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 Kid Chameleon – Manual  
Por Leonardo Melo  1. História e Detonado do Jogo 

 Havia um fliperama novo na cidade, em que as crianças precisavam entrar nele para jogar, pois ele utilizava hologramas para produzir realidades alternativas. No entanto, o chefe conseguiu escapar e começou a raptar as crianças para vencer o jogo.  Esta é a história de alguém poderoso. Alguém conhecido como... KID CHAMELEON!!!   STAGE 1  
 Blue Lake Woods I e II: Tradução: Florestas do Lago Azul Melhor forma: Kid Chameleon Estas duas fases podem ser superadas com o Kid. Passando a primeira a toda velocidade e sem pegar nada, você pode ganhar “No Hit”, “No Prize” e “Speed”, já faturando altos pontos logo de cara. No começo da segunda, suba em cima dos blocos que contêm Red Stealth e pule, você descobrirá blocos que, ao serem tocados, liberam espinhos. Os espinhos furam a parede de madeira e você não precisa cair no poço, ganhando tempo. Corra e você consegue os mesmos pontos da primeira fase. Claro que, com isso, acaba perdendo vários cristais e uma vida que tem abaixo, além da vida e do continue escondidos quase no final da fase, naquelas plataformas com brocas.  
 High Water Pass I: Tradução: Passagem pela Cachoeira Melhor forma: Berkerker / Iron Knight Jogue normal e tente não ser atingido, o máximo que se pode conseguir nessa fase é fazê-la em menos tempo e ganhar “No Hit”. Comece a pegar todos os cristais que puder, você vai precisar deles na “Under Skull Montain”. Há blocos escondidos acima do primeiro tanque-pedra da fase. Obs: para fazer o cheat de pegar o atalho da Under Skull Montain I direto para Woods of Despair, você precisará ganhar Speed nesta fase. Neste caso, esqueça os blocos, pegue apenas os relógios se puder e vá correndo até a bandeira.     



 
 High Water Pass II: Melhor forma: Red Stealth / Maniaxe. Não se preocupe com o “No Hit”, já que você não vai pegar a bandeira nessa fase. Pegue o teleporte para a Elsewhere e use Eyeclops para descobrir a caixa com o continue escondido. Depois, Pegue Cyclone e voe até o teleporte.  
 Under Skull Montain I, II e III: Tradução: Sob a Montanha da Caveira Melhor forma: Cyclone Passando estas três fases com o Cyclone, você ganha mais uma porrada de pontos. Mas se você não estiver interessado nisso, comece voando até o canto direito, onde há alguns blocos interessantes. Caia logo abaixo e você descobrirá, na plataforma, dois blocos escondidos, um acima do outro. O primeiro contém um cristal e o outro é uma caixa de 10. Caia, pegue o continue e caia novamente. Aqui, você vai precisar ativar a força dos cristais para não perder o “No Hit”, por isso é necessário que esteja com mais de 50. Com 20 já ajuda, mas a força de Cyclone é mais poderosa com 50. Passe pelos inimigos e continue caindo, há ainda um continue escondido no final de uma ladeira, antes da vida que tem no final da outra. Pegue a vida e voe para a extrema direita, há um buraco no teto que lhe revela outros blocos, cada um deles contém 10.000 pontos. Pegue-os e caia, entre na passagem secreta à direita e você encontra mais blocos com cristais. Há uma caixa de 10 escondida ali. Pegue o teleporte e voe um pouco para cima, há mais uma vida. Caia e desça a ladeira, há a ponte com os blocos que desaparecem e logo em seguida, a bandeira. No entanto, se você passar por ela, há um buraco escondido no chão. Caindo nele, há mais blocos de cristais escondidos. O teleporte o leva à próxima fase, por isso, não é preciso pegá-lo. Voe de volta pelo buraco e pegue a bandeira. Se você pegou apenas as caixas com 10 cristais e as de 10.000 pontos, conseguirá um “No Prize”.  Logo na segunda fase, comece caindo e pegue o teleporte que tem abaixo. Ele o levará a uma Elsewhere com uma vida e a para a terceira parte. Contudo, caso tenha perdido Cyclone ou se quiser explorar fase, use Juggernaut até o canto esquerdo e entre na parede, onde há blocos escondidos. Depois, caia, mas não até o chão: note que há uma passagem estreita, em que só Juggernaut ou Micromax podem entrar. Passe pelas brocas, você encontrará vários blocos e uma vida. Caia no canto direito e ache a bandeira. Agora começa a parte mais difícil: cuidado com os dragões e os homens de fogo. Ao passar pelas torres entre os elevadores, você descobrirá muitos blocos escondidos no canto entre o teto e a parede, mas são apenas cristais. Na última torre, não caia, entre na parede e, com cuidado, voe por cima do dragão, pegue o continue e caia nos blocos que soltam espinhos. Eles desaparecerão, caia para a direita para não ser atingido pelos espinhos ou pelo homem de fogo. 



Caso tenha pedido Cyclone ou tenha jogado a segunda parte, o jeito é usar Maniaxe e ir pulando nas plataformas. 
 Isle of the Lion Lord:  Tradução: Ilha do Lorde Leão Melhor forma: Cyclone / Red Stealth Voe para a direita e entre pelo buraco do penhasco, pegando Red Stealth no bloco que você encontra. Se quiser pegar o relógio que tem à esquerda, são mais alguns pontinhos no “Time Bonus”. Pule na cabeça do Leão para impedi-lo de atirar e corra até a bandeira. Você perdeu o “No Prize” ao pegar Red Stealth, mas valerá a pena na próxima fase. No entanto, se quiser pular direto para a “Pyramids of Peril”, voe com Cyclone pela esquerda, entre pelo buraco, mas não pegue a bandeira. Caia atrás dela até o canto esquerdo, dê um passo à direita e voe reto até em cima. Surpresa! Você descobrirá um teleporte que te faz pular várias fases e, inclusive, o primeiro chefe.   
 Hills of the Warrior I: Tradução: As Colinas do Guerreiro Melhor forma: Red Stealth Não pegue nada. Ignore até mesmo o continue que tem acima dos blocos brancos que se multiplicam. Com Red Stealth, passe correndo pelos obstáculos, mas com cuidado. Em certo momento, você toca num bloco que libera um espinho, no começo de um morro. O espinho ativará outros blocos, que trazem espinhos para atingir você, mas há uma forma de escapar deles: suba rapidamente o morro depois de ter tocado o bloco e, na descida do morro, caia num degrau que tem grama. Fique ali por um instante, é o único lugar por onde os espinhos não passam. Continue correndo da parede assassina a todo vapor e pegue a bandeira, você terá ganhado “No Hit”, “No Prize” e “Speed”.  
 Hills of the Warrior II: Melhor forma: Berzerker Pegue Maniaxe no começo apenas para usar sua força dos cristais e trocar 50 deles por 1 vida. Em seguida, pegue Berzerker e vá detonando tudo pela frente. Vá por baixo, você vai chegar numa parte em que tem um dragão antes de duas paredes de madeira e um dragão depois. Acabe com os dois e volte, bata nas caixinhas de madeira que sobraram. A da direita é uma vida. Suba pelo morro, detone a parede que tem nele e continue, há mais um bloco escondido ali, um cristal. Passe pelo teleporte, mas não o pegue, ele o levará até uma Elsewhere inútil. Use os elevadores como plataforma para entrar na passagem secreta na parede. Antes de quebrar a outra parede e seguir para a bandeira, dê uns pulos ali, você encontrará blocos que servirão de plataforma e outros que liberam espinhos e quebram a parede no canto direito. Passe por ela, você encontrará dois cristais e duas vidas. Depois é só cair para a bandeira, mas procure passa com Berzerker, você precisará dele nas próximas fases, onde é vantagem passar correndo para aumentar a pontuação.  



