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EDITORIAL

Quando se fala em videogames, logo se as-
socia a ideia de diversão, interatividade e 
até competitividade. Mas os jogos não se 

limitam a isso, e alguns deles não só marcam para 
a sempre a história como tornam-se verdadeiras 
lendas.

Criada por Shigeru Miyamoto e lançada em 1986 
pela Nintendo, a primeira aventura do herói Link 
em busca da salvação de de Hyrule e da Princesa 
Zelda logo se tornou um grande sucesso. The Le-
gend of Zelda inovou ao apresentar um mundo 
aberto imenso e cheio de aventuras.

Com a ótima recepção do jogo, logo vieram as se-
quências. E cada uma delas era literalmente uma 
nova lenda: ainda que vários elementos fossem 
recorrentes, na maioria das vezes eles eram ape-
nas novas versões de velhos conhecidos.

E que maneira melhor de se lançar uma nova sé-
rie de revistas especiais do que falando sobre The 
Legend of Zelda? Além de ser uma das mais po-
pulares da Nintendo, a franquia é uma das favori-
tas de boa parte dos gamers.

Nesta edição, vamos sobre a importância de Zel-
da para a Big N e para o mercado de videogames, 
além de relembrar a trajetória de Link nos portá-
teis, o sucesso de Majora’s Mask no Nintendo 64 
e o fiasco dos infames jogos da série para o con-
troverso CD-i.

Esperamos profundamente que você curta a lei-
tura! E lembre-se: é perigoso ir sozinho! Então 
pegue esta revista e leia com carinho, pois ela foi 
feita pensando em você!
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EDITOR-CHEFE
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POR GABRIEL TOSCHI

Você é um executivo de uma gran-
de empresa do entretenimento e 
acaba de fechar uma parceria com 

uma gigante japonesa dos videogames 
para criar um novo acessório para um 
dos consoles mais vendidos do planeta. 
O contrato acaba sendo desfeito, mas 
você ainda tem toda a tecnologia que 
desenvolveu e decide lançar o seu pró-
prio console! E ainda tem os direitos dos 
protagonistas e do antagonista de uma 
das maiores séries de jogos que já existiu 
para usar. Não tem como isso dar errado, 
né? Claro que não: dá pra ficar pior do 
que você imagina. 

Vamos dar nomes à história: nos anos 
90, a Philips fez um contrato com a Nin-
tendo para a produção do SNES CD, que 
desfez após ver que a empreitada não 
daria certo. Então, os direitos de uso de 
Link, Ganon e Zelda foram cedidos para 
a empresa, permitindo o lançamento de 
três jogos da série para o Philips CD-i: 
Link: The Faces of Evil, Zelda: The Wand of 
Gamelon e Zelda’s Adventure. Sem som-
bra de dúvida, os melhores piores jogos 
da série.

ZELDA CDI
OS MELHORES PIORES JOGOS DA SÉRIE
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ZELDA CD-I: OS MELHORES PIORES JOGOS DA SÉRIE

O primeiro dos jogos lançados para o CD-i segue a mesma ideia a que já estamos acos-
tumados, mas com uma grande pitada de filmes trash dos anos 80. Link: The Faces of 
Evil conta com o nosso querido Herói do Tempo indo salvar a ilha de Koridai, já que, se-
gundo a profecia desse lugar nunca mostrado antes na série, só Link poderia tirá-lo das 
garras de Ganon. A jogabilidade se assemelha muito a de Zelda II: The Adventure of Link, 
com um sistema em plataforma, mas cheio de bugs e bem mais difícil de ser controlado. 
E com um mapa múndi bem esquisito que te teletransporta automaticamente aos úni-
cos três lugares acessíveis. 

A sensação de que o jogo parece um 
filme trash vem das inesquecíveis 
cutscenes que contam a história do 
game. Inesquecíveis pois você vai 
ter pesadelos durante três semanas 
depois de vê-las. Além das orelhas 
astronômicas dos personagens e a 
voz esquisita que sai quando abrem a 
boca, a falta de caracterização de Link 
é inacreditável. Ele é inseguro, safado, 
come Octoroks para se manter sau-
dável e tenta roubar mais beijos da 
Zelda do que tenta salvar Koridai do 
vilão.

LINK: AS FACES DO MAL

Os jogos de Zelda para o CD-i deixam claro 
apenas como os advogados da Nintendo 
são espertos na hora de fazer contratos, ou 
como os da Philips não sabiam muito bem 
o que estavam fazendo. Em vez de con-
seguir o direito de toda a série para fazer 
os jogos, ela deteve apenas os dos perso-
nagens Link, Zelda e Ganon: todo o resto 
ainda era exclusividade da Big N! A cria-
tividade (ou a falta dela, no caso), então, 
teve de reinar para a criação dos outros 
elementos do jogo: a moeda corrente foi 
de Rupees para Rubies, o reino de Hyrule 
virou as terras de Koridai, Gamelon e Tole-
mac (sim, é Camelot ao contrário) e todos 
os NPCs de que gostamos se tornaram 
pessoas genéricas.

