


ATENgAO

Por favor, leia o aviso abaixo aiik's ilv |oj;ar son viilvo jiainc on antes de peiTnitir que

seus filhos comecem a jogar.

Existe um tipo raro de epilepsia, deiiominado loiossensivol, que pode ser estimulado

por variaqoes luminosas iiilennilenles, alleiavao de luz da tela de televisao,

computador, luz estrobosedpiea on laios de sol passaiulo alraves de folhas e galhos de

arvores. A epilepsia e unia doeiii,a (pie pode on nao esiar nianifeslada. Por isso, para

minimizar qualquer risco, pedimos ipie loine as pieean(,'(')es abaixo:

Antes de User:

• Se voce ou alguem de sua fannlia jii leve aignin lipo de epilepsia ou perda de

sentidos quando exposto a vai ia(,'(')es Ininniosas, eonsnile sen UK^dico antes de jogar.

• Sente-se no mlnimo a 2,5 metros da tela da lelevisao.

• Se voce estiver caasado on tiver domndo poneo, deseanse c s6 volte a jogar quando

estiver completamentc reenperado.

• Tenha certeza de que o quarto ein ipie voee esia jogando 6 bem iluniinado.

• Utilize a menor tela de televisao possivel para pigai (de prereieneia 14 polegadas).

Durante o Jogo:

• Deseanse pelo menos 10 niinulos por bora (piando voee estivei' jogando video game.

• Os pais devem supervisionar os lilhos no nso do video game. Se voed ou .sens filhos

sentirem alguns sintonias eomo verligem, visho allerada, eontra(,'(5es nos musculos

ou olhos, perda de conseieneia. desorienlai,'ao, (piakpier movimenlo involuntario ou

convulsoes, pare de jogar imedialamenie e eonsnite sen medico.
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Inkiando

Antes de comecar a Jogar o "Hydro Thunder", preste atencao para as seguintes

informa^oes referentes ao seu Dreamcast.

• Confira se o botao de comando de seu Dreamcast esteja desligado.

Conecte o seu Dreamcast Controller.
* Um contfole e incluido com o Dreamcast. Controles adicionais sao vendi-

dos separamente.
, _

• Insira o CD do "Hydro Thunder" dentro do Dreamcast.

Aperte o botao "POWER" para ligar o Dreamcast.

Siga as instrucoes do jogo na ilustrafao adiante:

DREAMCAST

Bolflo "OPEN"
PrA*?Riono para
nbrir n porta do CD

Use estes conectores para ligar o Dreamcast Controlkir ou outto equtparneruo perif6rico.
•• Da esquerta para a direita Controls A. CorUrolo (3. Controlo C o Controls D,

Ifee um coneclor para eada jogador, do 1 a<1 rospoctivumanle.

f^TA- Coneotor do Coittrole lainLx^m pods sor ctiarnado do l•*orta.
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O "Hydro Thunder" e urn Jogo para J ou 2 pessoas. Antes de ligar o aparelho,

conecte o controle ou outro equipamento periferico no Dreamcast. Para voltar

a tela inicial em algum ponto durante o jogo, simultaneamente pressione e

segure os botoes A, B, X e Y e o START. Isto fara com que o Dreamcast, reinicic

seu jogo, mostrando a tela inicial.

Favor familiarize-se com estes varies controles e botoes para o seu Dreamcast

Controller, assim eles serao referenda para este manual de instrucoes.

DREAMCAST CONTROLLER

1
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Cohtroles Padroes de Jogo j
Os seguintes comandos sao padrSo no Hydro Thunder. Hydro Thunder fun

ciona somente com o Dreamcast Controller.

Acelera fBotao R)



Menifs do logo
Usando a tela "Start-up” ou "Main menu", sefecione um ou dois jogadores,

ajuste o som e a miisica do jogo, altere a configura^io do controlador, ajuste

o nivel de vibra?ao para o seu "Puru Puru Pack", se voce estiver usando um,

salve os jogos para o seu VMU (cartao de memoria) e observe os altos escores

do Jogo.