  
 Wind City Tradução: Cidade de Vento Melhor forma: Berzerker Comece pulando para poder abrir espaço e se desviar do tiro que está por vir. Passe por cima do tanque, entre na passagem secreta e corra até o esgoto. Não pegue nada e não pule nas molas, passe por elas correndo e você conseguirá matar os homens de fogo sem problemas. Pule as brocas e pegue a bandeira.  
 Sinister Sewers: Tradução: Esgotos Sinistros Melhor forma: Berzerker Caso tenha perdido Berzerker ou esteja explorando as fases, use Micromax e pegue a vida na extrema direita. Acima dela, na plataforma, há um continue escondido, mas talvez você precise de Red Stealth para descobri-lo. Se pegar Stealth, um conselho: volte ao começo da fase e pegue outra Micromax, para não ter que pegar ele de novo na próxima fase. Se conseguiu chegar até a bandeira sem pegar nada na fase, parabéns, desfrute de vários pontos.  
 The Crystal Crags I: Tradução: Os Abismos de Cristal Melhor forma: Berzerker Se você passou a fase anterior com Berzerker, vá por cima, entre na segunda montanha, quebre a parede e passe direto. Caso contrário, terá que usar Micromax e é mais jogo entrar na primeira montanha, passar pelos blocos que soltam espinhos e subir. Há um bloco escondido ali, é Berzerker. Você precisará usá-lo para passar de fase. Se quiser voltar com Berzerker, caindo por onde veio e continuando à direita, descobrirá um teleporte, ele o leva a uma Elsewhere.   
 The Crystal Crags II: Melhor forma: Berzerker Se ainda estiver com Berzerker, continue correndo até a bandeira. Mas se quiser brincar, comece pegando os blocos que estão em cima de você, numa plataforma que aparece e desaparece. Continue por cima e pegue Red Stealth. Use-o para quebrar os blocos que o impedem de cair no buraco, mas não esqueça de deixar espaço para você pular, na volta. Você cai em cima dos blocos com “P”. Feche os olhos e aperte o direcional para a direita, você vai cair certinho na entrada da montanha. Lá dentro, há três vidas e um continue. Na volta, caia rente à parede, há uma mola ali que o impulsiona de volta para cima, você volta exatamente por onde entrou e pode seguir para a bandeira.  
 Dragonspike: Tradução: Pico do Dragão 



Melhor forma: Berzerker Novamente, se você passou com Berzerker a fase anterior, continue correndo e vá por cima. Cuidado para não pegar outro Berzerker sem querer, ou você acaba perdendo “No Prize”.  Se preferir, há um caminho alternativo: entre na montanha e caia, ou caia na plataforma que aparece e desaparece no final da fase. Você encontrará uma ponte invisível, mas não se engane: há um buraco na parte esquerda da ponte. Há um continue e uma vida ali e, na extrema esquerda, blocos com cristais. O teleporte o leva até a “The Pinacle”. Seguindo por ela, você ganha “Path Bonus” e descobre a “Hidden Canyon”.  
 Stormwalk Montain: Tradução: Montanha da Travessia Tempestuosa Melhor forma: Berzerker Suba a montanha, tomando cuidado com as brocas. Chegando ao topo, não tenha medo de continuar segurando o direcional à direita, você cai certinho no buraco entre as plataformas. Continue subindo a montanha, toque o bloco no canto da parede, subindo em cima dele. Ele libera um espinho que abre passagem pra você cair e encontrar a bandeira. No entanto, se quiser ir para a esquerda depois de cair no buraco entre as plataformas, encontrará Micromax e, seguindo pelo buraco por onde passa o monstro-broca, há uma vida escondida.   *** SHISHKABOSS *** Tradução: Os Provadores Melhor forma: Maniaxe. Na canto esquerdo, onde estão Maniaxe e os outros, há um relógio e duas caixas de 10 escondidas. Pegue Maniaxe e atire machados continuamente nas cabeças, as acompanhando pela tela até explodirem. É possível pegar “No Hit” e “Speed” nesse chefe. Se estiver com bastantes cristais, aproveite Maniaxe e troque por uma vida.  STAGE 2  
 The Whispering Woods I: Tradução: As Florestas Sussurrantes Melhor forma: Red Stealth Antes de cair no buraco, vá até o final da tela e pule, há dois blocos com cristais escondidos. Suba neles e pule novamente, há uma vida escondida. Caia, mas não toque nos primeiros blocos com espinhos, ou destruirá a vida e o continue. Caia nos blocos com espinhos que estão abaixo dos blocos com “P” e você poderá pegar os prêmios com tranqüilidade. Agora sim, volte e toque nos outros blocos com espinhos, que acertarão a parede à frente e lhe permitirão continuar. Quando chegar na seqüência de molas que o leva até a bandeira, comece subindo até a mais alta 



plataforma. Aquelas centenas de blocos com “P” são todos cristais, mas há um continue entre eles. Depois de pegá-lo, não vá para a bandeira. Pegue o teleporte que está acima dela, ele o levará a uma Elsewhere. Comece tocando nos blocos com espinhos à direita, mesmo que eles tirem sua energia. Em seguida, pegue o Berzerker escondido ali e empurre a parede de metal. Suba até o teleporte que o leva à próxima fase.  
 The Whispering Woods II: Melhor forma: Berzerker Fure a parede e pegue a bandeira, ganhando milhares de pontos. Caso esteja com espírito explorador, a melhor forma é superar os obstáculos com Iron Knight.  
 Devil’s Marsh I: Tradução: Pântano do Demônio Melhor forma: Red Stealth Depois de subir pelas plataformas que aparecem e desaparecem, há um teleporte que o leva a uma Elsewhere. É inútil, não o pegue. Você sequer precisa passar por ele, continue seu caminho e siga, passando pelas bolas de fogo e os monstros de óleo. Subindo, logo em seguida, há dois caminhos: se seguir para cima, ziguezagueando entre as plataformas que aparecem e desaparecem, encontrará um teleporte que o levará até a “The Caged Beasts” e posteriormente, à “Crab Cove”. Mas o ideal para conseguir mais pontos é continuar por baixo, matar o dragão e pegar o teleporte que o leva até a bandeira. Além do “No Hit”, é moleza ganhar “Speed” nessa fase.   
 Devil’s Marsh II: Melhor forma: Cyclone Pegue Cyclone que está escondido logo no começo. Há um relógio escondido ali perto também. Se livre de ser esmagado e pule pelo buraco, continuando até a extrema esquerda, caia e vá para a direita. Se voar, encontrará os blocos de gelo por onde acabou de passar, mas abaixo deles, há um continue escondido. Pegue-o e caia até o final. Há outro continue no meio das brocas, abaixo de onde você caiu. Da mesma forma, do lado direito, há três vidas, se você for voando em linha reta até em cima, mas se fizer isso, poderá perder “Speed”. Caia mais uma vez, passe os homens verdes e pule nas plataformas que sobem e descem, encontrando a bandeira: Lembre-se: é de crucial importância passar com Cyclone para a próxima fase.  
 Knight’s Isle: Tradução: Ilha do Cavaleiro Melhor forma: Cyclone Siga voando até a extrema direita e pegue a bandeira. Altos pontos.   



