IANtA
Σαg δ[voυμε μερικo0q κωδικoυg τoυ
παιxvιδιoO oε εvτελ6q τUχαια σειρd. BaΙ|,
B|ob, Wi|d, Doοk, Grip, ooze.

PLATOON
Tυπιboτε,.HAMBURGER - H|LL,' oηv oΘ6η
τωv τιτλωV. Tωρα μπoρειτε vo πατε oτα
εκρηκτικσ πατιi.lvταq F2, αηv γiφυρα με τo
F3 και αιo 1ωρι6 με τo F4,

Poιi,ERMoNGER
Διατ6ξτε dvαv αρ1ηγo vα εφευρioκει.
Παγιiloτε τo παιχvιδι Kαι βdλτε ηV
ταxUητα oτo φoυλ. Mετd απ6 μερικα λεπτα
ξεπαγιiloτε τo παιxv(δι και θα δε(τε
εφεUρ6σειq πoU δεv περιμ6vατε πoτιi.

PP HAMMER
oι κωδικoi πoυ xρειαζεαrε για vα περαoετε
τα επiπεδα τoυ PP |-|AMMER:
EΠ|ΠEΔo Kc]Δ|KoΣ
2 BJHVHABU
3 F|BUAWνγT
4 JGVTCURS
5 FFHTTτBS
6 BEESVSτR
7 FοUSJJSR
B JBRRSIGJ
9 FADIFHJI
1ο AVA|HF||
1.1 EUJJBEHH
12 |τGGDDcG
.13 GRνγGVBJE

CJTHAAEF
GIFHJ\,γDF
RHDESvνγE
GFTCFTGD
οΕJcHsBD
GDοFcRAc
ΒB\,νEΕ|sB
GA|ΕvHοB
BννΕWAGUA
FUUνγRETA
JΤRVTDG\Λ/
\,γSEBScUv

EVω παιζετε παηστε pause και δωστε
YoU'ΒE oΝE UGLY MoTHER και Θα
γιvετα ατρωτoq.

PRINCE OF PERCIA
Kρατιilvταg παημ6vo τo Caps Loοk και τo L
πεovατε επ(πεδo'

PRoPHEGY τHE vlκlilG
c}ltlD lMAJlτEc, Jo.,o sRN,

GusτΔvυs- xlNJΔsDL
oι κωδικoi

D-ιLa

oταv μπε[τε στo high sοore γραψτε
ZEBEDEE. Mετd μ6λιξ oρχioει τo παιΧvιδι
παηαιε τo F1 για dπειρεq ζω6q και F2 για
vα πdτε oτo δε0τεoo |evel.

6ταv 6λα τα dλλα 61oυv απoτυ1ει... oε oλα
τα παιxvlδια.

R

BLRBJsBJ για γρηγoρo τρ6ξιμo ΒJSBJSBR
για διπλo oυραvιo τ6ξo
BJBJBJRS για γρηγoρα oυρdvια τ6ξα μδλιg
γρdψετε τouq κωδικouq
πdρτε 6vα οredit και μια κ0κκιη Koυπα ΠoU
θα εμφαvιoτoυv εKει. Για Vα μπειτε σε μια
μαγικη π6ρτα πoU θα βγει αv Kdvετε αUτo
παρτε τα διαμdvτια με ηv εξηq σειρd:
K6KKιvo, πoρτoKαλ(, κiτριvo, πρdοιvo, μπλε,
μωβ και ρoζ.

TUπωστε DARTH VADΕR στo High score.
M6λιq αρχισετε Vα παiζετε πdλι, περvoτε
επιπεδα uε τo F2.

Δ(vovταg ννASP.ASM ανd πdσα σrιγμη μεσα
oτo παι1viδι γlvεoτε
ατρωτoι πατιbvταq τo F4.

