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ε"6 oπ6 τα tips
ltσ τηv Amiga πoυ

διiroαμε τov
πρoηγooμεYo μfvα,

iρΘε η ιirρα τorv PG καl
ST users vα πiρoυv τo
μερlδ16 τouq καl π6vor

απ6 6λo vα δεiξoυμε 6τl
oκεφτ6μαoτε καt

voιαζ6μαoτε γlα 6λoυg
τoυξ xρioτεξ

μη1αvημiτιυv. Eτol
λolπ6Y μαζ6Ψαμε l5o +
ltips (6l μα PC καl 9(l

μα ST} καl μ6λloτα,
6πo19 καl oτo

rrρoηγoιiμεvo τειi1og'
γrα τηY δlκi oαξ

δlευκ6λυvoη στηv
αv6γvιυoη τou εvΘ6τoυ

86λαvε τα tips κστα
αλφα6ητlκη oεlρ6. To Yo

Θ6λε19τ6oα πoλλ6 tips
κατo αλφαΘητlκη oεlρ6

δεv εiYαl eΦκoλo πρ6Yμo
6πιοg κατoλα8αivετε.

Tov πρoηγoΦμεvo μηvo
6γlve με τηv xρηoη

6iαqκαl oυγκεκρlμ6vα
με μαoτiγιo. Γlα vα μηv
επαvαληφΘεi τo iδιo' ol

ouvαδελφoi μoυ
κριiψovε τo μαoτiγlo

επlμeλιirg μ6σα ο, 5vα
PC αλλi δυoτυaιirq γl,
αUτoιiξ ξe16oovε 6ξor
τov 8ooρδoυλo. Ag τα

αφfooυμe 6μιοq αυτ6, o
κ6oμoq τιοv tips oαg

περrμ6vεl.

B. Ξiμloξ
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Kαθιi lq φoρτιj:vει γραι}τε BoTTΕN cHEΑτ'
LoUSY cHEAT' Loνγ DoνγN HEAΤ Kαι
θα6xετε απειρεg ζωθg.

BARBARIAN
oταv αρ1[o,ει τo παιχVιδι καvτε τoUμπα προq
τo μθρoq τoU αVτιπαλoU Kαι 0ταv οηκωθεl
oρθιog καvτε τoU τηV λαβη με τo σπαθι ΠoU
τoV χτUΠαει στηV μ6ση. Eπαvαλαβετε τo lδιo
μ6χρι vα τoV πατε σηV αKρη τηg oθovηg.Eκεi
σUVεχιστε τo ιδιo μ6χρι Vα χασει 6λη τoυ τηv
εVεργεια.

BLUE BROTHERS
Διboτε HoULQ στηV oθovη oπoυ επιλι1γετε
χαραKηρα Kαι παηστε απ61.6 για Vα πατε σε
αVτιστoιχη πιστα.

BOMBUZAL
Aκoλoυθo0v μεριKoι KωδιKoι για ΠρoΧωρημεVα
επiπεδα.
RAcΕ > LEVEL 8
LιSA > LΕVEL 24
GOLD > LEVEL 80
SONG > LEVEL 96
BUBBLE BOBBLE
Av δεv xαoετε καvovακι μθ1ρι ηv 20η πiοτα
και δεv oκoτιboετε τα δ0o ιΙΙταμεvα τ6ρατα θα

E
/ιRcΔNolD
Στov π[vακα τωv high scores δΦoτε PBΒA|N.
ΞΞ
ΞΞl

Ξ
B/ιcκ τo τHE FUτURE Il!

i; r
, ,* | ι

εμφαvιoτεl μ[α π6ρτα πoυ αv μπεiτε
μ6oαθα μεταφερθεlτε oε μiα διαμαvτo-
πιστα.

BUDoκAN
Πηγα[vετε oτo κατω δεξιo μερoq τηq
oθ6vηg τoυ Dojo και πατηoτε B για μiα
θκπληξη.

FIE

Ξ

CALIFORNIA GAMES
oταv αρx[oετε, αvαπτ0ξτε ταx0ητα και
πατηoτε oυvεxιbg τo Spaοe (jump). :ε
καθε πηδημα θα πα[ρvετε 20 βαθμoΟg και
6τοι θα μπoρε[τε ει]κoλα vα καvετε high
sc0re.

CHIPS CHALLENGE
Πατηoτε F και  πληκτρoλoγηoτε
sAG|ΤTAR|ΑNS MΑKE BETΤER
LOVERS.

clvlLtzAτloN
Moλιg αρ1ioετε vα πα[ζετε πατηoτε
ταυτ6xρovα με τo πληκτρo shif t  τα:
1 23456789οaνν ERTY U I PASDFG|-{ JK L.
Yoτερα κ0vτε τo iδιo κρατιi lvταq
πατημεvo τo ΑLT' Ξαφvικα θα βρεθεiτε
με v6α καλoυδια oηv κατoxη oαg.

DARκ SPYRE
Kατα τηv διαρκεια τoυ παιxvιδ ιoU
πατηoτε ALΤ και S ταυτoxρovα για vα
oιboετε ηv θ6η σαq σηV διoκ6τα.

DEFENDER
oF τHEcRowN
Av θδλετε vα ρlxvετε τov αvτiπαλo κατω
στιq Kovταρoμαxiεg τoτε oτoxε0oτε oτo
κθvτρo τηg αoπlδαg τoυ. Επiοηg oταv
καvετε πoλιoρκlα και ε[vαι λiγoι μεoα oτo
κΟοτρo μηv ρlxvετε disease γιατ[ δεv θα
oκoτΦoει πoλλoυg αλλd πρoτιμηoτε vα
γρεμioετε τα τεixη. Αv 6xετε πoλλoιg
καταπελτεg τoτε οτηv μα1η καvτε
B0MBARD εVω αv τα πραγματα εivαι

δυoκoλα τoτε KαVτε OUTFLANK. T6λoc
αv πατατε τo enter oτιg μovoμα1lεg
oπoυ oαg πληoιαζει o αvτlπαλog αυτ6q
θα xαvει εvθργεια.

ELι,IBA
oταv oκoτωθεlτε θα σαq γivει η ερΦηη
αv θ6λετε vα ξαvαπα[ξετε. Bγαλτε τηv
διoκετα Kαι πειτε yes. Θα αρxlo,ετε απo
εκεi πoυ πεθαvατε.

EYΞ oF HoRUs
Σηv oθ6η τωv τ[τλωv διboτε SPAM για
vα παρετε 0πειρεg ζω69.

FALCON F.I6
Φoρτιilοτε τo παιxv[δι και διαλθξτε Rank
1st Lt. Στιg απooτoλ6g διαλεξτε Dragons
Tai| και  οτη oυv6xεια τρlα migs γ ια
εxθρoι jq. Aρxioτε τo παιxv[δι  και
πατιi lvταg C θα δεiτε oτo αριoτερo
μερoq τoU χαρτη εvαv πoταμo.
Πηγα[vετε πρoq τα εκε[ και κατεβεiτε
oτα 8-10 xιλιαδεg πoδια πετιilvταg κατ0
μηκog τoυ πoταμo0. Σε λiγo θα δε(τε oτo
ραvταρ oαg τα migs. oριζovτιωθεlτε και
περιμιlvετε. Tα migs μπαivoυv μovα τoυg
στo στoχαστρo οαg. Kαταρ[ψτε τα Kαι
π0ρτε τoυg βαθμo0q. Kdvovταg βoλτεg
κατα μηκog τoυ πoταμo0 1ωρig vα βγεiτε
απ0 τo 1αρη, τα mlgs δεv oταματoUv vα
ερχovται.

