sonic the hedgehog 2
(Master System/ Game Gear)

Bem vindos a mais um detonado! Nesta aventura Sonic deve salvar Tails que
foi raptado pelo Dr. Eggman e levado para um lugar chamado Cristal Egg! Mas para
chegar até lá Sonic precisa ter as seis Esmeraldas do Caos. E neste detonado você
vai descobrir onde encontra-las.

Diferenças –

Este Sonic The Hedgeog 2 tem varias diferenças em relação a versão
de Mega Drive! O jogo continua com o mesmo sistema de enfrentar os chefes sem
nenhum anel. Abaixo algumas coisas novas e diferenças:
- Desta vez sonic poderá recolher os anéis quando e atingido por um Badnick.

- As versões de Master System e Game Gear tem musicas diferentes para a intro
e os Chefes.
- As sprites de Sonic tem mais animações e cores mais vivas.

- Sonic não possui o Spin Dash como no Mega Drive
- Sonic não irá enfrentar o Dr.Eggman no ato 3 e sim uma de suas invenções.

Under Ground Act 2 – Quando começar a fase siga até passar das molas não
destrua a parede siga por cima (pode passar por baixo também, mas a mais
armadilhas no meio do caminho).

Entre no carrinho, quando o trilho estiver terminando pule você irá cair perto de um
Motobug, continuei seguindo para direita até encontrar esta mola.

Pule nela e segure para a esquerda, vá seguindo até chegar à parte reta. Agora
corra para direita e quando começar a descida aplique um “spin” e Sonic será
lançado bem alto.

Fique segurando para direita você irá cair dentro de outro carrinho agora antes do
trilho acabar pule e segure novamente para direita e chegará a um tipo de degrau
continue para direita e pegue a Esmeralda. Quando voltar caia rente a parede para
evitar os espinhos.

Under Ground Act 3 – Logo que começar a Fase você estará ao lado de um
carrinho de minério. Entre nele e quando o trilho acabar continue dentro dele e logo
depois pule para a esquerda (assim dificilmente ira errar o pulo).

Você ira cair encima de uma mola. Basta seguir em frente! Caso não consiga irá cair
em uma parte reta com uma parede bem alta. Basta chegar na beirada pegar um
impulso e aplicar um spin (apertar para baixo quando entiver correndo), para abrir
caminho.

Você irá cair na lava e Dr. Eggman ira pega-lo! Será que ele ficou bonzinho? Nada
disso ele o levará para enfrentar sua nova invenção.

Para derrotá-lo basta desviar das bombas que Eggman irá jogar. Mas cuidado ao
andar para a direita, pois sonic descerá bem rápido! Quando a sexta bomba atingir
o chefe Dr. Eggman irá tentar te atropelar! Pule para desviar e ele mesmo destruirá
o Badnick.

Sky High Act 2 – Vá para baixo da asa delta e segure para cima e pule! Sonic vai
subir além do normal! De um toque para direita (senão ele irá sumir da tela e não
terá como voltar apenas com time over ou desligando o jogo), para ele começar a
se mover normalmente.

Quando estiver no ar de uns leves toques para a esquerda para que sonic ganhe
altura e velocidade. Quando começar a ventar à asa delta ira subir mais um pouco!
Na terceira ventania e o local onde esta a Esmeralda de um toque para direita e
depois para a esquerda sonic ficara rente ao limite da tela e alcançara a Esmeralda!

Agora Basta continuar em frente para passar o act.

Sky High Act 3 – Vá seguindo o caminho normalmente tomando cuidado com
os penhascos. Quando chegar às nuvens fique no meio para não ser atingido pelos
Badniks.

Após destruí-los você cairá em outra nuvem. Destrua os ovos para que os Badniks
parem de aparecer. Depois que destruir todos os ovos o chefe ira aparecer.

Quando ele soltar bolas de fogo pule para desviar. Mas cuidado! Pois ela o segue
sempre que você pula. Assim que atingi-lo ele ira para trás segure para a esquerda
e Sonic ficara quicando em sua cabeça o destruindo rapidamente.

Mas caso não consiga, Sonic será rebatido para direita. Tente segura para a
esquerda para reduzir a velocidade pois às vezes você acaba sendo atingido pela
bola de fogo do inimigo.