Rlcκ DANGERoUS
Εdv 6xετε βαρεΘε[ vα 1dvετε oηv 5η π[oτα
υπdρ1ει και o ε0κoλog
τρ6πoq| Στov πιvακα τωv Hi scores
πληKτρoλoγε(στε PooKY, και 6ταv
ξαvαρxloετε τo παι1v(δι θα εμφαvιoτεl η
φραη 16 B|Τ Long Game. Kdνovταg τo
Joystick oτα δεξια γ[vεται 6 bit... και 6τoι
μιKραιVoUV oι πιστεq Kαι φταVετε dvετα στo
ιoιvdλεΙ

Aπλd παmαιε τo Ctr| και τo Return κoι o

a
oUIτ

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
λΕ
40

47

\Λ/JBAFAιv
I-IIRBGWHU
HHDRAVUτ
ννFARcT|Τ
v\/ΕJsTSHS
HDGS\,νRcS
llBνντJIJR
\,γAτUsHEJ
VM/FGFGDJ
GVCUI-IFVI
GTSTBDFH
ASITECAH
ARBSVBνγG
||vSνγ\,γRG
IHHRJVBF
AGFBSUUE
AEvAFSTΕ
ιDSBIRHD
ICDVCJVC
ARAVEIIJC
νγννJννVGIB
HVGννAFDB
ι-|TAEΒDRA
BSUFJcE\,γ
FRGFsBoνγ
JJDFFAVV
FHτEGvFυ
BGJEAUAU
FFcHcHvτ
JDsHURFΤ
Fο|GννJAS
BBBJJ|νγR
EWVJSGRR
IVI.IJFFBJ
EUERHETI
CSURCCSI
GHRSEBGH
RJDSVAUH

48
49
50
cl

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

14

tc
ιb

17
1B
19
20
21
ι.
23
24
25
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Robocod Θα μετατραπεi oε α6ρα πoυ καvε(g
δεv θα μπoρεi vα πειραξει. Av ξαvαπαηoετε
return o ηρωαg μαg θα ξαvαγlvει
φUσιoλoγιK6q.

ROBOCOP
oταv oηv πριilη oθovη τoU παιxvιδιo0
γρdψετε .THE L|ΤTLE MERMA|D,,Θα 6xετε
τιg εξηg δυvατoητεg:
ΒEτURN γιVεστε αoρατoι

R-τYΡE
oταv oαg ζηηΘεi vα βdλετε ηv διoκ6τα B,
πατnστε τo HELP Kαι τυπωστε MΕ.
Παηoτε τo βελdκι πoυ δεlxvει πρoq τα
πdvω. Bdλτε ηV δισκ6τα B και παηoτε
spaοe για vα ξεKιVησετε. Tωρα μπoρειτε vα
Χρηαμoπoησετε διαφoρα κ6λπo με τα F5-
F8. Av θελετε επ[ηg τυπιboτε SUM|TA για
απειρεg ζω6q,

R.V.F. HOilDA
Av δεv rηγατε και τooo καλα oηv κouρoα,
βγαλτε ηv διoκιiτα μoλιg φτdoετε αro
ημειo τoU τερματισμoU. H oΘ6Vη θα
αvαβooβηoει κ6κκιvη. Ξαvαβdλτε ηv
διoκθτα και διαλ6ξτε.,LOAD NEW DAτA,
απo τo μεvoO. Mδλιq φoρτιiloει, διαλ6ξτε
ηv επ6μεη διαδρoμη και Θα κdvετε ηv
iδια διαδρoμη πdλι' Kdvτε τo (διo oε κdΘε
πιστα μdχρι Vα σuγκεvτριiloετε αρκετoiq
βαθμoυq,

s
sDt
Πα[ξτε τo high score game μ6xρι vα
Kατασrρεψετε 6λoυq τoυg ααιερoειδεlg και
0oτερα τυπιiloτε ALER|C oτo high.score.

tu
Για 6πoιov θuμαται τo παι1v[δι αυτo ακoμα:
Aq παηoει τo + και θα περdoει επιπεδo.

sHΔDow oF τt{E BE/Δsτ l
Aπ6 ηv αρxη τoU φoρτ6ματoq θα 6χετε
παημεVo 6vα πληκτρo τoυ mouse Kαι τo
fire τoυ joystick. oταv Θα δε(τε πωg αργε( η
εvτoλη για αλλαYη ηq δισκ6ταq θα
αφησετε MoNo τo fire για vα βγει η εvτoλη
vo ηv αλλdξετε και Θα κdvετε τo iδιo μ6xρι
Vα αρχισει τo
παιxviδι για vα dxετε dπειρη ζωη.