FORMULA
oταv oαg γραΨει τo μηvυμα prepare to
race πατηοτε 3 φoρ69 τo ESC και θα
εμφαv[οει τov πivακα τωv αγωvιζoμεvωv
0πoυ εoεig θα θxετε 25 βαθμoυg και oι
αλλoι 0.

4D SPORTS BOXING
Aυξηoτε τo strength ooo μπoρε[τε και
μεσα στoV αγιilvα κραηoτε παημ6vo τo
fire και κιηθε[τε εvαvτια oτov αvτιπαλo
oαc. Θα τov oαπ[oετε.
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0ι κωδικo[ για τα τρiα πριbτα επ1πεδα
ειvαι
1: SlDEoUΤ' 2: GEKKO, 3:TOPFL|TE

L/ικERS vs cELτlNGs
Σ, αυτo τo υπ6ρoχo αλλα δUoκoλo
παιxvlδι oι παlxτεg κoυραζovται πoλ0
ε0κoλα. Eτoι φτιαξτε δ0o πεvταδεg και
xρηoιμoπoιηoτε μ[α oε κdθε quarter.
Φυλαξτε τoυg πα[μεg πoU περισσεUoUv
για τo τ6λoq πoυ o αvτiπαλoq παιρvει
φ0ρα.

LAsτ DUEL
Σηv ειoαγωγικη oθovη πατηoτε τo fire
για vα ξεκιvησετε Kαι αμ6oωq μετα
δΦoτε STR|DER. Mε τo F10 θα καvετε
exlt, με τo F9 θα περvατε oτo επoμεvo
επlπεδo, F5 για vα rΙαιρvει o πρωτoq
παi1ηg π6vτε ζω69 και F7 για vα παiρvει
και o δεUτερoq.

LEANDΞR
o πριi lτog κωδικog ε[vαι ZXSP και o
δε0τερoq LVFΤ.

LEiSURE sυlτ LARRY ll l
oταv o.αg ζητηθεi η ηλικiα οαg διi:oτε
OVER 25' Στιg ερωτηoειg πoυ θα
ακoλoυΘηooυv πoηoτε ctrl-alt-Χ και θα
μπoρεiτε vα επιλ6ξετε τo 5 επ[πεδo πoυ
θ6λετε vα πα[ξετε,

LEM]υ|!NGs
Tα passwords γ ια τα επ[πεδα ε[vαι:
RUDLCICMAQ, RTFLCILEBK,
VFNCAMUNBN, CIMUVCIICI,
lMSτFMccDl,  QUGMcIMMDH'
NKc0M\Λ/WODH, NGALTTEHEP'
GKMVνVMJQEM, MS\,νGMFcLFE,
STEOGILEGG.

LOGICAL

EI
GOLDEN oF τHE BEAGH

o κωδικog για τo τελευτα[o επ[πεδo ε[vαι
THE FINAL CUT.

πl
Ξ
ME/\N sτ|ιEEτs

<Nc 46ο3>
<NC 0132>
<NC 1231>
<NC 5194>
<Νc 5037>
<NC 4921>
<NC 4605>
<NC 2713>
<NC 4122>
<NC 3199>

<NC 4550>
SCHIMMING
JoHΝ KLAUsE
J.SAINT GIDEON
SANDRA LARSEN
BASH DAGOT
BLAZE νvEINER
sMlLEY MoNRoΕ

WAΝDA PECK
LARRY HAMMOND
OON MEAT
Τ0M GΒ|FF|ΤH

JORGE VALDEZ
BRENDA PERRY

DELLA LANG
SAM JONES=
PETER DULL

<Nc 465ο>
<Nc 7ο12>
<NC 3819>
<NC 4599>
<NC 4657>
<NC 1715>
<NC 3614>

<Nο 4621 >
<NC 4935>
<Νc 4525>
<NC 4590>

<NC 4931 >
<NC 4577>

<Νc 21 1.1>
<Νc ο021>
<NC 4674>

oι κωδικoi για oλεg τιg τoπoθεolεq:
SONNY FLETCHER <NC 5170>
DAVID POPE <NC 621 1>
MAURICE GRIBBLE <NC 8231>
GIDEoN ENTΕRPRlSES' FRANK

LOLA LOVETOY
RoBERΤ KNoTΤ
HARRY R|οE
L0S ANGEtES, BUS ΤERΜιNAL
LOS ANGΕLΕS, MΤc oFt|cE
BIG JIM SLATE
APARTMENT (Search)
BAZIL MALLoΒY
MΕLBA W|ΕDBUSH
STANFoRD DΕMILE
MTc MA|N coMPUΤER,
ΑLcATRAZ

iiEτΔL liuτΔNτ
Στηv ε ιoαγωγικη oθovη λiγo πριv
διαλεξετε |evel πατηοτε a|t + ctr| + B 2
φoρδg. Eπειτα διαλθξτε τo |eve| 1 καt
παηoτε enter. Aμ6oω9 ξαvαπαηoτε a|t
+ ctr| + B και θα ιlxετε απειρη εv6ργεια,

NBA ],LAYOFFS
Kαvovταg TYPE στo αρxεio
NBAOODES'TXT θα δεiτε oλoυq τoυq
πιΘαvo0g κωδικo0q.

Mεταφερθε[τε οτo drive πoυ βρloκεται η
διoκθτα με τo παι1v[δι και γρdι!τε TYPE
PASSνγORD.TXΤ για vα oαg δε[ξε ι
oλoυq τoυq πιθαvoυg κωδικoι ig πoυ
μπoρε[ vα oαg βdλει.

GRAND PRIX clRoulτ
Aρxioτε τo παιxviδι διαλ6γovταq τηv
επιλoγη c ι{AMPιoNSHIP c lRQU|T.
Mετα διαλεξτε αυτoκlvητo Kαι αρχιστε
τov δoκιμαoτικδ γ0ρo τηg Bραζιλiαg.
Mετα πηγαlvετε vα σUvαγωvιστε[τε με τα
αλλα αυτoκivητα'  Πρooo1η πριV
oβηooυv τα φαvαρια πατηoτε ESC και
oαv απo μαγε[α θα δεiτε iτ ι  θ1ετε
απoκηoει 25 βαθμo0q 6vαvτι τωv αλλωv
πoυ 61ouv 0. Kαvτε τo [διo και  στιq
αMεq πioτεq και o0vτoμα θα 61ετε 200
βαθμoUg και oι αvτιπαλol oαg καv6vαv.

GREEN BEREτ
Eπιλθξτε μovo τov p|ayer 2. Aρ1ioτε τo
παι1v[δι και πηδηξτε πρoq τα επαvω.
Εvιi: εloαoτε oτov α6ρα παηoτε κεVτρo.
Xαρη oε 6vα bug τo sprite θα βρεΘεi
κdτω απo τo 6δαφoq με απoτ6λεομα vα
περvdτε τιg πloτεg αvεvo1λητoι'

INDTANA JONES
AND τHE LAsτ GRUSADE
Kαθιi lq παlζετε πληκτρoλoγηοτε
STAR|oΝ και ιjoτερα ποτιi lvταg T θα
61ετε απειρo 1ρovo και S για vα πdτε
oτo επouεvo επ[πεδo. Av δεv πι0oει τo
κoλπo οUτo δoκιμαoτε
πληκτρoλoγιi. lvταg: RED BARcHEτΤA
και υoτερα T για xρovo και G για τo
επouεvo επ[πεδo.