 
 Whale Grotto: Tradução: Gruta da Baleia Melhor forma: Cyclone Comece voando e entre pelo buraco no teto. Você encontrará a bandeira.  
 Hoverboard Beach: Tradução: Praia Suspensa Melhor forma: Cyclone Bata na primeira caixa para liberar o cristal, mas não o pegue, ou você perderá “No Prize”. Quebre a caixa e voe até a bandeira. Dica: se quiser pular várias fases (inclusive o segundo chefe) e ir direto para a fase alternativa “Frosty Doom”, comece indo pela direita, por baixo, passando pelos arqueiros e pelas mãos roxas, até encontrar dois caixotes de madeira empilhados. Do lado direito dele, pule e encontre o teleporte escondido.  
 Pyramids of Peril: Tradução: Pirâmides do Perigo Melhor forma: Maniaxe / Iron Knight Depois de pegar Maniaxe, mate o bezerro e caia, mas não continue para a direita. Volte pela esquerda e você encontrará um continue e um teleporte, que o levará até uma Elsewhere onde há mais uma vida e outro continue. Volte para o começo da fase e agora sim, prossiga com Maniaxe até o final, onde você é obrigado a pegar Iron Knight para passar de fase. Se quiser se livrar do excesso de cristais, use a força de Iron e ganhe uma energia extra.   
 Madmaze Montain: Tradução: Montanha da Loucura Melhor forma: Micromax/ Cyclone Pode começar com Iron Knight ou Red Stealth, matando os dragões do outro lado da parede e liberando os blocos com espinhos, para Micromax passar depois. Cuidado para não ser atingido! É difícil, mas pode-se pegar “No Hit” nessa fase. Suba e entre na parede, pegando Micromax e a vida. Se quiser mais um continue e uma vida, suba pela direita até o topo, há dois blocos escondidos acima de blocos de madeira próximo de onde um dragão está voando. Volte, siga até o canto direito e suba novamente. Se achar difícil se livrar das duas últimas bolas de fogo, use a força dos cristais de Micromax para dar um sumiço nelas. Pegue Cyclone e voe até a bandeira. Obs: caindo na passagem secreta ao lado da caixa onde você pega Micromax, você encontra o teleporte da “The Forbidden Tombs”.     



 
 The Deadly Skycrapers: Tradução: Os Arranha-Céus Mortíferos  Melhor forma: Cyclone Não pegue nada, nem mesmo a vida abaixo das plataformas que desaparecem quando se pisa nelas. Siga direto até o edifício, desvie das bolas e pegue a bandeira, ganhando muitos pontos.   
 Skydragon Castles I e II: Tradução: Castelos do Dragão Voador Melhor forma: Cyclone É só passar voando e faturar altos pontos. A segunda é mais difícil, comece pulando para a esquerda, mas não pegue o bloco, é outro Cyclone. Espere por um momento ali para se proteger dos raios. Depois, voe pela esquerda, passando ao lado da nuvem e por entre os homens de vento. Entre no buraco e siga pela direita, continuando a tomar cuidado com as nuvens e os homens de vento. Entre no castelo, caia e espere os monstros de óleo desaparecerem para você poder chegar até a bandeira. Obs: No começo, indo para a direita, encontre o teleporte da Elsewhere.  
 Coral Blade Grotto: Tradução: Coral da Gruta Cortante Melhor forma: Cyclone Se passar esta voando, também ganha muitos pontos, mas perde duas vidas. A alternativa é usar Red Stealth, pegando o continue oculto acima do bloco que aparece e desaparece, logo na entrada, e a vida que está dentro da gruta, à esquerda, entre as brocas. Depois, passe pelos homens-broca. Lá fora, acima dos três blocos de prêmios, há outra vida escondida. Mas, às vezes, é mais vantagem você deixar de pegar as vidas e ganhar pontos, porque a cada 50.000 você ganha EXTRA LIFE.    ***BOOMERANG BOSSES*** Tradução: Chefes do Bumerangue Melhor forma: Red Stealth / Maniaxe Comece com Stealth, ficando em cima da cabeça da esquerda. A proximidade com o teto permitirá que você lhe desfira uma seqüência arrasadora. Detone ela e a do meio, pegando a vida antes de finalizar com a última. Embaixo da terra, há dois blocos de 10 escondidos, mas não pegue Maniaxe, passe com Red Stealth se quiser faturar alto na próxima fase.      



 STAGE 3 
 
 Woods of Dispair I:  Tradução: Florestas do Desespero Melhor forma: Maniaxe / Red Stealth Começando com Red Stealth, você pode escalar rapidamente esta fase e ir direto para a bandeira, ganhando vários pontos. Contudo, esta fase foi feita para ganhar vidas. O ideal é que você comece com 99 cristais, já podendo trocar 50 por uma vida com Maniaxe. Explore a parte de cima e você descobrirá muitas caixas de 10, escondidas ou não, podendo usar Maniaxe da mesma forma ainda várias vezes. Depois, pegue Red Stealth e vá para a extrema direita. Comece por baixo, recuperando alguns cristais com a caixa de 10 no canto. Suba com ele até acima e pule nas molas para chegar no corredor que leva até a bandeira. A propósito, abaixo da mola do meio, a de cima, há duas caixas escondidas: uma com Eyeclops e outra é uma de 10. No corredor, por incrível que pareça, é possível pegar “No Hit”, mesmo pegando as caixas entre as brocas, que abrigam continues, vidas e 10 cristais. Claro que, pra isso, é preciso um pouco de treino. Obs: no começo da fase, com Eyeclops, caindo no poço, você pode pegar o teleporte e ir para uma Elsewhere dos Castelos do Céu.   
 Woods of Dispair II: Melhor forma: Juggernaut / Berzerker Juggernaut é bom no começo para meter bala nos bichos e liberar caminho. Uma vez estando embaixo, pode-se pegar Berzerker e ir com ele até o final da fase. Ao chegar do lado esquerdo, se você cair até o fim você encontrará outro Sky Cutter, ele pode ser interessante de usar se você decidir não pegar a bandeira, uma vez que embaixo dela está o teleporte para a “The Valley of the Life”.  
 Forced Entry: Tradução: Entrada Forçada Melhor forma: Berzerker Se você decidiu pegar a bandeira na fase anterior, é interessante já ter começado com Berzerker. Esta é a segunda fase da parede assassina, mas apesar de parecer difícil, um pouco de prática basta para superá-la. Ao chegar no bueiro do esgoto, caia para a esquerda para pegar a bandeira.  
 The Cliffs of Illusion: Tradução: Os Penhascos da Ilusão Melhor forma: Eyeclops Nesta fase você irá usar constantemente o poder de Eyeclops para encontrar os blocos escondidos, ou seu raio letal para detonar os aliens. Quase no final, descendo as 



escadas ocultas acima dos espinhos, atire um raio identificador e descubra uma vida. Logo abaixo, pegue Micromax para continuar. A bandeira vem a seguir.   
 Lion’s Den: Tradução: Toca do Leão Melhor forma: Maniaxe / Red Stealth Comece pegando Maniaxe e caia no degrau falso, encontrando uma vida. Pegue o primeiro teleporte e já comece enchendo o Leão de machadadas. Siga pelo buraco na parede, pegue o continue e o relógio e entre no segundo teleporte. Vá um pouco para frente e mate o outro Leão, seguindo por onde ele estava. Passe correndo pelos blocos que desaparecem e siga entrando na parede, onde há uma caixa com Red Stealth e uma vida escondida no canto. Pegue Stealth e siga pelo teleporte. Desça e bata na cabeça do Leão para impedi-lo de atirar. Suba e encontre a bandeira. Obs: se você chegou nesta fase através da The Black Pit, é interessante passar com Sky Cutter e ir direto até a bandeira para faturar alto.   
 Wind Castles I e II: Tradução: Castelos de Vento Melhor forma: Cyclone Como nas “Skydragon Castles”, é só seguir voando. Na primeira, use Stealth para subir no gramado logo acima, tomando cuidado com os raios das nuves. Use sua espada para destruir as esmeraldas e pegue o Cyclone que está escondido ali. Se quiser seguir direto para a bandeira, no centro da fase, melhor, mas há uma vida na extrema direita e um continue na extrema esquerda. Na segunda, mate o dragão e toque um dos blocos para liberar os espinhos. Com cuidado, para não ser atingido. Proteja-se dentro do castelo enquanto estiver chovendo espinhos. Depois, só siga para a bandeira. Obs 1: Na primeira Wind Castles, há também um teleporte, que o leva a uma Elsewhere do gelo. Se quiser seguir por ela, há mais um continue lá.  Obs 2: se chegou aqui com Sky Cutter, pode-se seguir com ele direto até a bandeira para ganhar pontos. A segunda é mais difícil de jogar com ele, mas com um pouco de prática pode ser superada.  
 Blizard Montain: Tradução: Nevasca na Montanha Melhor forma: Cyclone ou Micromax Aqui, há dois caminhos: seguir com Micromax para a próxima fase, onde se pode ganhar várias vidas e muitos pontos, ou continuar com Cyclone e pegar o teleporte abaixo da bandeira, que o leva à “Frosty Doom”, onde você poderá ganhar até mesmo duas EXTRA LIFES e mais pontos ainda, além de descobrir a terceira e última fase da parede letal. Irei descrever o primeiro caminho e, mais tarde, falamos sobre a “Frosty Doom”, na parte destinada às fases alternativas. 