sHADou, oF τHE BEASτ !|
M6λιg εμφovιαrotv οηv oθoη μπλε
γραμματα παηστε τo αριστερ6 Koυμπι τoU
mouse. Kατ6πιν αφoι εμφανιστoιV παλι
γρdμματα παηαιε τo δεξi κoυμπi και μετα
τo αριαιερ6. Aπ6 εκε[vη ηv οτιγμη και oτo
εξηq θα 6xετε dπειρη εV6ργεια.

s}|Δrtou, oF τI{E BEΔsτ l|l sτonliBΔLL

EPΧETA|!!! (και αυτ6 τo tip θα Kαvει ηV
Amiga σαq αvυπ6μovη|)

sl{ΔDow DΔNcEn

KoΘιbq παiζετε πληκτρoλoηoτε LET ME
W|N για μ(α 6κπληξη.

SτREEτ E|GI{τER

F6
F7
K
P

F

M

50 HZ
60 HZ
αuτoκτovε[τε
σαq διvει oε oριoμ6vα
ταμπλ6 αερoπλοVo
oαg δivει φτερd
oαq πηγα[vει oτo
κovτιvoτερo oημε[o για vα
φUγετε αΠ6 τo ταμπλι i l
επιλεγετε σε πoιo ταμπλιb
θα παiξετε

Επiηg παγιboτε τo παιxviδι και κραηoτε
παημ6Vo τo SH|FT. τUπωστε ALEX
MURPHY και μπoρεiτε vα αυξησετε ηV
εv6ργειd oαq κρατιilvταg παημdvo τo
αριoτερ6 πληκτρo τoU mouse.

Rocκ,N,RoLL
Στov πlvακα τωv high score διboτε
coUΝTRY και θα μπoρε[τε vα πdτε oε εvα
μεvoU για vα ακo0oετε 6πoια απ6 τιq
Kαταπληκτικ6q μoUσιKεq Θ6λετε.

BOLLTNG NO]iINY
Πoλιi απλd παηoτε F9 για vα παρετε πioω
oλη oαg ηv εv6ργεια'

]ιoLL!NG τHUNDER
M6λιq αKoυστει τo ι|,lηφιoπoημεvo γ6λιo
τυπιboτε J|MBBBY και ιivα
μηvυμα θα εμφαvιoτεi πoυ θα λθει 6τι τo
οheat mode θΧει εvεργoπoιηθει. Tωρo
εxετε απειρεq ζω6q και περvdτε επ[πεδo
πoτωvταq τo ,1.

RoτoR
Mερικα passwords για vα μηV κouρdζεσrε:
GAG, SLY, L|P, MEN' Aι,γE, TNT και P|T,

υsER 12

Παηoτε pause και πληκτρoλoγηστε G|vE
ME |NF|NITΕS για απειρεg ζω69,

st{tNoBl
Kdvτε Dause και τυπιboτε LARSΧV!|| Kαι
6ταv xdoετε θα 6Xετε 99 credits.

slLκwoRM
Παησrε τo Esc για vo πdτε oηv oΘ6vη τωv
options' Πληκτρoλoμoτε Scrap 28 και θα
παρετε dπειρεq ζωεξ.

sκlDs
Παηoτε ταυτoχρovα ALT + F|RΕ + L για τo
εΠιπεδαη ALT + F|RE + C για dπειρη
εv6ργεια.

ξDFLLB.iιΙNb

oι KωδιKoι για τιq πιστεξ ειVαι:
2) HΕYY
3) OUDI
4) DYOU
5) CALL
6) MYRI
7) NTAνγ
B) OMAN

sτAEFLlG}|τ

Για vα απoκηoετε εvα σωρ6 Xρηματα
πηγαiνετε στo trade depot αιo starport. Στo
Endium Fuel διiloτε για τo vo|ume
q11111111.