ITALY'9O
Av οε καπoιov αγιi lvα 6xετε δε1θεi
πoλλα γκoλ, παηoτε τo F6 και θo πατε
κατευθε[αv oτα π6vταλτυ.
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AARON STEΠNνγooD <Nc 0439>
CARL LINSKEY'S OFFICE, USF <NC 4663>

B0SνγOΒTH cLARK {Search) <Nc 9932>

JERoMΕ MILBoURNE <Nc 4623>
ΕD BRADLEY
ARNoLD D\,γEEB
RON MORGAN (Search) <NC 1998>

<NC 7312>
<NC4610> NEγrER MIND

Mερικoi κωδικoi πoυ θα oαg βoηθηooυv:
IZAMLK, RZIIMBC, MZVMMM,
AZPMι.lV, HZGMP|' VZ|Μ|N' PZRMνγL,
AZPAHV, VZBA|N, GzννHzΕ' RZHVBc,
AZLVHV, GΖ|'ΛGΖF' AZPIHV, AZPΤHN,
GzΜFzF'RZZFB}'

PlPEMANlΔ
Mεoικo[ κωδικoi:
HAHA, GRIN, REAP, SEED, GRO\,V,
TALL, YALI.

Plτ-FlGHτER
KαθΦg παiζετε τυπιiloτε LOBSTERS και
πατιilvταg τoυg αριθμo0g απo 1 μ6xρι 0
πηγα[vετε oε oπoιo |eve| θελετε. Mε C
πηγα[vετε oτov αγιbvα για τov τiτλo.

D|AMoND M|NE, MAP <Nc 170ο>
}-|oΤΕL' MATcHBOoK <Nc 5162>
BAKERSF|ΕLD <NC 1710>
BEACH HoUSE (Searοh) <Nc 6470>
GREG CALL <NC 4753>
οARt L|NSKEY,S HOI.ΙE (Search) <Nc 466ο>
CΑRL L|NSKΕY,S LEΑSED WAREHOUSΕ
(Search) <Νc 4675>
CAL DAVIS (Search) <NC 3720>
cΑLιFoRN|Α LAB (Search)<Nc 8911>
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POιi,ENMONGER
Διαταξτε 6vαv αρχηγo vα εφευρ[oκει.
Παγιbοτε τo παιxvlδι  και β0λτε τηv
ταxUτητα o.τo φoυλ, Mετα απ6 μερικ0
λεπτα ξεπαγιboτε Kαι θα δε[τε
εφευρθo,ειg πoυ δεv περιμθvατε πoτθ.

PREHlsτoR|c
Σε oπoιoδηπoτε oημεio τoυ πoιxvιδιoυ
τυπιilοτε τoυg αριΘμo0g: 3.1 κεv0 1 κεv6
60 κεvo 08 κεvo 45 κεvo 28 κεvo.
Πρooo1η γιατ[ λειτoυργεi μovo οε ooεg
διoκετεg υπαρ1ει τo CHEAT,COM με τo
oπolo θα φoρτιiloετε τo Prehistoric.

PRTNCE OF PERSIA
Φoρτι , i loτε τo παιxv[δι  με PBINCΕ
MEGAH|T. Tιi-lρα πατΦvταg τα παρακατω
πληκτρα θα 6xετε τα ακoλoυΘα
απoτελ6oματα:
SH|FΤ+L περvατε oτo επoμεvo επ[πεδo,
SHlFT+| αvαπoδoγυρlζει ηv oθovη,
SHIFT+T γεμiζετε με εvεργεια, CTRL+W
πι1φτετε αργα απo μεγαλo tΨoq,
με + γεμiζε ι  o 1ρovog' SH|FΤ+B και
SH|FT+C δεiτε τα μovoι oαq.

RETU]ιN oF τt{E JEDI
Πληκτρoλoγηoτε DARΤH VΑDER oτov
π[vακα τωV high ScorθS. Mετα
xρηoιμoπoιι i lvταg τo F2 μπoρεiτε vα
πρoxωρατε οτα επ6μεvα επlπεδα.

Rlcκ DANGERoUS
Στηv πρι i lτη π[oτα μoλιg παρετε τo
bonus για τoυg δυvαμ(τεg, oτo κατω
stage αv θθλετε vα oκoτιboετε τoυg
αγριoυg 1ωρig vα xαλαoετε oφαiρεg,
xτυπηoτε με τo μπαστoOvι τov δεξιo
τoi1o και oκυι}τε γιατi απo τov αριoτερ0
τol1o θα 6ρθει θvα β6λo9.

SAι,AGE
oι κωδικoi για τα επ[πεδα 2 και 3 ε[vαι
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αvτlοτoιxα: TER MI NATE, N IGHΤMARE.

SHINOBI
Για vα παρετε αμθoωg τo 6πλo και τo
oπαθi, μoλιg παρετε τov oμηρo' πριv
πρoλαβει vα εξαφαvιoτεl περαoτε διio
6ω9 τρεig φoρθg απo κατω τoυ καθιilg
κατεβα[vει. Av θι1λετε απειρεg ζω6g
καvτε Redef ine keys και  δΦοτε τα
πληκτρα G, R, U, T, S'

SIERBA
Evα εvτυπωoιακo κoλπo για τo παιxvlδια
ηg Sierra πoυ ελ6γxovταv με τov παλιo
τρoπo (πριv τo Larry 5 και  τo Po| ice
Quest 3).  Evιb πα[ζετε πατηoτε
ταυτoxρovα τo ALT και D και 0οτερα
Return. Yoτερα παλι Βeturn και τιi lρα
πρ6πει vα βλ6πετε οτo κατω μ6ρoq ηq
oθ6vηg καπoιoυg αριθμoυg.
Ξαvαπαηoτε Βeturn και τυπιboτε TP και
θα εμφovιoτεl τo μηvυμα NEνγ RooM.
Διi loτε τιi lρα 6vαv απo εκεlvoυg τoυg
αριθμoυg και θα ηλεμεταφερθεlτε εκε[.

slMcIτY
Kατα τηv διαρκεια τoυ παιxvιδιoι i
τυπιi loτε με κεφαλαlα και xωρlg enter
FUND. To πoοo oαq θα αυξηθε[ κατα
1 000ο$. 0oεg φoρ6q τo
επαvαλαμβαvεται τα λεφτα οαg θα
αυξαvovται κατα τo πρoαvαφερθθv
πooo. Eπειδη αυτo oμωg θxει  oαv
oυv6πεια πoλλo0g oειo,μoUg καvτε τo
εξηg: Bαλτε τηv ταxUτητα στo pause,
παρτε ooα χρηματα θiλετε, καvτε save
και μετα βdλτε τηv τα1Uτητα 0πoυ
θθλετε. T6λo9 καvτε load και αλλαξτε τo
pause στηV ταx0τητα επιλoγη oαg. o
οειoμ69 πoυ 6γιvε πριv λ[γo δεv
επαvαλαμβαvεται.

tu
F9 για vα περαοετε oτo επ[πεδo 2 και
F,l 0 νια τo επ[πεδo 4.