Para fazer uma selecao dentro da tela de menu, aperte os botoes direcionals

dii o botfo de controle de velocidade do barco. Uma vez feita a sua selefao,

aperte o ^tao A para acessar a sua op?ao. A cada momento durante um .

menu ou na tela de opcoes, vocfi pode apertar o botao B para voltar ao menu
anterior, fara informacoes sobre as diferentes opfoes dejogo dentro do
"Hydro Thunder", favor obser^ar as pSginasjseguintes: = sSS



Menus de Opqoes m
A primeira opcao, locafizada ao lado esquerdo da tela do menu principal, per
mite a voce modificar a configura^ao do seu controle. Existem duas opcoes
disponiveis: Config-I e Config-2. O Config-l e o controlador de omissoes no
ambiente do jogo, enquanto o Config-2 e Icvemente diferente. As duas con-
figuracoes estao ilustradas abaixo. Apcrte os botoes direcionais Direito ou
Esquerdo para articular-se entre as configuracoes. Uma vez satisfeito com a
sua escolha, aperte o botao A para confirmar e sair.
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Um VMU e um tipo de cartao de memoria, vendido
separadamente, que 6 usado para salvar arquivos do
jogo. Estes arquivos podem ser salvos e carregados na
tela do menu principal. Usando o botao de dire^ao,

ou o botao de controle da velocidado do barco para ir

diretamente ate os sub-menus, aperte o botao A para
carregar ou salvar os dados do jogo.

ADVERTfiNCIA; Enquanto estiver salvando o arquivo,

nonca desligue o Dreamcast, nem remova o cartao de
memoria, tampouco desconecte o controle.



Menus de Op^oes

Controle a quantidade de vibracao dentro do seu

"Puru Puru Pack" (vendido separadamente). Use o
botao dtrecional ou o controle analdgico para sele-

cionar as diferentes op?6es de vibra?ao, tais como;
Auxilio, Esguicho Abaixp, Colis^o Do Barco,

Colisao Do Terrerio. Para mudar o nfvel da
vibra?ao, aperte Esquerda ou Direita no botto dirc^

Ctonal ou no controle anal^ico do barco. Quando
voce terrtilnar, selecione a saida e aperte o botao A.

' "

Nbta: Quando o "Puru Puru Pack" e inserido no soquete de expansdp J do .

Dreamcast Controlle, certifique-se de ouvir o *clic" pois se riio ele pode
escapar durante ojogo. '

Voce pode tambem aumentar ou diminuir o volume
do Jogo. Selecione o primeiro leone no lado direito

da tela e aperte o botao A. Voce pode ajustar o vo-

lume da trtiha sonora, bem como os efeitos sonoros

do Jogo. Mude o nivel do volume, aperte EsquWda e
"

Direita no botao direcional. Selecione cada um com o

botao analdgico ou ds botoes direcionais. Quando
voce terminar selecione a Saida e aperte o botao A.' -



O objetivo do "Hydro Thunder" e simples. Cruzar a linha final, a todo custo!
Ao longo do percurso coletar os icones de auxfiio para habilitar os seus barcos
especializados a disparar e impelir sua velocidade. Os leones de auxitio estao
localizados por todos os trajetos. Alguns estao escondidos em areas secretas

do caminho, e outros sao igualmente invisfvefs! A seguir voce tera urn panora-
ma completo de tudo o que e preciso saber para ganhar a corrida,

Quando for iniciar o jogo, voce tera somente acosso a 3 trajetos e a 3 barcos.

Ambos, os trajetos e os barcos, sao designados como FACEIS. Se voce comple-
tar cada corrida designada Facil e se classificar em Primeiro, Segundo ou
Terceiro, voce atingira o acesso para os trajetos e barcos da divisSo MEDIA. _ „
Quando estiver correndo pelo trajetos Medios, voce sera obrigado a completar
cada corrida em Primeiro ou Segundo lugar final para avancar ate a divisao

DIFl'ClL. Correndo com barcos Oificeis e por trajetos Dificeis, exige-se muita
habilidade. E recomendavel que voc# domine realmente os trajetos anteriores

antes de avancar nestes desafios. Voce 6 obrigado a completar cada trajeto

com um final em Primeiro lugar para o trajeto do bonus especial. Voce devera
continuar a se classificar em Primeiro lugar em todos os-trajetos de bdnus para
acessar os barcos de bdnus. Existe um total de 4 Trajetos de bonus e 4 Barcos
de bonus, se voce for bom o bastante para ganhd-los.