SτARGLIDER ll
Σταμαηoτε τo διασημ6πλoιo Kαι παηστε
τα F5 και DELΕTE' Tιbρα
τUπωστε ννERE oN A MιSSιON FROM
GoD,1 και θα απoκησετε απειρηεvεργεια'
εv6 με τo πdημα τoU K θα 6χετε 0λα τα
6πλα πou μπoρειτε vα κoυβαληoετε.

Kραηστε ταυτ6Χρovα παημθvα τα πληκτρα
F1 μ6χρι F6 μ6λιq τo
παιΧvιδι αρχισει, γιo ατ6λειωη εvεργεια.

ΤUπ6στε STRΕΕT OHEAT αηv oθ6η τωv
τiτλωv. Πατιbvταq HELP περvατε oτo
επ6μεvo επ[πεδo.

stjDERcΔRs l
Avτι για ovoμα γραψτε:
oD|E για τo Stage 2 με VAUG|NT
B|GC για τo stage 3 με PoRSCHE
H|ο|l για τo stage ,1 αλλd με u500000

SιΙDERGΔRS tl

Δωσrε σoν ovoμα στοv πρ6τo παιχη |
\Λ/ALK THE H|LL και στov δεuτερo
IN!γARDs.

sιt,lv
Ev6oω παζετε o,αuτ6 τo τ6λειo, oε επlπεδo
οoin-op, Kαταπληκτικ6, εκρηκτικ6
αριστoυρylμα καvτε pause και τUπωστε
Ncο-.l701. Δωοτε return, ξεπαγωστε και
61ετε dπειρεq ζω6q. Πιilg αλλιιbg voμiζατε
6τι θα τ6λειωvα πoτ6 αUτ6 τo ΠαvδOσKoλo
shoot'em Up! Mηπωq με ικαv6ητεq!;

Σηv oθ6vη τωv τ(τλωv τυπιiloτε CHROME
για vα πα[ξετε 6vα μικρo
υπoπαιχVιδι.

sw.iED .lF soDΔIι|
Γρdψτε στov πιVαKα τωV scores NANοY η
RAM. Τελoc πατιbvταq τo return αλλdζετε
πιστα.

τ
τΔnGEτ !ιEIι|EG/ΔDE

Στov π[vακα τωv high sοore διboτε 6vα
6voμα πoυ vα αρx(ζει απ6 τα
γραμματα PA για vα 6xετε απειρεq ζω6q.

τERiilNΔτoR ll
Παγωστε τo παιχνιδι και παηστε F1 Kαι μετ0
F2. Παηoτε τ6λoq τo
fire και Θα μπoρειτε με τo ΕSc Vα ΠαιρV0τε
τα επιπεδα.
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τEsτ Dnlι,E tt
Av πληκτρoλoηoετε GAS oπoιαδηπoτε
αιιγμη Θα πdτε oτov επ6μεvo oταΘμ6
αVεφoδιασμo0.

τl|E cRtsτΔL
Για vα μπoρ6oετε vα επιβιιboετε οηv
Fe|dina πρ6πει Vα παρετε πdvω οτov
πλαvηη κdτι ταμπλ6τεq πoυ θα τιg βρε[τε
κovτd αιo κρεβ6τι oαq oη Ζapmino|a. H
εlooδog τoυ οπιτιo0 oαg ε[vαι oτo Krings
Head μ6λι9 μπεiτε η κdτω π6ρτo η oπoiα
αvolγει με τo Go|den Key.

oι κωδικoi για πληρη εξoπλιομ6 εivαι:
Leve| 2:7s7fο10006f70
Leve| 3:6e1eο21000e10
Level 4: 465fa31 001 eb0
Level 5: d4bfd41000eb0
Level 6: bοfefSl010a41
Leve| 7: 6b1σb10.10aο.1
Level 8: e590d710178c1

τ|{E sliiPsoNs
Τυπιbαrε CoWABUΝGA για εUκoλ6τερo
παιxvlδιη EAT MY sHoRτS για vα περvdτε
επιπεδα. Tωρα για vα βoηΘηoετε τov Bart
πληκτρoλoηoτε SHEEP |N A GROUP
ννEAR|NG HATS, T6τε Θα 6χετε απειρεg
ζω69 και τo παζλ τoυ παι1vιδιo0 Θα ε(vαι
θ6μα p6voυ vα λυθεl.

oι κωδικo[ ε[vαι:
1-2 BR|DGE ΒoLLS
2.3 MAc NALLΕY
3-4 KID ZAPPING
4-5 A N|τ |N τlME

τ}.UNDER BLADE
oταv εμφαviζεται τo digitised ελικ6πτερo,
πληκτρoλoγηαιε CHASH
και Θα εμφαvιαιε[ οηv oΘ6vη τo μηvυμα,.Cheat Mode',. Mε τo UΝDo
περvdτε επiπεδα.