0λ6κληρη η λ0η τoυ παι1vιδιoυ:
παlξετε.

SUPER sPAcE lNvADΞRs
Στηv oθovη επιλoγΦv πληκτρoλoγεioτε
KBIS και μετα μπoρεiτε αvα παoα
οτιγμη με τo πληκτρo F1 vα αλλαζετε
επ[πεδo.

τΔRGl{ΔN
To κoλπo αυτo ιo1ιiει oτα περιoooτερα
παιxvlδια ηg Si|marils' oταv oαg βγει η
επιλoγη γραφικιbv cGA η VGA παηoτε
F10 για vα 6xετε γραφικα EGA.

TEENAGE MUτANτ
HEBo TURτLES
Aφo0 oκoτιi. loετε τoV πριbτo ..κακo,,

μπεiτε οτov υπovoμo αριoτερα, Eκεi
αφoιj oκoτιboετε τouq ..κακo0g,' παρτε
τηv pizza και βγε[τε 6ξω. Aκoλoυθεloτε
τηv lδια διαδικαo1α για vα γεμ[oετε τoυg
xαρακτηρεg oαg με εvθργεια.

τHEXDER
Πατηoτε caps |ock και  αρxloτε vα
παiζετε. Πατηoτε ΕSc, Y' ΕSC και θα
γεμloετε παλι με εvεργεια.

τHE HUNτ oF
BED ocτoBER
Av πθoετε oε vαρκoπ6διo η οαg 61oυv
oτριμιbξει τα εxθρικα oκαφη πατηoτε
ΕSC και oΦoτε. Moλιg φoρτιboετε π0λι
τo παιxvlδι θα εxoυv εξαφαvιoτεi τα
παvτα.

τoYoτA cELlcA
Gτ RALLY
M6λιq εμφαvιoτεl τo μηvυμα start your
englne παηoτε CTRL+C και θα παγιiloει

SPACE ACE

1ι 6'4'2 2ι 2'8
4:616,6 5:6,8
7ι 2'6 8ι 2'4
i0:8 11:8
13:8 14:6
16:4 77ι6
19:0 20:0
22ιo'2 23:0
25ι 6'2 26= 4'4
28:6 29:4
31: 4,6

sτΔRRΔY

3:8,8
6:O(lNSl
9:0

|2ι6
15: 4
18:8
21: 0,6
24:8r2
27ι6
30:6

Διi:οτε MΑSM 5.1 oτηv oθovη επιλoγflg.

SτELLAR 7
Σε καθε επ[πεδo υπαρxει  εvαg
περlεργog βραxos πoU αV τoV
xτυπηοετε δεv καταoτρ6φεται αμεοωg.
Eπιμε[vετε μ6xρι vα διαλυθεi και θα oαq
απoKαλUψει μiα πoρτα πoυ oδηγεl oε
αλλη διαoταη και αv περαoετε μ6oα τηg
Θα oαg βγαλει oτo επ6μεvo επ[πεδo.

sυPΞRMAN
Για vα παlξετε oπoια π[oτα θ6λετε καvτε
τo εξηg: AvτιγραιJ;τε τo αρxεlo SO.ΕXE
oτηv διoκιiτα 2 για vα υπαρxει Kαι στιq
δ0o. Mετα φτιαξτε oε καθεμiα απo τιg
διoκθτεg τo παρακατω batch αρxεio:
ΕcHo oFF
SO
coM|ο
Sx
oπoυ x ε[vαι o αριθμoq τηg π[oταg πoυ
θ6λετε vα πα[ξετε, απo 1-8.
Yoτερα τρεξτε αυτ0 τo αρ1εio (η
διoκετα 1 περιε1ει τιg τεooεριg πρΦτεq
πlοτεg και η δει iτερη τ ιg τεooεριg
τελευταiεg) απo τηv διoκ6τα πoυ o χρovoq,
περιθ1ει  τηv πloτα πoυ θ6λετε vα

υsER 7



q
υLτlMA

tr
BATMAN:THEΠt

Σαq δivoυμε μερlκi tips τα oπoio
δoυλε0oυv με τo πριiγραμμα EoL
{etixir of lifef.

DS
DS
DS
DS
cs
DS
DS

|1ηπο1μηql
DS

t2ηπηηcl
A76A DS
|λ24 Ds
6DB6 CS
05c Ds

DREΔiis
Στηv oθovη με τoUq καθρι1φτεg
πηγαlvετε Πρoq τoV δεξιo καθρ6φη και
πατηoτε τo + ωq εξηg: τρειg φoρ6q
γρηYoρα' τρειg αργα και τρε[g γρηγoρα
παλι. TΦρα παiζovταg με τo παημα τoυ
+ μερικ ι1g φoρεq, θα τελειΦvετε τo
επ[πεδo.

S'ING COMMANDER 2
Για vα φoρτιi:oετε τo πα[xvιδι διboτε cd
wing2 και μετα wc2 origin-k. Mετα απo
αυτ0 θα ε[οαoτε ατρωτoι Kαι με τo
πατημα τoυ Α|t και  Del μαζ i ,  θα
αvατιvαζετε 6λα τα αvτ[παλα oκαφη
στoV χωρo.

U'ORLD CUP SOCCER 9(,
Moλιg παρετε ηv μπαλα και μπε[τε oηv
αvτ[παλη περιo1η και εμφαvιoτεl  η
εvδειξη SH0oτ πηγαivετε αριoτερα
Φoτε η μπαλα vα ε[vαι λ[γo αριoτερα απo
τo δoκαρι. M6λιg κovτρoλαρετε με τo
δεξi εxετε 95% πιθαvoητεg για γκoλ.

XENON II
Τηv ιbρα πoυ βρioκεoτε o,τηv oθovη
0πoυ τo παιxvlδι oαg ζηταει τηv καρτα
γραφικιilv παηoτε F7 πρiv επιλθξετε ηv
καρτα. Αφo0 μετα επιλθξετε ηv καρτα
γραφικι i lv και  τo π0ooι πα[1τεg θα
πα[ξoυv παηoτε τo πληκτρo |για απειρη
εVεργεια,

8 USER

Av θ6λετε
οειρα εlvoι:

l r , r l

Ξ
ιi,EIRD

AcτloN FIGI{τER
Στov πivακα τωv high Scores δωστε
ΖBΑcKDooΒ και θα παρετε και απειρεg
ζωεg και απειρη αvεργεια, αυτ6 λ6γεται
πλεovεξiα.

ADDIcτABALL
Πριv πατηoετε τo Space bar
πληκτρoλoγηoτε |JC και θα πρεπει vα
δεlτε ηv oθ6vη vα μαυρiζει (απ0 τo κακo
ηq). Τωρα παηοτε τo function key πoυ
θα αvταπoκoivεται στo επ[πεδo πoυ
θ6λετε vα πα[ξετε (π.1. F2 γ ια τo
δεUτερo επ[πεδo),

APB
Διi.loτε ΑLF oτo π[vακα τωv high-score
για απειρα credits.

APκANoID 2
Στηv ε ιoαγωγικη oΘovη κρατηoτε
πατημ6vo τo caps Iock και  γραΨτε
DΑLEY88, αυτo oαg επιτρεπει  vα
επιoτρ6ι|,lετε oτo επiπεδo πoυ εixατε
xαoει.