Comece voando com Cyclone para pegar o relógio dentro da montanha, tomando cuidado com o “monstrinho-broca”. Pegue Micromax e caia, pulando na mola em seguida para subir. Uma vez dentro da montanha, destrua os blocos de madeira, há dois relógios e uma vida escondidos ali. Continue pelo corredor da direita até o chão falso, suba pelos blocos que liberam espinhos e pegue a bandeira.  
 Caves of Ice: Tradução: Cavernas de Gelo Melhor forma: Cyclone Pegue Iron Knight e use-o para abrir caminho no buraco que há logo abaixo dele (o primeiro, não o segundo), mantendo-se rente à parede direita. Quando terminar, escale a parede e volte por onde veio. Passe em cima dos demais blocos de madeira sem destruí-los e encontre a passagem secreta do outro lado, passando por ela e descobrindo uma caixa com Micromax escondida. Volte para o buraco e siga pela passagem em que só ele é capaz de entrar. Lá, você encontrará uma vida, um continue e um relógio. Volte para cima novamente e pegue Red Stealth, caia mais uma vez no buraco e use a espada dele para destruir os blocos até embaixo. No fim, você será levado a uma Elsewhere do gelo, onde encontrará mais um continue e Cyclone. Voltando para a Caves of Ice, não pegue mais nada, passe pela passagem secreta na parede e caia até embaixo. Voe até a bandeira e fature altos pontos.  
 Nightmare Peacks I e II: Tradução: Picos do Pesadelo Melhor forma: Cyclone Superar esta fase com o Cyclone é difícil. Pior ainda se você quiser manter o “No Hit”, mas não impossível. Se não conseguir, use Micromax e atravesse a cachoeira, você encontrará mais uma passagem secreta e precisará escalar a montanha até a bandeira. Detalhe: se não atravessar a cachoeira, suba e encontre uma outra passagem secreta, que o leva até o teleporte que o levará a uma Elsewhere. Na segunda, é melhor que comece com Cyclone, para não perder o “No Prize”. Cuidado com o raio da nuvem, passe por ela e suba pelo buraco na ponte, acima. Siga pela esquerda e encontre a bandeira.   *** BAGEAL BROTHERS*** Tradução: Irmãos da Morte Melhor forma: Red Stealth / Berzerker É possível ganhar “No Hit” e “Speed” aqui também. Comece pelas plataformas de cima, com cuidado para que eles não apareçam antes do tempo. Vá até a última plataforma, abaixo, e descubra Red Stealth. Caia no chão (não no esgoto) e eles aparecerão, daí você poderá voltar à primeira plataforma, no canto esquerdo. Espere a primeira cabeça vir e encha ela de espadadas. Três seqüências bastam para derrotá-la. É a vez da segunda, mas antes, não esqueça o relógio. Você pode perseguí-la com espadadas e pulando em cima. Tendo a destruído, pegue Berzerker para matar a última. Enquanto estiver em cima, você pode pular em cima dela. Quando for para os 



esgotos, persiga-a e dê chifradas. Só para seu conhecimento, abaixo de Berzerker, à esquerda do buraco no esgoto, há um Iron Knight escondido. Do outro lado, embaixo do Red Stealth que você pegou, há um relógio e nos esgotos, use Eyeclops para descobrir outro Berzerker e outro Red Stealth. Além disso, há outros blocos de cristais escondidos.  STAGE 4 
 
 Dimond Edge: Tradução: Ponta do Diamante Melhor forma: Sky Cutter Começa agora a parte mais difícil de todo jogo. A partir daqui, as bandeiras são mais escassas, por isso, cada uma vale 25.000 pontos de “Path”. Isso porque são vários os caminhos que você pode escolher. Por isso o nome da fase, “Ponta do Diamante”. Na verdade, apesar dos muitos teleportes que lhe aguardam no final da fase, há apenas dois caminhos a seguir: o primeiro, é pela “Scorpion Isle” e o leva direto até a “Secrets in the Rocks”. O segundo, é pela “Towers of Blood” e o leva até a “The Crypt”, que também acaba te levando à “Secrets in the Rocks”. Para pegar o segundo caminho, que descreveremos melhor depois, logo que você pega o teleporte que o leva para fora, vire de ponta cabeça. Há um teleporte logo acima, perto de um tanque de pedra e de uma nuvem. Se deixe atingir, perdendo Sky Cutter para poder ficar parado e pegá-lo. Este caminho vale mais a pena se você estiver interessado em mais pontos, pois pegará uma bandeira na “The Crypt”. Para ir pelo primeiro, siga com Sky Cutter mais um pouco e vire de ponta cabeça também. Há um teleporte oposto ao do outro caminho, também próximo a um tanque de pedra, acima. Perca Sky Cutter e você sairá numa Elsewhere do fogo, provavelmente uma das mais difíceis de todo o jogo. Mas seu esforço é recompensado com 4 vidas. Pegue o teleporte que o leva à Elsewhere do pântano e já comece pulando para pegar Eyeclops e usar o poder dele para matar os golfinhos assassinos. Há um continue nessa outra Elsewhere. Pegue o teleporte e prossiga.  
 Scorpion Isle: Tradução: Ilha do Escorpião Melhor forma: Eyeclops Use o poder dele para descobrir as pontes secretas que lhe ajudam a passar de fase. Descubra também uma vida escondida perto de outros blocos. Cuidado com os escorpiões e, se julgar necessário, use o raio letal. Quase no final da fase, você vai notar que, abaixo de você, há vários blocos com “P”, mas nenhuma passagem para chegar até eles. Na verdade, há uma passagem secreta no final da fase, à esquerda do teleporte. Só com Micromax é possível entrar nela, mas não vale a pena. Siga pelo teleporte.  
 The Hills Have Eyes: Tradução: As Colinas têm Olhos 