Aqua Lake Act 1 – Para passar essa fase rapidamente faça o seguinte. Logo
depois de destruir o Badnik Caranguejo, corra e aplique um spin antes de começar
a água e segure para a esquerda. Sonic irá quicando até chegar ao outro lado (mas
você deve ficar segurando para a esquerda). Para voltar e só fazer o mesmo
procedimento mas desta vez segurando para direita.

Seguindo por este caminho você chegará à outra parte com água. Faça a mesma
coisa! Mas no final da tela terá uma vida escondida atrás do cano. Volte mas tome
cuidado com a mola. Desça pulando, pois assim você poderá controlar a descida de
sonic e evitar o arpão no final do act.

Aqua Lake Act 2 – Logo que começar a fase você ira cair em um buraco.
Quando chegar nesta entrada segure para baixo para entrar na outra junção e cortar
um bom caminho.

Quando você sair pegue o maior numero de anéis que conseguir. Mas logo que eles
acabarem vá para a esquerda e ira cair em cima de um monitor de invencibilidade.
Agora siga rapidamente para a direita antes que o efeito passe.

Você chegara a uma parte com uma parede bem alta. Aproveite e pegue uma bolha
de ar caso a contagem regressiva apareça. Fique na direção dos anéis e espere até
que uma bolha envolva Sonic, agora você poderá subir. Mas cuidado! Se encostar
na parede ela irá estourar! Segurando para baixo você subira mais devagar e para
cima mais rápido (Olha de onde tiraram a idéia para o Aqua Shield!).

Logo que acabar de subir você irá enontrar outra parede bem alta. Mas não vá
muito para a esquerda, pois o chão e falso. E só ficar perto do pilar quebrado.

Vá jogando até chegar no próximo tubo. Basta entrar e ficar segurando para a
esquerda você chegara onde esta a esmeralda. Quando voltar segure para baixo
para pegar uma vida logo que sair do tubo!

Aqua Lake Act 3 – Logo no começo corra para a direita até chegar à descida.
Logo depois pule e segure para a direita e Sonic ira passar quicando sobre a água.
Mas ao chegar à outra plataforma tome cuidado com a mola.

Quando chegar nesta parte vá por cima! Bata na mola e aplique um Spin para
destruir os blocos e mantenha pressionado para a direita para quicar sobre a água.

Este chefe não e difícil! Espere ele começar a encher a bola e pule nele! Caso você
o pule ele ficará quicando com você em seu nariz e lhe jogara para longe (Mas não
se preocupe você não perdera sua vida). Basta repetir a sequência para destruí-lo!

Green Hills Act 2 – Vá seguindo a fase normalmente até chegar ao local da
foto. Desça a rampa correndo e tente cair na mola (você vai precisar de impulso),
assim que for jogado para cima segure para a direita e batera em outra mola.
Continue segurando para a direita e caia ao lado da Esmeralda.

Green Hills Act 3 – Esta é uma das fases mais chatas, pois você deverá passar
pulando sobre molas e para dificultar ainda mais você não pode vê o chão que é
cheio de espinhos. Abaixo um passo a passo para a chegar ao boss sem perder
suas vidas.
1º - Logo no inicio já tem uma mola pule nela! Segure para a direita até avistar a
árvore e tente cair ai.

2º – Pule na mola e segure para direita ate chegar a uma parte reta. Diminua a velocidade e pule na mola que esta logo abaixo. Controle o impulso e acerte a terceira
mola e novamente segure para a direita!

3º – Você chegará a uma parte com Terra firme! Quando chegar à rampa role e solte
os controles e Sonic irá cair em cima da mola agora controle o impulso nova-mente
e acerte uma das molas que estão logo acima. Em seguida apenas fique segurando
para a direita atingindo as molas até chegar a Terra firme novamente.

Finalmente chegamos até o boss! Logo que chegar fique na parte mais baixa. Mas
fique atento, pois ele já começará te atacando! Caso ele passe reto como na foto
basta se abaixar e se ele rolar apenas pule.

Acerte-o quando ele voltar ao normal para atingi-lo,mas seja rápido! Pois ele volta à
forma de bola logo após bater os pés no chão. Agora a atenção e dobrada, pois ele
não usa uma sequência certa! Às vezes ele virá rolando, passando reto ou pulando!
Sempre que acerta-lo fique no meio da tela!

Gimmick MT. Act 2 – Esta Esmeralda e uma das que dão mais dores de cabeça
para encontrar! Depois de passar pelas esteiras suba a rampa e pare no final dela e
pule na parede da esquerda.