ARMY MOVES
Πληκτρoλoγηoτε KAR ENBRoΑDH URST
στηV ε ισαγωγικη oθovη για απειρη
εvθργεια.

AτoMIx
Πηγαlvετε oτo μεvo0 oπoυ δlvετε τα
passwords (πατιilvταg τo he|p) και διbοτε
T|ME για vα μηv μετραει o 1ρovog.

AWESOME
Στo enegry shop πηγαivετε τov μετρητη
εκε[ πoυ βρ[oκεται η αoπ[δα και κραηoτε
ΠαημεVo τo + στo numeric keypad και
παηoτε τo fire. Πατιbvταg τo F.1 6ω9 τo
F 1 0 θα ε1ετε διαφoρα oπλα

MOI,IE
Σηv ειoαγωγικη oθovη πληκτρoλoηoτε
MAJJJJJ και θα εμφαvιοτε[ 6vα μηvυμα
oτι τo cheat mode εvεργoπoηθηκε. oxι
μOvo θα ιlxετε απειρεg ζωεg αλλα θα
μπoρε[τε vα περv0τε τα επ[πεδα με τo
F 10.

BAτTLE VALLEY
Πληκτρoλoγηοτε ROGER MΕLL|E THΕ
MΑN oN ΤHE TELE για απειρεg ζω6q.

BEACHVOLLEY
Πληκτρoλoγηoτε DΑDDYBΒACEY (αv
δεv πετ0xει  δ ιboτε BΑBYBRACΕY)
καθιig πα[ζετε. Av oλα παvε καλα θα
μπoρεlτε με τo F1 vα περvατε τα
επ[πεδα.

BEASτ BUsτERs
Πατιilvταg pause μπoρε[τε vα κιvεlτε τov
oτoxo oαg και vα πυρoβoλεlτε τα τθρατα
πoυ θα εivαι ακ[vητα απo τo spell τoυ
0ause.

BETτER DEAD τHAN Nτo
nθελα vα πω ΑL|EN
Πληκτρoλoγf loτε ELV (η CHAMP και
πατηoτε HELP) και πατηoτε τα: F1 για
Scatterbots, F2 για o,υvεxoμεvo Fire, F6
για Neutron Bomb, F8 για αoπiδα, F9 για
vα περvατε τα επiπεδα και F10 για extra
Power. oι κωδικol για τιg π[οτεg εivαι 1 =
ELΕKτRA, 2 = SYZGY, 3 = DRAMBU|E,
4=PLUG,5=SOPRANO,6=
MAYONNAιSE'7 = FAUCEΤ,8 =
POTATO, 9 = WOOMERA, 10 =
NAROISSUS, 11 = DEBUTANTΕ, 12 =
FIRKIN, 13 = ACOUSTIC, 14 =
TRιPTYCH, 15 = JABBERWocKγ' 16 =
WH|MS|CLΕ, 17 = coRNUοoP|Α, 18 =
PUNJABI, 19 = TIDDLY POM, 20 =
KΕWPIE DoLL'  21 = SEPULCHRΕ, 22 =
ΕUPHΕΝ|SM, 23 = GRAMMER|ΑN, 24 =
cRoSSννoRD, 25 = ρμ4ρ4NT|NE. Tη
oτιγμfl πoυ πρoκειται vα oαg xτυπηoει

DOUBLE DIAGOil I ETCC
DouBLΞ DRAGoN ll 5DA8

FΛNτAsY
GOTDEN AXE
κARAτEκA
LAsτ t{lNJA
OFF ROAD
orrsυrEtt

5DAA

AttEY cAτ
ARCANOID
BRUCE LEE
BUSHIDO
DIGGER

RoBoτRoι{
sotoMol{'s κEY
SPACE ACE
sτR!DER
τΞsτ DRlvE
T|TUS τl{E Fox

oPERAτloN ιi,otF 4F9E
RIcκ DA]{GERoυS 17 E46

1F80
0262
14CD
6402
DE50

414Ξ
E306

DS
cs
cs
DS

|μο EGA graphiωl

|μo CGA glaphicsl
Rtcκ DANGERoUS 116614 Ds

(για VGA ψaphics}
9F8F DS
43Λ3
0044
6577
7254
0419

ltlιtY τ!{E ιtoRM0270
zAxxoN 0014

cs
DS
DS
DS
DS
DS
DS

Ι
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εvα AL|EN η μiα βoμβα, πατηoτε τo esc
για vα παγιiloετε τo παιxvlδι μετακιvηοτε
τo oκ0φog οαg απo ηv κατεUθυvoη ηg
βoμβαs η τoυ Alien και πατηoτε N για vα
oυvε1ioετε τo παι1v[δι καvovικα.

BEVERLY HILLS COP
Πηγα[vετε oτηv oθovη oπoυ διαλι1γετε
τo επ[πεδo δυoκoλiαg και τυπΦoτε
MELLIE. ΤΦρα μπoρεiτε vα ξεκιvηoετε
απo oπoιo επ[πεδo τoυ παιxvιδ ιoυ
θ6λετε.

Ξt }|

Ξ
CABAL
ΠατΦvταg pause μπoρεlτε vα κιvε[τε τov
oτoxo οαg και vα πυρoβoλεiτε τα τ6ρατα
πoυ θα εivαι ακ[vητα απo τo spe|| τoυ
pause (ε ivαι  τo [διo t ip με τo Beast
Busters).

cAR.vυP
Πρooπαθηoτε vα καvετε 6vα high score
και διi.lοτε PUSSYCAT για vα 6xετε εvvια
ζω6q, BUMPΕR για vα ε[oτε ατρωτoι,
ννHOOPS (η WHOOPS|E) γ ια vα
μεταφερθεlτε oτo τελευτα[o επiπεδo τoυ
παιxvιδ ιo0 και  RJ T0ΝE για απειρεg
ζωεq.

cHAR|oτs oF WRATH
oταv oαg ζηηθεi vα πατηoετε τo F|ΒE
για vα αρxloετε, oπριbξτε τo JOYST|CK
μπρoοτα και θα παρετε απειρεg ζω69.

CI{IPS CI{ALLENGE
Πατηoτε F και  πληκτρoλoγηoτε
SΑG|TTARιANS MAKΕ BETΤER
LOVERS.

DARκslDE
Πατηoτε τα πληκτρα 2 και 8 μαζl με τo
FlRΕ για vα δεiτε εvτυπωoιακ6g digitised
εικOvεg απ0 τoυg πρoγραμματιoτθg τoυ
παιxvιδιoU.
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DEFENDE]ι 2
Για vα γ[vετε ατρωτoι διiloτε GoΑΤY.
Yπαρxoυv επiηg και oι κωδικo[ LEMAC,
Z|PPO (η B|C αv θ6λετε),  LAZER,
MAMOG, FUNKY, DONKY.

DoMlNAτoR
Για vα απoκτηoετε απειρεg ζωεg
πληκτρoλoγηoτε SHAFT oτo πivακα τωv
high-scores. Επiηg αv θιiλετε vα δεiτε
6vα διαφoρετικ6 εvτυπωoιακO παι1v[δι
πληκτρoλoγηoτε,.ZΑΕ of NeXT,,.