Melhor forma: Cyclone Comece com Maniaxe e siga até o topo do morro, pegando Iron Knight em seguida. Pegue a vida que está acima e suba na plataforma, matando a nuvem. Oposto à vida, há um bloco escondido, que contém Cyclone. Use-o para voar até o bloco que libera o espinho e aguarde ali um instante, protegido pela parede de ferro enquanto os espinhos explodem. Caia em tornado até o canto direito e entre, seguindo por baixo para a esquerda. Nos blocos entre as plataformas, há vidas, continue e uma caixa com 10. No fim, antes do teleporte, há vários blocos escondidos. Todos são cristais, com exceção de um: uma caixa com 10.000. Se pegar o teleporte, vai parar na parte de baixo da “Secrets in the Rocks”. Mas, se voar pela passagem secreta e pegar o outro, vai para uma Elsewhere, onde há outro teleporte, o da direita, que o leva até a “Alien Twilight” e, conseqüentemente, na parte de cima da “Secrets in the Rocks”, ideal se você quiser pegar a bandeira nesta fase.  
 Secrets in the Rocks: Tradução: Segredos nas Rochas Melhor forma: Berzerker ou Micromax Novamente, temos dois caminhos a seguir: com Berzerker, você poderá pegar duas bandeiras ainda antes da “Ice God’s Vengeance”. Mas se seguir com Micromax, poderá pegar uma vida na extrema esquerda e encontrará a bandeira, indo direto para a “Ice”. Seguindo com Berzerker, detone a parede e pegue o teleporte, passando pela Elsewhere azul da Caverna do Fogo.  
 Tunnels Beneath the Woods: Tradução: Túneis abaixo das Árvores Melhor forma: Cyclone / Juggernaut Use Juggernaut para detonar os primeiros perigos e caia até o final, seguindo pela direita e descobrindo Cyclone e uma vida. Se entrar no buraco do teto, encontrará um teleporte que o leva a outra Elsewhere, desta vez, nas pirâmides. Se quiser seguir por ela, antes voe até o segundo corredor, à direita, para pegar o continue. Mas se não, esqueça o continue e siga pela direita, descendo através dos túneis para encontrar a bandeira. Ainda, se preferir, você pode seguir com Berzerker e usar o poder dos cristais para fugir dos perigos, faturando altos pontos no final.  
 Hills of Forever: Tradução: Colinas da Eternidade Melhor forma: Cyclone / Berzerker Tanto se tiver chegado nesta fase com Cyclone ou Berzerker, você provavelmente precisará usar a força dos cristais para superar os inimigos e conseguir chegar ileso até a bandeira. Ao chegar nas molas, pule alto até os blocos brancos e pegue a vida que está ali. Se quiser explorar a fase, caia no buraco que está fechado com blocos de espinhos e descubra uma passagem secreta à esquerda. Você encontrará uma 



Elsewhere do deserto que te jogará de volta na fase. Continue para a direita, onde está a bandeira.  
 Monster Island: Tradução: Ilha Monstro Melhor forma: Berzerker / Sky Cutter Não se assuste com as súbitas aparições das caveiras vermelhas, vá correndo até as molas e pegue Maniaxe. Nas outras molas, há uma vida. Continue e pegue Berzerker antes de entrar no corredor infestado de ninjas e monstrinhos, até a plataforma que o leva para cima. Pegue Sky Cutter e siga até a extrema esquerda. O teleporte da esquerda o leva até uma Elsewhere inútil e o da direita, até a próxima fase.  
 Ice God’s Vengeance: Tradução: A Vingança do Deus de Gelo Melhor forma: Micromax Se conseguiu passar com Sky Cutter, melhor. Vire de ponta cabeça e suba pela esquerda, onde encontrará Micromax no topo e depois de pegá-lo, terá de voltar e entrar na passagem secreta entre as brocas. Mas se não, comece indo pela direita e pegue o elevador para conseguir uma vida. Suba as plataformas e vá escalando pela direita, até acima, onde encontrará dois blocos: Micromax e um relógio. Volte até a escada abaixo e pule na plataforma que aparece e desaparece. Continue subindo pelos blocos de ferro, mas ao chegar no último, não vá para a direita e sim, grude na parede à esquerda, subindo por ela e encontrando vários prêmios. Faça o mesmo do outro lado, onde haverá muitos blocos com cristais e um continue. Depois, siga para cima. O segundo teleporte, da direita para a esquerda, é a saída da fase.   
 Beneath Twisted Hills: Tradução: Abaixo das Colinas Deformadas  Melhor forma: Micromax É crucial que tenha conseguido passar com Micromax. Siga entrando para baixo da terra, tomando cuidado para não ser atingido. Um pouco de prática o ensinará a superar os obstáculos mais difíceis, mas é possível conseguir “No Hit”. No final, ao encontrar a plataforma, não suba por ela, toque o bloco com espinho e cuidado com o porco-espinho. Siga pelos corredores em que só Micromax consegue entrar, descobrindo várias caixas com 10.000 pontos. No fim, você encontrará a bandeira, mas se quiser ainda mais pontos, suba nas plataformas à esquerda, você encontrará mais 4 caixas de 10.000. Obs: ao lado do porco-espinho, há o teleporte que o leva até a “The Shimmering Caves”.  
 Alien Isle: Tradução: Ilha dos Aliens Melhor forma: Micromax 



Provavelmente, uma das fases mais chatas do jogo, se você tentar superá-la com Maniaxe. Mas a verdade é que há um Micromax escondido acima da segunda plataforma que aparece e desaparece, logo que você entra na gruta, no começo da fase. Mas não entre nela, caia e use Eyeclops para descobrir os blocos escondidos, incluindo a vida, à esquerda, em cima do bloco branco. De lá de fora, usando o poder dele, você pode visualizar o bloco que contém Micromax. Use o teleporte para sair dentro da gruta, pegue Micromax e o relógio escondido. Passe pelo Alien e entre na parede, caindo em outro teleporte. Antes de pegá-lo, pegue o continue e o relógio. Siga pela direita, escalando as paredes até o final.   
 The Land Below: Tradução: A Terra Abaixo Melhor forma: Eyeclops / Sky Cutter Comece indo para a esquerda, pegando a vida e Sky Cutter. Volte para a direita, pegue o relógio e desvie do escorpião, encontrando Eyeclops logo em seguida. Há mais uma vida, pegue-a e arraste-se até o teleporte. Já surja utilizando o raio letal e pegue o Juggernaut ali escondido, metendo chumbo nas criaturas que lhe atacam. No final do corredor, caia, mas pule no canto para descobrir outro bloco escondido. Pegue Sky Cutter novamente e vire de ponta cabeça, para já sair em cima e siga até a bandeira. Se seguisse por baixo, encontraria outro teleporte e sairia na “Sky Fortress”.  
 The Final Marathon: Tradução: A Maratona Final Melhor forma: Todos Comece com Sky Cutter, virando de ponta cabeça no teto e pegando o relógio. Deixe o bezerro cair no precipício e siga, passando pelas plataformas que sobem e descem e escapando dos monstrinhos que caem. Em seguida, espere a plataforma se afastar para não ser esmagado. Ao chegar nas caixas com “P”, pegue Maniaxe para parar e detonar os monstrinhos que se aproximam. Quando a parede desaparecer, toque nos blocos para liberar os espinhos, no tempo certo para não ser atingido. Pegue Sky Cutter de novo e espere a parede abrir novamente. Quando isso acontecer, rapidamente vire de ponta cabeça para subir e pegue Berzerker. Siga correndo, matando o bezerro e caindo na plataforma. Pegue as duas vidas que vêm a seguir e caia na plataforma para continuar, tomando cuidado com os monstrinhos. A partir daí, eles começam a cair sem parar, mas você pode ir pulando nos lugares certos das plataformas para desviar do ataque deles. Pule por cima do golfinho e aguarde um instante ali em cima. Fique tranqüilo, os monstrinhos não o alcançarão. Espere o bezerro ficar abaixo de você e pule em cima dele. Mate o monstrinho que cai em seguida e, quando a plataforma estiver em cima, pule, encostando na parede, para que o monstrinho do outro lado apareça e você possa pular em cima dele depois. Pegue Sky Cutter para continuar, vire de ponta cabeça e prossiga, ignorando os itens das caixas, apesar de conter muita coisa boa ali. Espere o golfinho cair no precipício e caia em cima do monstrinho, pegando Cyclone em seguida. Agora, você vai precisar de muito controle de vôo para evitar os 



obstáculos e os inimigos. No final, cuidado com as plataformas que sobem e descem. Pegue a bandeira pela esquerda, evitando o ataque do último monstrinho. Se não estiver interessado em “No Hit”, pegue a vida rente à bandeira.  ***PLETHORA*** Tradução: Derramamento de Sangue Melhor forma: Cyclone / Micromax Cyclone está escondido na 2ª plataforma da parte inferior-esquerda. Micromax está do outro lado e abaixo dele, no canto, há um relógio. Comece com Cyclone, mas já deixe Micromax “no jeito” para pegá-lo em seguida. Espere o chefe estar abaixo e pegue a plataforma, que o levará para cima e você poderá cair em cima dele. Detone-o até quase ser esmagado, caia já pegando Micromax. Aí, é ir percorrendo a tela e atingindo-o quando ele estiver à sua mercê. Seus olhos crescerão uma vez, depois diminuirão e por fim, saltarão das órbitas. Acabe com ele e corra para a bandeira que aparecerá no canto esquerdo.  FASES ALTERNATIVAS 
 