τl{υNDERE|nDs
ΔoKιμdστε τα ακ6λoυΘα passwords:
RECOVERY and ALOYSIUS.
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Για vα διαλ6ξετε 6πoιo επiπεδo θ6λετε
απλιbq παηoτε R εvω πα[ζετε. Tιbρα με τα
F1 μ61ρι και FB πατε oε Οπoιo μ6ρo9 θ6λετε
Aν δε1τε τ[πoτε περιεργo σηV oθoη τo
διoρΘιbvετε με N,

τoTAL REGALL
ΕVα tip μ6Vo για τρoμερd υπoμovετικoυg:
Kdvτε pause και αφηστε
τo vα περιμ6vει για μ[α περiπoυ ιbρα! oταν
επιστρ6ψετε (απ6 τo ψωVια υπoθ6τω) Θα
δεiτε oηv oθ6vη τo μηvυμα 

..Cheat mode
actiνe,. και 6τσι θα 6xετε απειρεq oφαiρεq.
Evαq λιγ6τερ0 oδυηρ69 τρ6πo9 για vα
6xετε απειρη εv6ργεια αιo πριi:τo επiπεδo
ε[ναι vα διboετε, 6ταv δεixvει ηv φdτoα
τoυ Aovoλvτ' .LISTEN To TιlΕ \,γHALES,
και αυη Θα αvαπoδoγυρioει. Στo παιxvlδι
τιilρα παηoτε pause και διboτε Jlmmy
Hendrix, M6λιq ξαvαπηηoετε pause Θα
εχετε απειρεq ζω6q,

oταv τρακαρετε και ηv στιγμη πoU τo
oυτoκivητo επιαιρ6φειoτo δρoμo παησrε
HELP. Θα βγει η ουηθιoμ6vη oθ6vη τωv
options αλλd εoεlq πdvτωg dxετε γλιτιboει τo
20 second penalty.

τuRRlcAN
Moλιg φoρτιiloει τo παιxviδι πατατε τo
αριoτερ6 πληκτρo τou mouse γρηγoρα
μ6xρι vα αρxloει τo παιxviδι. Eτoι παQvετε
99 ζωθq και τρ[α credits. Evαq αλλoq
τρoπoq για vα απoκηoετε 99 ζωθq ε[vαι vα
KdVετε 6Vα high Sοore Kαι Vα γραψετε
BLUΕSMoBιL.

τυBRtcAN 2
Σηv αρ1ικη oθ6vη παηαιε τo πληκτρo
He|p. Σην σUV6Xεια παηατε αρΥa1'4'2'
Mετα τo ESο για vα αρx(oετε. Tωρα εχετε
αμ0τρητα KαVoVdKια και ασπιδεq.

Tti,INTRIS
Av με[vετε απ6 credits, 6ταv 6xει μεivει 1
credit παηοτε τα Kouμπια πoU 6χετε oρισει
για αλλαμ σΧηματoξ (αv δεv τd,xετε
αλλdξει: F|ΒE button τoU joystick και δεξι6

SH|FT)- Πρooo1η μ6vo vα τα παηoετε
TΑYToΧPoNA|!!