DOUBLE DRAGON II
Αρxiοτε τo παιxvlδι αλλα πατηoτε vα
παlξoυv δ0o παlxτεg. Στηv oυv6xεια
πατηoτε ταυτoxρovα τα FIRE buttons κoι
τωv δ0o παι1τιi lv και τθλog πατηoτε
ESOΑPE. Θα παoετε dπειoα credits,

DRAGON'S LAIR
Πατηoτε τo 0 γ ια vα ξεκιvf loετε vα
παlξετε και μετα πατηoτε τo entrer και
πληκτρoλoγηoτε GoDIRKGo για vα
εvεργoπoηoετε τo cheat mode,

IΞ
Ξ

E.MOTION
ΦoρτΦoτε τo παιxvlδ ι  Kαι
πληκτρoλoγηoτε MooNUN|Τ oτηv
ειoαγωγικn oθovη, Kαθι1lg παlζετε,
πατf lοτε τo F1 για vα περαoετε 6vα
επ[πεδo, F2 για vα περαoετε δiκα
επiπεδα εvι,i l τo F3 και τo F4 κOvoυv
ακριβιilq τo αvτ[θετo.

E.swAτ
Kαθιbg παiζετε πατηoτε pauSe Kαι
πληκτρoλoγηoτε JUST|FlED ANcIENTS
oFMU MU (δoκιμαoτε τo με και xωρlg
κεvα). Av oλα παvε καλα τo boarder θα
αvαβooβηoει και θα απoκηoετε 99 ζω6q,

EDD τHE Dυcκ
Για vα περvατε τα επ[πεδα τo μovo πoυ
61ετε vα κdvετε ε[vαι  vα πατατε τo
αριoτερ0 κoυμπ[ τoυ mouse.

EswAτ Gl{.DljLs,N,GI{cDsτs

Πληκτρoλoγηo,τε
τωv high Score Yιo

E
FΔsτ LΔNE

Για vα απoκηoετε 99 ζω69 παγΦοτε τo
παιxv[δι Kαι δι j . loτε JUSTIFIED
ANc|ΕNTS oF MU MU.

EXOLON
Ad astra oτo πivακα
Λπclncn Ζr l6n

Kατα τηv διαρκεια τoυ πρoκριματικo0
αγΦvα, για ηv θθη πoυ θα 6xετε 6vαvτι
τωv αλλωv αυτοκιvητωv, παηoτε τo F1
για vα παγιboετε τo παιxvlδι' Mε τo
SPAOE bar θα καvετε unpause και θα
oυvεxloετε τov αγιi lvα oαg αλλα o
1ρovog θα 6xει oταμαηoει'

FERNANDEZ MUsτ DIE
ΠαγΦoτε τo παιxvlδ ι  Kαι
πληκτρoλoγηoτε SPINYNoRMAN για
α(vα)πειρεq ζωεg.

FINAL BLOW
Πατηoτε paUSe για vα παγιi-lοετε τo
παιxv[δι, παηοτε 6ξι φoρ69 τo πληκτρo
F10 και τελog ξαvαπαηοτε τo pause.

FLYING st{ARκ
Στov π[vακα τωv high.scores γραι}τε
HSC για απειρεg ζωdg. Για vα πιαoει τo
t ip πρεπει  να δxετε πατημ6vo τo
πληκτρo 5 απo τo numeric keypad oταv
θα γραΨετε τo τελευταlo γραμμα!|
Eπioηg μπoρε[τε vα γραι|,lετε JGL για
απειρεg βoμβεs και RAB για vα ε[οτε
dτρωτoι.

GALAXY FORCE II
Πληκτρoλoγηoτε DoΝKEY στηV
ειoαγωγικη oθovη και κατα ηv διαρκεια
τoυ παιxvιδιoU πατηoτε F3 για vα πατε
oτo τ6λoc καθε επιπ6δoυ.

Moλιg εμφαvιoτεi η oθovη με τα ovoματα
τωV KατασKεUαoτιbv τυπιiloτε DΕLBOY.
Θα γ[vεται ατρωτoq.

GLoBULυs
Πληκτρoλoγηoτε Zvmo !EG (πρoooxη
oτα κεφαλαiα) για Vα εVεργoπoιηοετε τo
cheat mode.

GoDFAτl{ER
Για απειρη εvεργεια παγιi:oτε τo παιxvlδι
και πληκτρoλoγηoτε P|ZZΑHUT.

GOLDEN AXE
Avτιμετωπlζετε πρoβληματα με τoUq
oκελετo0g η τoυg γ[γαvτεg; Av vαι καvτε
τo εξηg: Moλιg φoρτιboετε τo παιxvlδι
πατηoτε T και θα 61ετε απειρεq ζωεg.

GoLDEN EAGLΞ
Παγιboτε τo παιxvlδι και διiloτε FRΕD για
vα 6xετε απειρη εvεργεια.

GRAV|τY FoRcE
Στo oημεlo πoυ δ[vετε τo passwοrd,
δΦoτε WARPxx 6πoυ xx εivαι o αριθμog
τoυ επιπ6δoυ πoυ θι1λετε vα πα[ξετε
(π.1. WARP01).

GREMLINS 2
Πληκτρoλoγηoτε S|NΑΤRA oτo πivακα
τωv high.sοore Yια vα ακoUοετε θvα
ωρα[o τραγoUδι Kαι Vα παρετε 0πειρεg
ζωθq.

HΔMMERFIsτ
Αv δΦoετε TAEHο oT TNAW I oτov
π[vακα τωv high-score θα 6xετε τηv
δυvατoτητα πατιbvταq τo F7 vα
πρoxωρατε μiα oθovη, Θα ηταv
πρoτιμoτερo vα περvατε θvα επ[πεδo
αλλα μηv τα θ6λoυμε oλα δικα μαg.

HAwκEYE
Για vα παρετε απειρεq ζω69 παγιboτε τo
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παιχvιδι, πατηστε τo HELP Kαι τ6λoq
ξαvα τo pause.

HORROR ZOMBIES
FRoi,| τl{E GRYPT
ΔΦoτε για password BoGEYEATER η
cUSTODΕS για απειρεq ζωεg.

HUDsoN HAwκ
Σηv oθoη τoυ τ[τλoυ πληκτρoλoγηoτε
SΑN ITYc LAνvSI ScoM l N GT0τ0νvN
και τα πρoβληματα oαg θα λυθo0v
αμεσωq.

HYBRIS
Πληκτρoλoγηoτε coMMANDΕR
oπoιαδηπoτε oτιγμη και τo F|RE για vα
εvεργoπoιηoετε τo cheat mode.
Πατηoτε F10 για vα καvετε τo oκαφoq
oαg α6ρατo, F9 για vα περαoετε oτo
επoμεvo επ[πεδo, F2 εωg F6 για
διαφoρετικ0 επ[πεδα και F10 παλι για vα
απεVεργoΠoιησετε τo cneat m00e.

INDIANA JONES & Tt{E
LAsτ GRUSADE
Σηv oθovη τωV τιτλωv πληκτρoλoηoτε
JIEHoVA |ΕHoVA. H oθ6vη θα
αvαβooβηoει για 6vα πoλυ μικρo xρovικo
διαoτημα πoυ θα ημα[vει 6τι τo cheat
mode εvεργoπoιηθηκε. Τι,i:ρα με τo L
μπoρεlτε vα περvΟτε τα επiπεδα η με τo
1 και τo 2 vα πηγαivετε oτα key pοints
καθε επιπ6δoυ. Επiηg αv γραι|.lετε oτov
πivακα τωv high scores SlLLYNAM θα
απoκτηoετε δυvατoτητα vα καvετε
ο0ntInUe.
lNτERNAτloNAL
lcE l{ocκEY
Av oκoραρετε πατηστε paUSe Kαι
περιμ6vετε μ6xρι vα oταματηοει  η
μoυοικη και θα παρετε extra πovτoυg.