 The Pinacle: Tradução: O Pico Melhor forma: Red Stealth Pegando o teleporte ao lado da ponte invisível na “Dragonspike”, você vem para esta fase, que é muito boa de se jogar. Primeiro, você tem que subir até o topo. Se quiser poupar as forças, pegue o teleporte que está oculto em cima da caixa com Red Stealth. Suba e pegue o teleporte para entrar na montanha e comece a descer. Em determinado momento, você se encontrará à beira de um precipício, tendo de cair à direita num lugar lotado de dragões. Venha correndo e pule no dragão voador que está ali, isso o impulsiona para a plataforma da direita, lhe possibilitando ganhar uma vida. Continue para baixo e encontre a bandeira.  
 Hidden Canyon: Tradução: Desfiladeiro Secreto Melhor forma: Iron Knight Logo após à “The Pinacle”, você vem para cá. Pode-se superá-la com Juggernaut, mandando bala nas bolas, ou com Iron Knight, escalando a parede da direita e entrando na passagem secreta, rastejando. Dá no mesmo.  
 The Caged Beasts: Tradução: As Feras Aprisionadas Melhor forma: Red Stealth Se você escolheu subir as plataformas que aparecem e desaparecem, em ziquezague, na “Devil’s Marsh I”, veio parar aqui, encontrando os Leões mais jovens do jogo e, conseqüentemente, os mais letais. A bandeira está no canto inferior-esquerdo e o leva até a “Crab Cove”. 



 Crab Cove: Tradução: Enseada do Caranguejo Melhor forma: Maniaxe Não há muito mistério aqui, basta pegar Maniaxe para matar os bichos e ir pulando nas plataformas até o final. Se você perdê-lo, o Kid é bom para pular nas plataformas estreitas, por conta de sua cambalhota. No final você encontrará um teleporte impossível de se alcançar, na verdade uma brincadeira dos criadores do jogo. Usando códigos do Game Genie no emulador você descobre que o teleporte apenas leva para o início da fase. Saindo daqui você vai parar numa Elsewhere das pirâmides e cai na “Hoverboard Beach”. Aí, sem o Cyclone, você tem que usar Sky Cutter, ir por cima, cair no buraco e seguir para a esquerda até o final.   
 The Valley of the Life: Tradução: O Vale da Vida Melhor forma: Berzerker / Sky Cutter Seguindo por esta fase ao invés da “The Cliffs of Illusion”, ganha-se 20.000 pontos de “Path Bonus”. Se já começou com Berzerker ou Sky Cutter, vá correndo até o fim para ganhar também “No Hit”, “No Prize” e “Speed”. Mas você poderá também explorar a fase, subindo pelas plataformas do começo até em cima, onde há um continue. Ao descer pelas plataformas da direita, pare na segunda e encontre a vida escondida. Siga pela direita, passe por cima dos escorpiões e entre na parede, subindo e pulando nas outras plataformas. Você logo encontra a bandeira.  Se tivesse seguido pela esquerda dos escorpiões, chegaria numa Elsewhere da Floresta Clandestina.  
 The Black Pit: Tradução: A Ponte Negra Melhor forma: Sky Cutter / Eyeclops Pegue Sky Cutter e vá por baixo até as três caixas de 10.000 pontos que só ele é capaz de pegar, depois volte e pegue Eyeclops. Use o poder dele para descobrir vários blocos escondidos que o ajudam a superar obstáculos e matar os inimigos. Pegue o teleporte e siga para a Lion’s Den. Se você preferir, poderá continuar com Sky Cutter e faturar vários pontos na Lion´s Den e nas duas Windy City.  
 The Forbidden Tombs: Tradução: As Tumbas Proibidas Melhor forma: Berzerker / Red Stealth Se achou o teleporte na “Madmaze Montain”, você descobrirá esta que é a fase mais corrida de todo o jogo, com exceção das fases das paredes assassinas. Você tem que ir até a bandeira, abrir passagem com Berzerker, subir até o topo, pegar Red Stealth e voltar. E tudo isso em apenas 3 minutos, pois não há nenhum relógio nessa fase.  Comece indo para a direita, passando pelas mãos. Empurre a parede de ferro e volte por onde veio, começando a subir. Se acha que dá tempo, entre no segundo corredor, 



onde há aqueles caras que ficam girando. Passe por eles e abra caminho novamente, empurrando a parede de ferro e matando a mão. Ali, há um continue escondido. Volte e prossiga a subida, descobrindo uma vida escondida lá fora. Pegue Stealth e comece a descer, destruindo as caixas abaixo ou percorrendo o mesmo caminho de ida. Você vai precisar da espada dele pra detonar as caixas do final e pegar a bandeira.  
 Stairway to Oblivion: Tradução: Escada para o Esquecimento Melhor forma: Micromax Saindo da “The Forbidden Tombs”, você encontra esta fase, muito legal de se jogar também. Há um teleporte que te leva direto para a “Coral Blade Grotto”. Abaixo dele pegue uma vida, mas se quiser ir para a Deadly Skycrapers, vai ter que ir até o final e penar um pouco para ultrapassar as plataformas que ameaçam esmagá-lo.   
 Frosty Doom: Tradução: Destino Gelado Melhor forma: Cyclone O ideal é passar a Blizard Montain com Cyclone e chegar aqui já com ele, para não precisar pegá-lo e perder “No Prize”. Siga pela direita, caindo no precipício e tocando os blocos que liberam espinhos. Voe, passando por baixo da parede e encoste nos blocos com espinhos do outro lado. Caia, tomando cuidado com a gota amarela. Passe por baixo do chão e continue, sempre por baixo. Você logo vai superar os outros obstáculos e poderá ir voando até a bandeira, ganhando vários pontos.  No entanto, se quiser explorar esta fase, descobrirá duas vidas logo no começo e mais uma durante o caminho com Cyclone. Se preferir seguir pela esquerda, no começo, pegue Sky Cutter e acabará descobrindo uma Elsewhere.   
 Blowdy Swamp: Tradução: Pântano Sangrento Melhor forma: Cyclone Superando a Frosty Doom, você descobre a terceira e última fase da parede assassina. E é também a mais difícil. Tudo tem que ser feito no tempo certo. É mais fácil com Cyclone, mas ela pode ser superada com o Kid também. Caia direto no chão e comece a correr, pulando uma única vez nas molas que vem. Dose sua força de pulo, se ricochetear mais de uma vez, poderá acabar se atrasando. Corra, pule por cima dos caras que giram e toque o bloco com espinho para liberar a passagem. Pule até o outro lado, tocando o outro bloco e descendo pela escada de molas. Dê um toque no botão de pulo, isso o impulsiona para a saída. Corra para superar as plataformas, mas cuidado para não ser esmagado. Nas duas últimas sequências de plataformas, aquelas que vêm da direita e da esquerda, o poder do Cyclone pode ajudá-lo a pular por cima delas sem muita dificuldade.    