Quando escolher um trajeto, e importante lembrar tudo o que voce puder
sobre isso. Alguns trajetos tern numerosos obstSculos dentro d'agua, fazendo
voce emborcar ou mesmo diminuir a velocidade. So voce estiver percorrendo o
trajeto pela primeira vez, tome cuidado. Tente e aprenda o quanto mais voce ^
puder sobre o trajeto para futura referdneia.



Jogando

Cada barco do "Hydro Thunder" e unico. Nao
somente na aparencia, mas tambem no condole e no total desempenho. Alguns

barcos sao mais velozes do que os outros, embora alguns voem e se tornam
ainda melhores. Quando selecionar um barco, tenha em mente que, dentro do
trajeto que voce estara correndo, como isto fara toda a diferenea. ..

Desenvolvida pela f H.T.R.A.T‘ a tecnologia denominada

"Might Hull" 6 utilizada por todos os barcos do "Hydro Thunder". Quando os bar-

cos de auidlio sflo acionados por um pequeno perlodo de tempo, o seu barco

brilhara. Isto significa que o "Mighty Hull" do barco esta sendo ativado. Use o

comando "Mighty Huir'para clarear obstaculos indesejaveis e oponentes fora de
seu curso, e assim voce corre para a vitoria. Cada barco e unico quando ele

alcanca o tempo de ativacSo do "Mighty
.

Os frajetos em "Hydro Thunder" sao confundidos com
os icones-auxilio com formato de diamante Vermetho e Azul. Cada auxilio fara

o motor do barco se transformar. possibilitando-o a correr mais rapido, assim

que ativado o comando "Mighty Hull". O icone-auxilio Vermelho dara a voce

mais 9 segundos de combushVel como ajuda. O iconeauxilio Azul dar# a voce

mais 4 segundos de combustivei como ajuda. Use o seu auxfiio reservadamehte,'

por que voce nunca sabe quando precisara disso. Use os seus auxiliares para

ajudar o seu barco a pegar os angulos mais rapidos, assim como retirar todos os

obstaculos do seu caminho! »

:



restanteTempo corrente

Localizacao no
trajeto

' “

Tacometro

Medidor de
auxilio

Quando competir contra o relogio, voce deve percorrer especialmente, por
numerosas boias (controle dos pontosj que darao a voce mais tempo. Quando este

estiver curto, voce escutara o locutor dizer: "Time running low!" jb tempo da corri-

da esta acabandol), seguido por uma serie de "beeps" (bips - ruidos agudos) quan-
do sua corrida registra uma contagem digital regressiva e a distancia percorrida.

Quando for sair da corrida para se abastecer do combustivel-auxilio, o narrador
dira: "Boosters running iow!“ (Os auxiliares da corrida est^o acabando!), seguido
por uma outra serie de "beeps" sempre que o tanque estiver vazio. Quando eles '

<

estiverem cheios, o narrador informara a voc® disto tambem. Lembre-sc, fique

atento ao seu auxilio combustivei.
“

it

1



Corrida cfe 2 Jogadores

Quando competir contra outro Jogador, a tela se dividira em duas. O Jogador

1 estara na metade de cima da tela, enquanto o jogador 2 estara na metade
de baixo. Para selecionar um jogo de 2 particlpantes, ilumine o leone que rep-

resenta dois barcos, com os botoes direcionais ou com O botao analdgico.

Jogador 2
^'^-'’"' '""

Voce poder^ notar que o medfdor de navega^ao esta ausente. O medidor de

;

auxllio esta agora np canto superior direlto das telas doS jdgadores. Uma vez , :

mais, preste atengao no seu combustivel-auxillo por toda a competi?ao!

jogador I qu o jogador 2 podem escollier 0 trajeto que irao pwcorrer.