SE VIRA NOS 30, 
PHILIPS!
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ZELDA CD-I: OS MELHORES PIORES JOGOS DA SÉRIE

O segundo jogo dessa “trilogia esquisita” não apenas é tão ruim quanto o primeiro, mas 
também foi lançado junto com ele. Sim, se um jogo ruim de Zelda incomoda muita gen-
te, dois incomodam muito mais! Em Zelda: The Wand of Gamelon, entretanto, eles fi-
zeram uma coisa certa: fizeram jus ao nome da princesa que figura no título do jogo. Na 
história, é Link que é raptado por Ganon enquanto tenta vencer o monstro no reino de 
Gamelon e é a nossa princesa Zelda que deve resgatá-lo dessa vez. Todos os problemas 
de Faces of Evil continuam aqui: uma jogabilidade esquisita e bugada, um mapa-múndi 
com exorbitantes três locais para visitar, um visual bem estranho e as cutscenes mais 
aterrorizantes a que a Nintendo já teve o desprazer de ter seu nome associado.

ZELDA: A VARINHA DE JOGOLON
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ZELDA CD-I: OS MELHORES PIORES JOGOS DA SÉRIE

Mas o que piora, com certeza, é a falta de 
caracterização. Esqueça praticamente tudo 
que você sabe sobre a princesa Zelda. Esque-
ça que ela tem a Triforce da Sabedoria, que 
ela sabe conjurar umas magias, que ela usa 
um modelito que coloca inveja em qualquer 
princesa da Disney, até que ela é parte da 
família real. Dê a ela uma saia rosa-choque 
digna de uma balada noturna, a mesma 
espada e o mesmo escudo de Link (por isso a 
jogabilidade é travada igual à do outro jogo) 
e deixe-a matar uns dinossauros por aí. Quan-
tos likes essa princesa merece? Sim, eu tam-
bém queria o botão de “Não curti” agora.

Se você acha que apenas o reino de Hyrule 
tem vergonha do que aconteceu com seus 
heróis, saiba que o Reino dos Cogumelos 
também não gosta muito do CD-i. Mario, Lui-
gi e outros personagens da franquia também 
foram entregues para a Philips usar em seu 
console e fizeram Hotel Mario. No jogo, Bow-
ser e os Koopalings raptam a Princesa Peach 
e constroem um conjunto de hotéis (?) para 
escondê-la (sem fazer quatro casas antes, 
que feio). Os encanadores então vão em bus-
ca da sua donzela nessa aventura hoteleira. 
Não é o melhor jogo deles (na verdade, está 
bem longe disso), mas, pelo menos, é mais 
aceitável que essas aberrações que fizeram 
em Zelda.

NEM OS COGUMELOS FORAM POUPADOS
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ZELDA CD-I: OS MELHORES PIORES JOGOS DA SÉRIE

A essa altura do campeonato, você deve achar que a Philips percebeu que ela não tinha 
conseguido fazer um Zelda sequer razoável. Eu não tenho tanta certeza, mas ela decidiu 
trocar de desenvolvedora, tirando os direitos da Animation Magic e dando à Viridis a mis-
são de fazer Zelda’s Adventure, lançado um ano depois. Nesse jogo, Gannon (sim, com 
dois “N”) raptou Link e os sete sinais celestiais, o que faz com que aprincesa Zelda precise 
percorrer o reino de Tolemac para achar os sinais, resgatar Link e salvar o mundo. 

Mudaram a jogabilidade — agora, com visão superior, parecido com o primeiro The Le-
gend of Zelda — mas ela continuou esquisita e travada. Mudaram o visual colocando 
gráficos pré-renderizados, mas ele ainda continuou horrível (na verdade, eficou mais feio 
ainda). Mas o incrível mesmo foi terem conseguido piorar as cutscenes. O que poderia ser 
pior que aquelas animações? Duas palavras: live action. Com atuações deprimentes, uns 
cenários que não fazem o menor sentido e um vestuário que iria facilmente para o Es-
quadrão da Moda, essas cenas conseguem causar pesadelos piores que o Link safado dos 
desenhos.

AVENTURA DE ZELDA
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Os jogos da série Zelda para o Philips CD-i são a prova viva de que uma figurinha carim-
bada não é sinônimo de sucesso imediato de um jogo. Mesmo assim, Faces of Evil, Wand 
of Gamelon e Zelda’s Adventure se tornaram algumas das melhores piadas do mundo dos 
videogames e, pelo menos, faz a gente dar algumas risadas das cutscenes (e pensar na 
cara de pau de alguém de lançar isso). Só que sempre fica aquela: e se a Nintendo tivesse 
realmente feito esses jogos? Será que ficariam bem melhores e… Deixa pra lá, né? Não 
queria ver uma Tolemac em HD nem em outra vida!

A TRIFORCE MALDITA

O pior de toda essa história dos jogos de 
Zelda para o CD-i não são eles em si, mas 
a ideia de que as pessoas e a mídia es-
pecializada gostoaram deles! Como? Eu 
também não sei! Link: The Faces of Evil e 
Zelda: The Wand of Gamelon receberam 
notas razoáveis que me fariam comprar 
os jogos e comentários como “brilhante 
uso de sons e falas” e “animações perfei-
tas”. Nem todos eram malucos como os 
que falaram isso, mas mesmo assim… 
Pelo menos, Zelda’s Adventure não caiu 
na graça de ninguém em seu lançamen-
to, recebeu notas péssimas e as piores 
impressões possíveis. Para um jogo que 
não conseguia nem rodar a música e os 
efeitos sonoros ao mesmo tempo, o que 
você esperava?

AINDA BEM QUE O TEMPO PASSA
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