3D coNsτRucτloN κlτ
Για vα δε(τε oλεg τιq oΘovεg τoυ παιxvιδιo0
πηγαιVετε στoV editor ση menu bar, στo
menu AREA και διαλ6ξτε Go To AREA,
Tιbρα μπoρε[τε vα πdτε oε 6πoια oθovη
θ6λετε. Eπioηg μπoρειτε vα αλλdξετε τα
condittons 6τoι ωoτε vα μπoρεiτε vα vικατε,

υ
UNREΔL
Στo αρxικo μεvo0 με τιg τριoδιαoτατεg
μπdλεg διboτε oRD|LoG|cUS και γlvεoτε
αΘαvατoι.

v
VAXINE
KαΘωq παιζετε πληκτρoλoηoτε
WΙLDEBEΕSΤΕ, Tιbρα πατιilvταg F,1-F4
αλλdζετε επ[πεδα.

vENUs τHE FLYτR/ΔP
oι πριbτoι κωδικo( τoυ παιxvιδιo0 εivαι:
2η πισrα MANτ|DS
3η πισια c|cADAS
4η πιστα PSYLL|DS
5η πioτα P|ΕR|DS

υ,
u,ARzoNΞ
Σηv oθovη τωv τlτλωv κραηoτε παημ6vα
τα F 1 ' F2 and F3 ταUτoχρovα για vα γlvετε
ατρωτoι.

wElRD DREΔi,s
oταv φταoετε oτov καΘρθφη μηv βdλετε
6λo oαg τo oιilμα μεοα αλλα oταμαηαιε
ση μ6η και πληκτρoλoγηoτε SoS oε
ηματα Mors με τo κoUμΠι He|p, Δηλαδη
Doτ, DoT, DoT, DASH, DASH, DASH, Doτ,
Doτ, DoT. o αριθμ69 τωv ζωιbv οαg θα
πdρει 6vα παραξεvo o0μβoλo κoι Θα μεivει
ετσι για παVτα.

u,lNcs oF FυRY
Tυπιboτε Co|in was here και 0oτερα uε τo M
παiρvετε dπειρα oπλα, τo D oαg καvει
dτρωτoug, τo P σαq διVει μια ζωη ακ6μα εvιil

τo F oαg γεμlζει με κα0οιμα.

U'OLFCt{!LD
Tυπιiloτε THE PERFΕοΤ κιos o.πμ oeωη
επιλoγιilv.

U,ORLD GAi,IES
Nαι, μιλdμε για τo αθλητικ6 παιxvlδι πoυ εivαι
ακ6μα μovαδικ6 αιo εlδoq τoυ. Για vα
πρoκριΘεiτε oε εκε[vα τα αγωvloματα πou
πα[ζετε εvdvτια oτo ρoλoι, κραfioτε τo fire
παημ6vo εv6oo o υπoλoγιoηg φoρτιilvει.
oταv εμφαvιoτε[ τo αγωvιομα, Θα τo εxετε
τελειιiloει oε λιγ6τερo απ6 εvα
δευτερ6λεπτo!

x
XEilON tI
Παηαιε pause και πληκτρoλoηoτε
RUSSΙAN A|R, Mε τo πληκτρo N Θα
πcn\/Λτc τ|n πΙΛτcn

x-oUτ
oη ιilρα φoρτιbvει τo παιxvιδι κραηαιε
παημ6vα τα πληκτρα F|ELP και DEL. oταv
φταoετε vα επιλ6ξετε oκαφog παηoτε
HELP και DΕL. Διαλιiξτε καvovικd σKαφoq
και Θα 6xετε dπειρη εvθργεια.

xYBoτs
Στo high sοore γρdψτε ALF αvτ[ για τo 6voμd
oαg και θα 6xετε απειρη εv6ργεια oτo
επoμεvo παιxvlδι oαg.

Y
Yankee Doodle, απλα απoφ0γετε τov
ιo... αV 6γετε Pc.

Πατηoτε τo J και τo K ταυτ6xρovα για vα
6Χετε dπειρη εvι'ργεια' Παηοτε τo J και
θvαv αριΘμo απ6 τo 1 εωq τo 6 για vα
περασετε επiπεδo η 6vαv αριθμo απ6 τo ,1

6ωq τo 3 (oπo τo keypad) για vα περαoετε
Seοι|on.

Avτi επlλιiγou.. Ι{o ευ1αρlατlioouμε
oΛoυc τoUC ΦlΛoυc πoU τoσo καloo
μoξ 6bτελναv tips. καr oυY6θαλ.αv
bτliv 6κδooη τoil εvΘθτoυ.

z
z-ouτ
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