Siga o caminho de esteiras até chegar à mola e ande para a esquerda para pegar
uma vida!

Volte e pule na mola! Agora ao acertar os rolos segure para a direita para aumentar
a velocidade (Como em Scrap Brain de Mega Drive), e quando subir vá à direção da
parede esquerda para pegar mais uma vida. Volte e pule para a plataforma da direita
e siga em frente para pegar a Esmeralda. Agora e só voltar e continuar a fase!

Gimmick MT. Act 3 – Vá seguindo a fase até chegar à parte com as plataformas. Tome cuidado pois, o teto e cheio de espinhos. Quando chegar nesta parte
pule e espere a plataforma voltar para continuar a fase.

Agora basta ir seguindo o caminho pela plataforma! Quando avistar a mola pule
nela e segure para a direita para chegar ao boss.

Logo que chegar ao boss não o acerte espere ele partir para cima de você e pule!
Ele ira bater na parede e os espinhos abaixarão e cairão algumas pedras do teto.
Seja rápido para atingi-lo, pois ele se recupera rapidamente e desvie das pedras
também, pois elas também atingem o Sonic! Basta repetir esta sequência e já era
Badnick!

Uma outra forma de derrotá-lo e ficar no canto da tela. E antes dele bater pule e
acerte-o assim que os epinhos abaixarem. Desta forma as pedras não caem.

Scrambled Egg Act 1 – O problema desta fase está nas junções dos tubos! Aqui
vai à sequência que deve ser aperta em cada junção para não ficar voltando ao
mesmo lugar toda hora.
Esta e a primeira! Assim que entrar no tubo segure para
à direita. Após entrar na junção segure para direita novamente e em seguida para baixo. Você passara por um tubo fazendo ziguezague segure para a direita para e pegar uma vida. Volte e segure para baixo ao pisar na plataforma pule para a esquerda e entre no tubo.

Segunda! Vá seguindo a fase até chegar neste local. Logo
que entrar no tubo segure para baixo, logo depois direita,
para baixo e para a esquerda. Fim de fase!

Scrambled Egg Act 2 –

Nesta fase não há esmerada! Mas tem os tubos

novamente!
Este tubo e bem longo e o mais chato também segure
para as seguintes direções ao passar por cada junção:
cima, direita, esquerda, direita e cima. Siga agora para a
direita e bata na mola logo em seguida aplique um spin
na rampa e segure para a direita e você cairá ao lado de
uma vida! Continue para a direita caia no buraco e colete
quantos anéis conseguir.
Vá para a plataforma que esta a tartaruga e caia no buraco rente a parede.

Agora pule na plataforma e quando vir o tubo no teto pule nele você ira cair no
outro lado em cima da plataforma.

Quando ele subir pule um pouco antes dele tocar no tubo (Sonic não entra no tubo
se não pular), deixe Sonic seguir o caminho do tubo e quando sair segure para direita e caia em cima da plataforma.

Scrambled Egg Act 3 –

Logo que entrar no tubo segure para a direita e você
passara por um outro caminho bem mais fácil. O Boss e nada mais nada menos que
Silver Sonic! Para derrotá-lo apenas pule nele quando ele vier para cima de você,
pois quando ele estiver girando ao acertá-lo você sera rebatido para longe.

Após derrotá-lo ele deixara a ultima Esmeralda!

Crystal Egg –

Agra que você já coletou todas as esmeraldas poderá salvar Tails
das garras de Dr. Eggman. Cuidado com os blocos verdes pois, eles podem cair em
cima de você!

Crystal Egg Act 3 –

Preparesse para a luta contra Dr. Eggman! Este é um dos
chefes mais chatos dos games do Sonic de 8 bits.

Logo que chegar o acerte e corra para o tubo de baixo! Logo em seguida ele ira
lançar umas bolas de energia deixe Sonic percorrendo pelo tubo mas não saia, pois
Eggman ira eletrocutar o cenário duas vezes!

Assim que parar de dar choque saia pelo tubo de baixo segurando para cima e logo
depois para a direita você ira atingi-lo e cair no tubo (segure para a esquerda logo
que entrar no tubo).

Agora ele passará a lançar mais bolas de energia e lançar raios no chão! Após derrotá-lo entre na passagem que ira abrir. E curta o final!
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