Sonic 3D Blast (Mega Drive/ Saturn/ Pc)
GREEN GROVE
Act 1-1
Suba a 1º rampa e procure pela rachadura.

Agora, rodopie para arrebentar a parede em seguida pule no canhão e dispare você caira ao lado de
Knuckles.

Após a 1º parte, desça e atravesse a ponte. Depois, siga pela direita, voltando ao início da fase e
encontre Tails.

Act 1-2
Após rolar na rampa do comecinho, desça e encontre Knuckles.

Na 2º parte, va por cima e detone uma rocha marrom estranha para encontrar Tails.

RUSTY RUIN
Act 2-1
Pise no ventilador e gire para salvar Tails à direita do fim da 1º parte.

Na ultima parte quebre a parede proxima as duas bolas girando.

Volte e pise no ventilador e siga pela abertura na parede para libertar Knuckles.

Act 2-2
Pise no ventilador e quebre as pilastras proxima a saida da 1º parte.

Depois quebre a parede para encontrar Knuckles.

Na 2º parte quando chegar nas três plataformas flutuantes caia e pise no ventilador.

Siga até encontrar uma pilastrinha. Então a destrua e caia no buraco e mais um bonus.

SPRING STADIUM
Act 3-1
No inicío da 2º parte, na torre atirando bagulhos, pegue a invencibilidade, suba um pouco e pule na
mola para achar Tails.

No meio do caminho está Knuckles

Act 3-2
Passe o “looping” no inicio da 2º parte e suba a montanha de espinhos pra encontrar Tails e
Knuckles juntos.

DIAMOND DUST
Act 4-1
Atavesse o 1º rio, pule contra a conrreteza e entre à esquera para chegar até Knuckles.

No 2º rio desça e pule para a esquerda para pegar o Tails.

Act 4-2
Desça a “escada” gelada na 2º parte, vá para direita e suba. Depois, quebre os espinhos ou pule por
cima e ache Tails.

Depois do “empurrãozinho” da máquina, entre na brecha da ladeira para encontrar Knuckles.

VOLCANO VALLEY
Act 5-1
Quando prescisar pular lava com uma abelha procure pela parede rachada e mais um bonus.

Na 2º parte quebre as pedras e entre no buraco passando por baixo da lava.

Entre à esquerda, suba na plataforma do chão e aplique um Spindash. Quando estiver bem alto,
estraçalhe a parede.

Act 5-2
Na 2º parte, após alguns pulos há uma descida. Antes dela, procure pela parede com rachaduras e
Tails estará lá.

Desça a rampa siga até encontrar um Badnick e uma labareda. Va na outra rampa devagar e pule na
plataforma e pule para a direita quebre as pedras e entre no buraco siga em frente e você caira ao
lado de Knuckles.
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