Depots da selepao do trajeto, o jogador 1 podera escolher o seu Sarco. Apos

-Isso entao, o jogador 2 poderi escolher. Selecione os barcos disponivels ilumi-

nando-os com os botoes direcionais ou o botao analdgico e por conseguinte,

' aperte o botao A. Voce estara de prontidao para competirl



Estrateglas
Assim como voce gariha experiencia no "Hydro Thunder", voce percebera
tamb^m que cada jogo e diferente, dependendo do seu estilo de com-
petfcao. Cada barco da linha H.T.R.A., e unico tanto nas aparencias como no
desempenho totat. Cada trajeto e unico com seus proprios atalhos e armadil-
has a serem superadas. A pratica faz o aperfeifoamento neste jogo. Esta
pagina e dedicada a alguns truqucs para ajudar voce ao longo do seu cam-
inho para a Vitoria!

Voce notara que cada barco e diferente. Alguns sao designados para voar,
enquanto outros sao construidos para correr. Tente aprender cada defeito e
qualidade do barco. Voce percebera que alguns barcos sao mais faceis de
serem batidos ao redor pelos outros barcos, enquanto outros tendem a
provocar mais colisoes.

Cada barco usa os seus auxiliares para se propalar pelo ar, por urn breve
periodo de tempo. Como o seu barco c movido pela frente (para segurar
embaixo o disparador direito), rapidamente va pra frente e aperte o freio

(disparador esquerdo). Uma vez ativado o freio, imediatamente unicia o
auxiTio (aperte o botao A). Isso necessita dc pratica para aprender, mas vale
o esforco. Use o "Hydro Jump" para acessar os /cones de auxiiio fora de
alcance para ganhar entrada para dentro dos atalhos secretos. Alguns bar-
cos percorrerSo direto o ar, sattando muito bem, se voce puder domtnar o
"Hydro Jump", Usando o "jump" (pulo( com estes barcos, permitem que voce
elimine alguns segundos no seu tempo de percurso.

TECnIcAS mighty, HUi
Quando seus boosters sao ativados por uro curto periodo de tempo, seu barco
comeca a piscar. Ouando isso acontece, seu barco acabou de ativar a tecnolo-
gia Mighty Hull technology. Enquanto seu barco esta piscando, voce pode
bater em outros barcos e mandar eles para o ar!



Entao, agora que tem o seu proprio barco, o que voce diz ? Voce teve que
enfrentar uma barra pesada, consumiu meses incessantemente construindo
isso, com pecas improvisadas, utilizando como materials de competicao.
Voce esta em harmonia com motores especializados, refinado com o format©
do casco, com a perfeicao, e ganhar o maior niimero de corridas que voce
puder contar. Voce esta no mais importante jogo internacional de com-
petifao de barcos. Ninguem chega perto. Voce almejou por um desafio.

Entao, um dia aqucle desafio chega ate voce na forma de um envelope sela-

do sem remetente, ou seja uma carta anonima. Somente as palavras "Hydro
Thunder Racing Association" escritas no envelope. Voce abre-o. Dentro, um
simples folheto de papci azul, com o seu nome escrito na parte acima dos
dizeres: "Voce foi escolhido como o membro permanente do H.T.R.A.".

Abaixo, estao impressos um mapa e a data. A proxima e secreta localizacao ....

da competicao!

Agora, voce certamente ja soube do H.T.R.A. Nao existem sinais como aque-
les. Ninguem tampouco sabe o que sao, ou qual locaiidade aquatica eles

competirao da proxima voz. Mas se voce for bom o bastante, e tem que
fazer isso, nao se preocupe, eles o encontrarao. Esta tribo secreta de rene-

gades aventureiros da corrida nao deixam qualquer coisa suceder no cami-
nho da sua competicao. Sem coiocacao e alem do sagrado. Sem tempo e
alem do segredo. Sem inexplorar o canal e tambem perigoso. Sem trilhas,

ou normas. Sem restri?6es. Sem conduta. Sem lei. Estas tribos sao seri-

amente mortals e tem somente um objetivo. Fazer qualquer coisa atravessar

a primeira linha final. . ,,,



Pistas Facets j
tradicional trajeto e circuito da H.T.R.A. Num dia

ensolarado, o 'Thunder Park" oferece urn estilo de
acrobacias num

(condutor). Tente encontrar o auxfflo

secreto em 9 segundos por este trajeto.

