??/??/2003 – Entrevista da Sonic Central (Sega of América) com Yuji Naka, sobre temas
fanáticos do Sonic
Sega.com: Quando Sonic e os seus amigos se sentam, depois de um longo dia atrás do
Dr.Eggman, o que é que eles gostam de fazer?
Yuji Naka: Eu acho que eles, provavelmente, vão comer ao hamburgers do McDonald's®.
Suponho eu? E acho que eles ganham os prémios todos do Mc.Lanche-Feliz.

Sega.com: Esta vai ser mesmo A pergunta: Você acha que alguma vez Sonic e Amy Rose se
casarão?
Yuji Naka: Eu aposto que não tem mesmo nenhuma chanse de isso acontecer. Amy vai continuar
a perseguir Sonic todo o tempo, mas Sonic nunca se vai casar. Eu acho isso, porque não consigo
imaginar a imagem de Sonic casado e ter um filho! Alem disso, acho mais o estilo da Amy ser de
sempre perseguir Sonic.
Sega.com: Sonic está entusiasmado em estar em todas as plataformas com Sonic Heroes?
Yuji Naka: Claro que sim, porque mais pessoas agora vão poder gostar do jogo. Ele está
entusiasmado em poder correr em varias plataformas!
Sega.com: Qual é a coisa favorita do Sonic, para fazer no tempo livre dele?

Yuji Naka: ...Eu tenho a certeza que é correr em algum lado, isso porque ele adora correr.

Sega.com: Sonic é certamente muito atarefado – quantas horas de sono ele tem por noite?

Yuji Naka: Hmm, eu suponho que ele dorme as normais 8 horas por dia, porque a não ser que ele
durma corretamente, a falta de sono irá afectar a sua corrida.

Sega.com: Foi Sonic que teve culpa de mudar o nome de Dr.Robotnik para Dr.Eggman para as versões
americanas dos jogos? Se sim, ele estava zoando do seu arqui-inimigo?
Yuji Naka: Para dizer a verdade, o seu nome não mudou. Robotnik é o seu verdadeiro nome, e
“Eggman” (homem-ovo) é um nome comum dado devido á sua forma. Possivelmente, pode ter sido
Sonic que começou a chamar este nome a ele desde a primeira vez. Eu acho, que Sonic usa este
nome afectivamente, ao contrário de zoar dele.
Por: Nezo the Hedgehog
Fonte: Power Sonic (http://www.powersonic.com.br)