IVANI{OE
Moλιg ξεκιvηoετε τo παι1viδι πατηoτε
pauSe Kαι γραΨτε Jc IS THE BEST.
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Πατιilvταg τo N θα περvατε τα επ[πεδα,
με τo DEL θα εξoυδετερΦvετε τoυg
αvτιπαλoυg σαq σηV oθovη εvιil τθλog
τo CONTROL εξoυδετερΦvει τα τ6ρατα
στo bonus επ[πεδo.

Ξt
Ξ
JIMMY wl{lτE,s
sNooκER
Για vα δεiτε κατι εvτυπωoιακo πηγα[vετε
oτov Τrick Shot Editor και παmoτε F7 F4
F1. Kαvτε exit και διαλι1ξτε ε[τε 1 p|ayer
game εvαvτlov τoυ J immy η τo demo
game.

JUMP YOU
Για τoυg λiγoυg πoυ ι1xoυv αυτo τo
υπ6ρoxo παιxv[δι και αvτιμετωπiζoυv
πρoβληματα με τα A|iens, 6xoυμε 6vα
απλo tip πoυ θα τoυq διευκoλυvει vα
τελειιilοoυv τo παιxviδι, Θα πρ6πει vα
κ0vετε ι1vα high score πoυ vα βρ[οκεται
μθoα oτα πρΦτα τρiα τoυ πivακα. Aφo0
τo καταφ6ρετε, γραΨτε ΝTORA και θα
απoκηοετε απειρo oξυ.

κΔRΔτE κlD l l
o δαoκαλog oαg ε[vαι εδιil για Vα σαq
βoηθηoει. Τo μovo πoυ 6xετε vα καvετε
ε[vαι vα γραψετε oτov π[vακα τωv high
Score τo 6voμ0 τoυ, MYAG|. Mε τo
πληκτρo P θα μπoρεiτε vα περvατε τα
επ[πεδα.

κtD GLovEs
Παγιi loτε τo παιxviδι Kαι
πληκτρoλoγηoτε RHIANNoN πατιilvταg
μετα τo πληκτρo F9. Θα γivετε αoρατoι
(πατΦvταg αλλα function keys μετα ηv
λεξη RH|ANNoN θα δ1ετε αλλεg
δυvατoητεg).

κLAx
Απ[oτευτo, με δι1o πληκτρα μπoρε[τε vα
τελειι i:oετε τo παιxvlδι. Πατηοτε τo

SPACE και τo 4 ταυτo1ρovα ηv oτιγμη
πoυ πα[ζετε, θα τελει ι i lοετε oλα τα
επ[πεδα και θα βρεθε[τε στo τελεUταιo
oπoυ θα μπoρε[τε να τελειωoετε και τo
παι1viδι.

LΔsτ DUEL
ΠαγΦοτε τo παιχvιδ ι  με τo F9 και
αμ6οωq μετα πατηστε HELP, LEFT
SH|FT και .l ταυτoxρovα. Ξεπαγιboτε τo
παιxv[δι  Kαι με τα funct ion keys θα
μπoρε[τε Vα ΠερVατε τα επiπεδα εvΦ με
τo F8 θα παρετε 5 ζωεg.

LEAτHERNEcκ
M oλιg αρxioει  τo παι1viδ ι
πληκτρoλoγηoτε C UTHBERTNEcK.
Πατιilvταq τo F3 η oμαδα oαg θα ε[vαι
ατρωτη απo τιg oφαiρεq τoυ εxθρoU
αλλα o1ι και απ0 τιq oφαlρεg πoυ θα
ρixvετε εoεlq. Ξοvαπατηoτε τo F3 αv
θ6λετε vα γlvoυv oλα 0πωg πριv,

LED sτoRIιi
Πληκτρoλoγηοτε DAV|D BROADHURST
\,γANΤS To cHEAΤ oε oπoιoδηπoτε
oημεlo τoυ παι1vιδιoU για να παρετε
dπειρη εv6ργεια. Av τo tip δεv πιαοει
αλλαξτε τo DAV|D με τo KAREN.

LlvlNGsτoNE
Για vα παρετε απειρεq ζωδg πατηοτε
6λα τα πληκτρα τoυ πληκτρoλoγioυ αλλα
τo Space bar παηoτε τo τελευτα[o. Av
απoτυxει  (δεv ιoxυει  γ ια oλεq τ ιg
versions) απλα πληκτρoλογηoτε C H E A T,

Losτ PAτRoL
Ξεκoυραoτε τηv oμαδα oαg για δ6κα
λεπτα και θα μπoρ6oετε Vα σUVεχισετε
1ωρig vα καταvαλΦvετε καθoλoυ
τρoφιμα.
Ξ
ΙΙ l
Ξ
liAGIc PocκEτs

oταv 1αoετε oτo παι1v[δι (τελειιbooυv oι
ζω6q oαq) κρατηoτε πατημ6vo τo fire.
Θα ξαvαρ1loετε τo παιxvlδι αλλα με τo
iδιo oκoρ πoυ ε[xατε αφηοε..

MANGHESτER υNITED
Kατα τηv διαρκεια τoυ παι1vιδιoU αv
παηoετε τo αριστερo KoUμπι oτU mouse
θα εvεργoπoησετε τo two-player mode
τoυ παιxvιδιoO, Θα μπoρε[τε τιi. lρα vα
παρετε τηv μπαλα (αφoU δεv θα
ελ6γχεται απo καv6vαv η δεUτερη
oμ0δα) και vα oκoραρετε με ευκoλ[α,

MENACE
ΠληKτρoλoγηoτε
ΧR3iΤU RBoNUTTERBASTARD Kατα ηV
διαρκεια τoυ παιxvιδιoυ.

MEτAL MuτANτ
Για vα πατε oτo επ[πεδo πoυ θ6λετε
παηοτε ταυτ01ρovα [ΑLT]' [CTRL] και Τ
και μετα [ALT], [cΤRL] και Y ταυτδxρovα.
Διiloτε τo |eve| πoυ θελετε vα πατε και
παηoτε enter. Θα βρεθεiτε σηv πιστα
πoυ επιλ6ξατε.

MoNτY PYτl{oN
Av θδλετε vα oυvε1iζετε τo παιxvlδι απo
τo oημεlo πoυ πεθαvατε δωστε
SΕMPRιNI oτov π[vακα τωv high- scores.

NAι,Y SEALS
Πληκτρoλoγηoτε WOZZ|E οτov πtvακα
τωv hi-score. Mε τo RETURN θα
μπoρε[τε vα περv0τε τα επ[πεδα εvΦ
πειραματιoτε[τε με καπoια πληκτρα για
δι0φoρα special εφφθ.

NEτHERWoRLD
Γρdι!τε oτov πivακα τωv high scores
UxZ158 και θα δ1ετε dπειρεg ζω69.