Quando competir num traJ«o de circuito, cada
icone de auxiiio pode ser removido somente uma vez.

Localizado em algum lugar do Pacfflco Sul, o trajeto

"Lost Island" oferece uma viagem, em ritmo rapi-

, atraves de uma ilha vulcinica. Folhagem exu-

aldeias nativas, antigas ruinas, e

numerosos segredos esperam por voce!

rorma?6es de gelo e uma variedade de
Vida selvagem designa este trajeto unico. A com-

petit:ao come?a perto de uma Vila de Pescadores nas

aguas agitadas acima do nivel do mar, continue no
rio quo envolve o seu camMho, derrube uma geleira,

por dentro de tuneis esculpidos por gelo, at6 final-

mente, navegando por rio abaixo, voce chega ate o

oceano para continuar a competicao.
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Pistas Medias 1
O trajeto das aguas das "Greek Isles" envolve, em
ambos os lados, modernas cidades e antigas ruinas,

provindas de um dos visualmente mais formidavets

trajetos disponiveis. Este e um brilhante e desafi-

ante trajeto, iluminado por declinante e deslizante

final.

"Lake Powell", localizado em Utah, e um dos maiores
lagos artificials do mundo. Com os seus gigantescos
paredoes das gargantas dos desfiladeiros, os 1 000
anos das ruinas de Anasazi e as aguas screnas, e o
lugar perfeito para uma competicao com super bar-_

cos de alta vclocidade. Infelizmente, a policia do
estado de Utah nao concorda.

WS*-‘ ^

O trajeto 'The Far East", iocalizado no rio de um
abismo nas nebulosas montanhas da China, uma
mistura unica de corrida num rio desafiante e belas

paisagens. O rio navega pelas montanhas, dentro
de pequenas vilas, canais com antigos tijoios e Ictdo

a lado por antigos palacios.



Pistas bifjceis

Este desertico atol foi um produtivo estaleiro militar.

Agora, um incessante numero de esquecidos e decrepi-

tos navios alinhados na costa, tao extensos quanto os

olhos podem ver, formando'quase um labirlnto no con-

dutor de agua, dentro e fora do canal, e dos cascos de
a^. Ondas brutas, aguas Infestadas por tubardes,

clima tempestuoso e toda a poKda militar aguardam
por voce! '

Ah, Veneza. Um lugar de sonho para os amantes,

romances e e claro, a frota de 1

6

furiosos super-barcos

a motor atravessando os canais iluminados pela lua.

Com suas curvas extremamente fechadas, que nunca
' cessa, "Venice Canals" e disputavelmente o mais dificil

trajeto em "Hydro Thunder".

Um grande meteoro destruiu a "Big Apple" fGrande

Ma^a) e certa vez inundou, enchendo as ruas. Pilotar

pelo som, como uma competlvao de brincadeira, hein

? Correr atraves de resfduos da cidade quase arrasada,

^itando o N.Y.RD. (policia da cidade) e os incontdveis

veiculos submersos ao longo do caminho, atd voce

chegar a uma coHsao para um trSgico final.



Existem um total de 4 trajetos de bonus ao longo do caminho, com 4 bonus
dos barcos. Na condicao de completar o trajeto, voce prccisa pratica-lo. Tente
usar um barco mais familiar, ao inves de utilizar o barco de bonus. Eles tern

um aspecto caimo, mas ds vezes sao melhores para competir como um vetera-

no favorite. O seguimento e uma breve descricao dos 4 trajetos que voce
espectatimente ira descobrir.

Competicao atraves das antigas piramides e por estreitos canais. Este trajeto

caracteriza-se pelo perigo, por todo o traicoeiro caminho. O mais longo trajeto

em "Hydro Thunder", "Nile Adventure" e tambem, talvez o mais dificii.

Encenado a noite, o "Hydro Spedway" e o segundo trajeto do circuito de
bonus dentro do jogo. Com um ritmo rapido e excitante, e com icones de
auxiiio por todo o caminho, o "Hydro Speedway" testara, igualmente os me-
lhores competidores.

Seguir plenamente, do comedo ao fim, uma misteriosa caverna, cheia de
navios espatifados, rochas pontudas, e e claro, pela competicao. Gire, numa
reviravolta com "Hydro Jump" para o seu caminho para a Vitoria, se voce
puder.