 Towers of Blood: Tradução: Torres de Sangue Melhor forma: Cyclone Se você foi pelo segundo caminho na “Diamond Edge”, caiu numa Elsewhere e depois, veio parar nesta fase. Muito bem, suba as plataformas com Maniaxe ou Red Stealth. No topo da torre da esquerda, há um Cyclone escondido. Pegue-o e voe até a torre da direita, pegando o segundo teleporte. Ele o leva até uma Elsewhere da Caverna do Inferno. Voe e pegue o teleporte da direita.  
 The Crypt: Tradução: A Cripta Melhor forma: Micromax Uma das melhores fases do jogo todo, esconde algumas vidas e continues. Não adianta pegar a Elsewhere do gelo, só vai servir pra você se irritar. Suba pela parede da direita e entre no primeiro corredor à esquerda. Não pegue Maniaxe, continue e você encontrará a bandeira.  
 Alien Twilight: Tradução: Crepúsculo dos Aliens Melhor forma: Red Stealth Vários caminhos levam até esta fase, mas a verdade é que ela vem depois da “The Crypt”. Comece pegando Red Stealth e caia no primeiro bueiro, passando pelo alien e encontrando o teleporte que o leva à “Secrets in the Rocks”.  
 The Shimmering Caves: Tradução: As Cavernas Obscuras Melhor forma: Maniaxe Para chegar aqui, pegue o teleporte ao lado do porco-espinho na “Beneath Twisted Hills”. Ele o leva a uma Elsewhere que te traz aqui. Também é uma boa fase de se jogar, cheia de desafios e muita coisa pra se explorar. No final, há dois teleportes: o da esquerda te joga na Elsewhere de fogo, que também é uma das piores, mas você acaba pegando uma vida, um continue e Cyclone, voltando para a fase em seguida. Uma vez com Cyclone, é possível voar pela esquerda e reencontrar os teleportes. Daí então, pegue o da direita, que o leva a uma Elsewhere da cidade e à “Alien Isle”.   
 Sky Fortress: Tradução: Fortaleza no Céu Melhor forma: Cyclone É a última fase alternativa do jogo, consequência de ter pego o teleporte abaixo da bandeira na “The Land Below”. Ele o leva a uma Elsewhere da Cidade de Vento. É emocionante jogar ali com Sky Cutter, tendo de virar de ponta cabeça, bater na caixa acima, pegar o capacete de Cyclone em pleno ar e já sair voando. Há uma vida ali, pegue-a e caia no teleporte. Uma vez na “Sky Fortress”, você pode explorá-la, 



descobrindo algumas vidas e continues, ou cair à direita no outro teleporte. Ele o leva à uma Elsewhere que te joga de novo na “Sky Fortress”, direto no teleporte de saída.   ELSEWHERES 
 O nome destas fases significa “em outra parte”. São como fases de bônus especiais que escondem vidas, continues, ou o levam a fases alternativas. Eis aqui a relação das Elsewheres do jogo:  

 Pântano do Demônio: 
- Na “Whispering Woods I”; 
- Na “Dimond Edge”, após a Elsewhere da Caverna do Inferno; 
- Na “Stairway to Oblivion”; 
- Na “Forced Entry”;  
 Altas Montanhas: 
- Na “Devil’s Marsh I”;  
 Floresta Clandestina: 
- Na “Skydragon Castle II”; 
- Na “The Valley of the Life”; 
- Na “Monster Island”; 
- Na “Beneath Twisted Hills”;  
 Vale do Cemitério: Nenhuma  
 Caverna do Inferno: 
- Na “Dimond Edge”; 
- Na “Towers of Blood”; 
- Na “Secrets in the Rocks”; 
- Na “The Hills Have Eyes”; 
- Na “Shimmering Caves”  
 Pirâmide Mística: 
- Na “Nightmare Peacks I”; 
- Na “Crab Cove”; 
- Na “Frosty Doom”; 
- Na “Tunnels Beneath the Woods”; 
- Na “Hills of Forever”; 
- Na “Sky Fortress”;  



 Cidade de Vento: 
- Na “Hills of the Warrior II”; 
- Na “Shimmering Caves”; 
- Na “The Land Below”;  
 Ilha das Ilusões: 
- Na “High Water Pass I”; 
- Na “The Crystal Crags I”;  
 Montanhas Gélidas: 
- Na “Wind Castles I”; 
- Na “Caves of Ice”; 
- Na “The Crypt”;  
 Castelos do Dragão Voador: 
- Na “Under Skull Montain II”; 
- Na “Pyramids of Peril” ou na “Isle of the Lion Lord”; 
- Na “Woods of Dispair I”; 
- Na “Dimond Edge”;    PONTUAÇÃO 

 
- NO HIT: quando não é atingido na fase. 
- NO PRIZE: quando não pega nenhum item na fase. 
- SPEED: quando acaba a fase abaixo de um determinado tempo. 
- PATH: quando vai por fases alternativas. 
- EXTRA LIFE: a cada 50.000 pontos, você ganha uma vida extra.    



2. Personagens e Habilidades.  
 

Nome Lar Poder Força dos Cristais Elsewheres
Kid Chamaleon Pântano do Demônio Cambalhota na quina dos blocos 20 - Escudo 4

50 - Cristais Protetores
Iron Knight Altas Montanhas Escala paredes, quebra blocos e energia longa 20 - Escudo 1

50 - Energia Extra
Red Stealth Floresta Clandestina Espada e agilidade 20 - Inimigos Lentos 4

50 - Cristais Protetores
Berzerker Vale do Cemitério Atravessa paredes 20 - Invencibilidade 0

50 - Parede da Morte
Maniaxe Caverna do Inferno Atira machados 20 - Escudo 5

50 - Vida Extra
Juggernaut Pirâmide Mística Atira crânios Tiro Quíntuplo 6

Gasta 5 Cristais

Micromax Cidade de Vento Adere às superfícies 20 - Pequena proteção 3
50 - Grande proteção

Eyeclops Ilha das Ilusões Raio identificador de blocos escondidos Raio Mortal 2
Gasta 2 Cristais

Sky Cutter Montanhas Gélidas Skate especial 20 - Invencibilidade 3
50 - Cristais Protetores

Cyclone Castelos do Dragão Voador Vôo 20 - Chuva de Canivetes 4
50 - Chuva de Raios

Obs: para usar a força dos cristais, deve-se apertar A+Start.



3. Mapas   

      

   



         

 





4. Cheats & Glitchs  
Há dois “cheats” no jogo, que permitem tomar alguns atalhos. São eles:  

- Ir direto ao Plethora: Na Blue Lake Woods II, suba em cima do último bloco com “P”, acima da bandeira. Rastejando para a direita, pressione A+B+C.  
- Pular direto da Under Skull Montain I para a Woods of Dispair I: Você deve fazer 100.000 pontos pegando os blocos com 10.000 escondidos na Under Skull Montain I. Para tanto, é preciso que você ganhe “Speed”, “No Hit” e “No Prize” na Blue Lake Woods I e II e passe correndo a High Water Pass I sem ser atingido para ganhar “No Hit” e “Speed” aí também. Depois, pegue o Cyclone e vá com ele até os blocos de 10.000 na Under Skull Montain. Se você fez tudo direito, preste atenção nas vidas, pois ganhará uma EXTRA LIFE e pulará direto para a Woods of Dispair I, começando essa fase com mais de 1 milhão de pontos.  Também há alguns “glitches” no jogo, resultado de erros de programação que os jogadores exploram para conseguir algumas coisas interessantes. São eles:   - Vidas inifinitas: Se você estiver na sua última vida e conseguir pausar o jogo no exato momento de sua morte, conseguirá ativar o Infinite Lives Glitch. Aperte “Give Up” e você voltará ao jogo com o contador de vidas “bugado”.   - Reset Helmet: Da mesma forma, se você conseguir pausar o jogo no exato momento em que encostar num capacete, antes de se transformar, e clicar em “Restart Round”, você reiniciará a fase já se transformando no capacete que pegou, com as cores “bugadas”. A melhor coisa desse glitch é que você poderá ir até a bandeira da fase e se não pegar nada, conseguirá “No Prize” da mesma forma.            