NINJA SPIRIT
Kρατηoτε παημιlvo τo F9 και τo παι1vlδι
θα παγιboει, τιilρα παηοτε τo αριoτερo

USER 13



shift key και τo παιxviδι θα oυvεxloει
αλλα δεv θα μπoρεiτε vα oκoτωθεlτε
πoτθ'

NtτRo
Aπλα κρατηoτε πατημθvα τα πληκτρα N,
|, T' R, o για vα περvατε τα επiπεδα'

li
Ξ
L
Kαθι i lq παiζετε πληκτρoλoγηοτε
SΤΑR|oΝ και παηoτε τα πληκτρα: B για
extended p|ay, D για vα oιboετε τηv
εικovα, Q για vα δεlτε καπoιεg
πληρoφoρiεg, S γ ια vα πατε οτo
επoμεvo stage, T για vα παρετε extra .10

δευτερoλεπτα και X για vα καvετε exit
απo τo παιxvlδ ι  και  vα oΦαoετε τηv
εικoνα πoυ εμφαv[ζεται εκεivη τη oτιγμη
oε format DEGAS|.

Σηv ειoαγωγικη oθovη πληκτρoλoγηoτε
HAMBURGΕΒ - H|LL (μαζiμε τα κεvα και
τηv παUλα) και κατα τηv διαρκεια τoυ
παιxvιδ ιo0 nατηoτε F2 για Vα
xρηoιμoπoιηοετε εκρηκτικα, F3 για vα
μεταφερθε[τε απ, ευθε[αg oηv γ6φυρα,
F4 για vα βρεlτε τo 1ωριo και F5 για vα
γivετε ατοωτoι.

PouΙERBoAτ slMULAτoR
Παηoτε P για vα παγιbοετε τo παι1v[δι
και πληκτρoλoηoτε ZIGGY για απειρεg
ζωδg και 1ρovo.

PREDAτoR ll
Πατηoτε τo P γ ια vα παγΦοετε τo
παι1v[δι και διi:oτε (YoU,RE oNE UGLY
MUΤHA), Δoκιμαoτε τo με και  xωρ[g
παρεvθ6oειg και  με η xωρig κεvα αv
απoτιJ1ετε. Mε τo F6 θα αλλαζετε oπλα
Kαι με τo F8 θα πηγαivετε oτo τ6λo9
καθε επιπ6δou.

SHINOB!
Παγι i lοτε τo παιxv[δι  και  δ ιbοτε
LΑRSXV|| για vα θxετε απειρα credlts.

SIIQEMEALt
Kαθιilg παiζετε πληκτρoλoγηoτε LΕΤ ME
W|N για μiα 6κπληξη.

SUPER GOLD RUNNER
Παηοτε BAOKSPACE για vα παγΦoει τo
παι1v[δι και τυπιboτε PlNK-FLoD-ARE-
GODS (μαζι  με τ ιg παUλεg) γ ια vα
εvεργoπoιηθεl τo CHΕAT MODΕ.

swlτcHBLADE
Στov π[vακα τωV high ScoreS
πληκτρoλoγfloτε PooKY. Τιbρα με τα
πληκτρα .1 εωg 5 μεταφερεoτε oε
αvαλoγo επ[πεδo'

τERM|NAτoR II
ΠαγΦoτε τo παιxvlδι και παηoτε F1 και
μετα F2. Πατηοτε τ6λo9 τo fire και θα
μπoρε[τε με τo ESC vα παιρvατε τα
επιΠεδα.

τEsτ DRtvE lt
Για vα nατε κατευθε[αv oτo gas station
πληκτρoλoγηοτε gas καθΦg πα[ζετε.

ToRvAκ τHE u|ARR|oR
Γραι.|,lτε cHEΑT oτov π[vακα τωv high
Scores. Στo παιxvlδι  τ ιbρα κρατηoτε
παημθvo τo fire και τoυg αριθμoυg 1 εωg
5 για τηv μεταφoρα σαq στo αvτloτoι1o
επ[πεδo.
τυRRtcAN
Για vα απoκτηoετε 99 ζωθg δωoτε oτov
π[vακα τωv high scores BLUESMOB|L.

Ξ
UNREAL
Στηv αρxικη ειoαγωγικfl oΘOvη γραι|,lτε
oRDILoG|cUS και θα 6xετε απειρη
εv6ργεια εvΦ με τo πλflκτρo return θα
μπoρεiτε vα περvατε τα επ[πεδα.

50000 δoλ0ρια,

xYBoτs
ΓΦψτετW
ι1xετε ατι1λειωη εvdργεια..j

2.oι'τ
Kραηοτε παημεvα τα πληκτρα J και K
για vα ιi1ετε ατθλειωτηεvδρpια.

E
VAXIN
Kαθι i lg πα[ζετε πληκτρoλoγηοτε
νν|LDEBEESTE, TΦρα πατΦvταq F1-F4
αλλαζετε επ[πεδα.
Ξ .; .
ΞD'.
Ξ
x.ouτ -Αγoραoτε τo φθp$ooτερo
διαoτημoπλoιo και τo φθηvo;ερo oπλo
(αυτo με ηv μiα βoλη) κ.αιθαffρεθεiτε με

Φ.
I ll, ,.,b

Tελεlιirvovταξ Yα. ειΙΙoρηιξΦ.υμε
oΛou.q τoυ9 φtΛoqξ πoU τoσo
κolριi μοC δoτελYαil tips καt
oυ-iβ6bλov oτηv 6κδboη τoU
εYΘ6τoυ. .' ,ι τ

' ' t  S :z

.-''

E

PACLAND
Kαθιi lq φoρτιi:vει τo παιxvlδι
πληκτρoλoγηoτε ΑVALON και η oθovη
θα πρθπει vα αναβooβf loε ι  γ ια
επιβεβαiωoη oτι  π6τυ1ε τo t ip '  oταv
αρ1[oει τo παιxvlδι θα δxετε απειρεg
ζωεc.

PANG
Tηv oτιγμη πoυ θα βρloκεoτε oηv oθ0η
τoU χαρτη πληκτρoλoγηoτε
ννHATANIcEcHEAT. l -1 oθovn θα
αλλαξει  xρι i :μα και θα μπoρε[τε vα
διαλι1Εετε 6πoια π(οτα θ6λετε vα
παlξετε.

Plτ.FtGHτER
Πληκτρoλoγηoτε LoBSTΕRS και μετα
6vαv αριθμo για τo επiπεδo πoυ θ6λετε
vα πατε, Πατηoτε C για vα π0τε oτo
Championship |eve| η πατηoτε L για vα
πατε oτo match θvαg πρog θvαg.

PLATOON

RAMBO III
Γρα(,lτε RΕNΕGATΕ oτηv ειoαγωγικη
oθ6vη και πατηoτε 1, 2 η 3 γ ια vα
διαλεξετε επlπεδo.

RoτoR
Mερικα passwοrds γ ια Vα μην
κoυραζεoτε: GAG, SLY, L|P, MΕN, AννΕ'
TΝT και P|T.

ROLLING RONNY
Πoλυ απλo, πατηoτε F9 για vα παρετε
πioω oλη σαq ηV εv6ργεια!!

s|{ΔDow DΔNGER
Moλιq αρxιoε τo παιxvlδι τι]πωoα G|VE
ME INF|NITES και πηρα Οπειρεg ζω69.
Mετα τUπωoα G|VE MΕ MoNEY και τo
παιxvlδ ι  6καvε crash. Διαλ6ξτε και
παρτε, oαg πρoτεivω παvτωg τo
δειiτερo Vα μηV τo δoκιμαoετε καv,

a.a . - .4
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