' -
.

'

Viaje pela Escocia e venca uma brincadeira molhada atraves de um c.istelo

abandonado. Pilote em volta de um fosso e de um antigo cemiterio, para a

vitbria!



fiorcos Fdceis

Torpedoes" ^ um toom barco introdutbrio

para a competicao. Apesar disso, e mais lento do que a
Riaioria dos barcos de velocidade e o tempo de ativa^ao

do "Mighty Hull" e ideal para o competidor iniciante.

e nao suscetivei de ser esbordoado ao
redor por outros barcos, o "Midway" e outra boa escolha

para o competidor iniciante. As fraquezas do "Midway"
s3o o seu lento auxiliar e os periodos de ativafao do
fightyHuir.

I em cortar a 3gua para melhorar as curvas, "Miss

ive" e urn dos menores barcos da serie Os. -

auxiliares sao superficialmerrte de baixa potencia, mas a

verdadeira for^a do "Miss Behave" ertcontra-se na sua

habilidade em deslizar, durante urn tempo, pelo ar. Com
pteirtes aproveftadas de um porta-avides da Segunda
Guerra Mundlal, o "Miss Behave" e o "voador" dos barcos

iniciantes.



Barcos Medios 1

O "Tidal Blade” e brilhante como uma maquina de
arranque (dragster). O desenho do casco permrte-Ihe
repartir a agua, em quaisquer condicoes. Quando voce
estiver ativado o seu aspecto "Mighty Hull", use a alonga-
da proa do "Tidal Blade" para eliminar os concorrentes da
competicao, atirando-os fora d'agua. As vezes, se o 'Tidal

Blade" receber impacto, podera ser dificil para controla-lo

e mante-lo estavol.

Outrora, urn modelo de hidro-aviao, o "Banshee" foi altcrado
para a competicao H.T.R.A. O "Banshee" e peso-levc e facil-

mente eliminado ao redor, por outros barcos, mas, uma voz
que voce tiver dominado num unico manejo o barco, voce
podera nunca preferir outro barco novamentel

I/JA,

Conhecido como o "Caddy" da serie H.T.R.A., o "Thresher"
^ o barco mais facil para controlar. Grande e pesado, o
barco e bem equilibrado e f^ol de pilotar. Apesar disso,

tern um satisfatoriamente lento tempo de ativacao
"Mighty Hull", o armamento secret© do "Thresher" e a sua
habilidade para eliminar os oponentes ao redor, pelo uso
de sua pesada armacao.



Sarcos Ava„ad^ J

»5SS«-

Peso leve e tao exato para urn Jato militar de combate
que vocS pode aprender, o "Cuttroat" 6 um dos melhores
barcos da serie H.T.R.A.. Fortemente alterado, e usando
"emprestado" ferragem militat o "Cuttroad" pode etevar-

se (sobrevoar) fora das rampas do H.T,R.A. ou de outros
objetos, para grandes distancias. Use isto para a sua van-
tagem. fgualmente entretanto, ele tem um tempo de ati-

va^ao "Mighty Hull" extremamente r^pido, e muito leve e ^

facilmente sacudido em volta, por outros barcos.

Criado com as partes restantes construidas fora da pro-

priedade da "area 5
1
" do goverriq americano, o "Rad Hazard"

e recomendado para os mats experientes competidores. Use
os auxiliares para ajud^lo a aproveitar melhor os cantos (as

beiras). O tempo de ativa^^o "Mighty Hull" rapido, ajuda a se
manter na competicao imediatamente. Rapido e poderosb, o
'^d Hazard" 6 um barco em que se pode confiar.

it o mals dificil barco para controlar, da serie do H.T.R.A.!

' Uma ¥ez um concerto de como uma falha total no proje-

to, o "Razorback" foi abandonado, ate um membro da
H.T.R.A. Ter aprendido o segredo de dominar este rapido

e furioso barco! Com raptdez e um tempo de atiwacao

"Mighty Hull" como nenhum outro, o “Razorback" e

recomendado somente para os mafs experientes pilotos!