5. Game Genie Codes 
 Alguns emuladores permitem o uso de códigos Game Genie, são “hacks” feitos por jogadores para modificar o jogo. Abaixo relaciono os mais conhecidos.  
Código a ser ativado Efeito 
AFWT-AAB6 Start timer at 1:00 (instead of 3:00) 
AZWT-AAB6 Start timer at 5:00 
A7WT-AAB6 Start timer at 7:00 
BFWT-AAB6 Start timer at 9:00 
H49A-AA7J Infinite time 
SD9A-BJV0 Each diamond worth 2 
SD9A-BTV0 Each diamond worth 4 
SD9A-B2V0 Each diamond worth 6 
SD9A-BAV0 Each diamond worth 8 
AEBT-JAB4 Start on Blue Lake Woods II 
AJBT-JAB4 Start on Highwater Pass I 
ANBT-JAB4 Start on Highwater Pass II 
ATBT-JAB4 Start on Under Skull Mountain I 
AYBT-JAB4 Start on Under Skull Mountain II 
A2BT-JAB4 Start on Under Skull Mountain III 
A6BT-JAB4 Start on Isle of the Lion Lord 
BABT-JAB4 Start on Hills of the Warrior I 
BEBT-JAB4 Start on Hills of the Warrior II 
BJBT-JAB4 Start on Windy City 
BNBT-JAB4 Start on Sinister Sewers 
BTBT-JAB4 Start on The Crystal Crags I 
BYBT-JAB4 Start on The Crystal Crags II 
B2BT-JAB4 Start on Dragonspike 
B6BT-JAB4 Start on Stormwalk Mountain 
CABT-JAB4 Start on Shishkaboss 
CEBT-JAB4 Start on The Whispering Woods I 
CJBT-JAB4 Start on The Whispering Woods II 
CNBT-JAB4 Start on Devil's Marsh I 
CTBT-JAB4 Start on Devil's Marsh II 
CYBT-JAB4 Start on Knight Isle 
C2BT-JAB4 Start on Whale Grotto 
C6BT-JAB4 Start on Hoverboard Beach 
DABT-JAB4 Start on Pyramids of Peril 
DEBT-JAB4 Start on Madmaze Mountain 
DJBT-JAB4 Start on The Deadly Skyscrapers 
DNBT-JAB4 Start on Skydragon Castle I 
DTBT-JAB4 Start on Skydragon Castle II 
DYBT-JAB4 Start on Coral Blade Grotto 
D2BT-JAB4 Start on Boomerang Bosses 
D6BT-JAB4 Start on Woods of Despair I 



EABT-JAB4 Start on Woods of Despair II 
EEBT-JAB4 Start on Forced Entry 
EJBT-JAB4 Start on The Cliffs of Illusion 
ENBT-JAB4 Start on The Lion's Den 
ETBT-JAB4 Start on The Wind Castles I 
EYBT-JAB4 Start on The Wind Castles II 
E2BT-JAB4 Start on Blizzard Mountaon 
E6BT-JAB4 Start on Caves of Ice 
FABT-JAB4 Start on The Nightmare Peaks I 
FEBT-JAB4 Start on The Nightmare Peaks II 
FJBT-JAB4 Start on Bagel Brothers 
FNBT-JAB4 Start on Diamond Edge 
FTBT-JAB4 Start on The Hills Have Eyes 
FYBT-JAB4 Start on The Secret of the Rocks 
F2BT-JAB4 Start on Ice God's Vengeance 
F6BT-JAB4 Start on Beneath the Twisted Hills 
GABT-JAB4 Start on Alien Isle 
GEBT-JAB4 Start on The Land Below 
GJBT-JAB4 Start on The Final Marathon 
GNBT-JAB4 Start on Plethora 
GTBT-JAB4 Start on The Pinnacle 
GYBT-JAB4 Start on The Hidden Canyon 
G2BT-JAB4 Start on The Caged Beasts 
G6BT-JAB4 Start on The Crab Cove 
HABT-JAB4 Start on The Crypt 
HEBT-JAB4 Start on The Forbidden Tombs 
HJBT-JAB4 Start on The Stairway to Oblivion 
HNBT-JAB4 Start on The Valley of Life 
HTBT-JAB4 Start on The Black Pit 
HYBT-JAB4 Start on The Frosty Doom 
H2BT-JAB4 Start on The Bloody Swamp 
H6BT-JAB4 Start on The Scorpion Isle 
JABT-JAB4 Start on The Towers of Blood 
JJBT-JAB4 Start on The Alien Twilight 
JNBT-JAB4 Start on The Tunnels Beneath the Woods 
JTBT-JAB4 Start on Hills of Forever 
JYBT-JAB4 Start on Monster Island 
J2BT-JAB4 Start on The Shimmering Caves 
KABT-JAB4 Start on The Sky Fortress 
KEBT-JAB4 Start on Elsewhere 
AEDA-AAE2 Start with 1 life instead of 3 
A2DA-AAE2 Start with 6 lives 
BEDA-AAE2 Start with 9 lives 
B6DA-AAE2 Start with 15 lives 
DEDA-AAE2 Start with 25 lives 
GJDA-AAE2 Start with 50 lives 



NNDA-AAE2 Start with 99 lives 
A46A-AA32 Infinite lives 
A45T-AA3Y Almost infinite hit points 
J99T-BA1C Each clock worth 8:00 instead of 3:00  
J99T-BEIC Each clock worth 1:00 instead of 3:00 
BX5A-GA6T Diamond Powers  
AL5T-AA6Y Don't lose transformation when you lose all your hit points 
9W6T-BCJ4 + AW6T-AAA6 All helmets transform you into EyeClops 
9W6T-BCJ4 + AG6T-AAA6 All helmets transform you into Skycutter 
9W6T-BCJ4 + AL6T-AAA6 All helmets transform you into Cyclone 
9W6T-BCJ4 + AR6T-AAA6 All helmets transform you into Red Stealth 
9W6T-BCJ4 + A06T-AAA6 All helmets transform you into Juggernaut 
9W6T-BCJ4 + A46T-AAA6 All helmets transform you into Iron Knight 
9W6T-BCJ4 + A86T-AAA6 All helmets transform you into Berzerker 
9W6T-BCJ4 + BC6T-AAA6 All helmets transform you into Maniaxe 
9W6T-BCJ4 + BG6T-AAA6 All helmets transform you into Micromax 
9W6T-BCJ4 + AC6T-AAA6 Helmets do not transform you into anything 
AMKT-AA76 Infinite continues 
  6. Recordes Mundiais O gamer “Winslinator” alega ser o detentor do recorde mundial de High Score (maior quantidade de pontos) e também mantém a página com os recordes mundiais na seguinte página da web: http://kidchameleon.wikia.com/wiki/User:TheWinslinator O vídeo de seu recorde pode ser visto aqui:  https://www.youtube.com/watch?v=T5DIbF9eLg0  Se vocês assistirem verão que ele usa o cheat da Under Skull Montain I e os dois glitches mencionados. Particularmente eu considero trapaça, mas há que se tirar o chapéu para a habilidade do jogador. Ele consegue passar as fases no menor tempo possível e nas fases em que é possível pegar mais de um relógio, ele prefere fazê-lo em detrimento do “No Prize” Bonus. Tudo isso lhe permitiu fazer a pontuação de 1.877.001.  Meu recorde pessoal, sem utilizar atalhos, cheats ou glitches, é de 1.266.070, que pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=kEt-rddWTow. Utilizando cheat da Under e o Reset Helmet Glitch eu fiz 1.808.931, que pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=ONOMj3plPXA.   



O recorde de “speedrun” (menor tempo) é de Eighteen Spikers, que fez em 28 minutos e 38 segundos. Ele pode ser visto aqui:  https://www.youtube.com/watch?v=R1JyPv887kE  7. Projetos de Jogadores Apesar de nunca ter havido uma continuação oficial do game, vários jogadores desenvolveram as suas próprias versões do mesmo. Você pode conhecê-las em http://kidchameleon.wikia.com/wiki/Projects, sendo Kid Chameleon: Heady Metal´s Revenge uma das mais completas e mais difíceis de serem superadas. Vale a pena jogar.    
 