Bcrrcos Bonus

Estes sao os barcos de elite do Hydro
Thunder. Somente os melhores corredores

serao capazes de competir com eles. Estes

barcos estarao dispomVeis assim que voce
veneer todas as pistas bonus.

Se voce for feliz o bastante para compeitr

com um destes, voce vera quanta dtfe-

renca eles tern do resto da linha H.T.R.A..

Como voce nao esta autorizado (ainda)

para ver estes barcos,. nos podemos
mostrar somente as suas sombras.

Lembre-se, uma vez conseguido acesso (se

voce for capaz), salve-os no VMU para adi-

ciona-los a sua serie!



Pressiorwfndo para frente e para tras (Botoes i & RJ ao mesmo tempo ate a

contagem regressiva. Se voce fizer isso, voce ganhara 4 segundos de turbo
, no inicio!

Indo atraves das cavernas e quedas d'aguas. Nao urn mas urn monte de
atalhos voce encontrara, assim como urn monte de turbos!

Procure por 9 segundo escondidos de turbo no Hydro Speedway e no
Thunder Park! ^ ir-'

'

.I*

Tome cuidado com os obstaculos sobre a agua!

'Aprenda o Hydro Jump! Isto e ESSENCIAL!!! ^ ^5,

Pulando na pista Nile Adventure ira aparecer grandes coisasi

TOME CONTA DO SEU COMBUSTIVELI!*



Creditos

Proqramador Lider
David Long

Lider de Texturas e Modelagens
Colin TSarrat

arian ,

Boyle

e Modelagem
annion, Paul Robinson & Chris

Programatao Adicional
Paul Bates & Mark Hetherington

Audio
MeTTBaldwin & Guy Cockcroft

Lider de CQ
Andy Collins

CQ
Phil Bennett

Aoradecifnentos Especiais
Steve Ranck, Scott Goffman,
Sega Europe Tech Support & Sega
America Tech Support

PROGRAMDORES: Steven Ranck - Lead
Programmer, Michael Starich,

Scott Patterson, Lori Miller - Tools,

Dusty Monk - Tools, Detmar Peterke -

Tools

ARTISTAS: Eric Browning - Lead Artist,

Scott Goffman, Brian Silva, Dale
Henderscheid,- Gary Carbonell, Andy ; s

Wilson
MliSICA & SOM; Orpheus SoundStation'
Hanley

GEREIMTE DE DESENVOLVIMENTO;
Brian Johnson

PRODUTOR: Kevin Potter

PRODUTOR ASSOCIADO; Sean Wilson
PRODUTOR ASSISTEIMTE: Ed Duran
DIRETOR TECNICO; Sam Calls

DESIGN & PRODUCAO: Midway Creative

Services, San Diego
GERENTE DE PRODUTO; Rob Sablan •

SUPERVISOR DE TESTE. John Ubalde &
Seth McNew ™‘
ANALISTA LfDER DE PRODUTO; Bishop
ANALtSTA DE PRODUTO; Brien Atangan,
Shon Flanagan, Donny Hamilton, Joshua
Hutchins, Ian McCauley, Jim McClure &
David Nylander
DESENHO ADICIONAL & ARTiSTlCO;

Steve Kramer and John Stookey
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS;

Deborah Fulton, Ira Kalina, Kathy Lange,
Kathy Schoback, Teri Higgins, Leonard
Albano,Kelsey Hudson, Long Vang, I ee
J. Yi & Erwin Gasmin

. 2,4



q4>MIDWAY

HYDRO THUNDER & © 1999. MtJwnyHujnt? Eiilviilriiiinitiiil: Inc. Tnclos os ciireitos : niarco^tlH Midway
GamGS Inc. Usado sob porniissao. Co.'tverddc por Eorocoin Dcvoloptnonis l.‘;d. Sega, Droamcast o o logo Droanicasl sao rnnroos

g/ou marcas rogisiradns de Sega Enlcrp.nsos, ltd. Sega 6 regisTrada no US Patnni and Trademark Oflicfi. Sega Dreamcast e o

logo DreaiTiCos!, .silo inarcas'de'SHGA. Todos ( . Prograrnado no Janao. DisUibiiicio nor Tec Toy.


