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Automático!

DIREITADIREITA
ESQUERDAESQUERDA

2 personagens
colecionáveis inclusos

Super MarioTM Rally Tennis
7434

Joque como um tenista profissional!
Mova o cursor pra esquerda e pra direita para rebater as 
bolas ao seu adversário. Aperte o botão para bater com 
mais força e marque muitos pontos.
É legal para colecionar e já vem com os bonequinhos 
do Mario e do Luigi.

Idade 5+ 2 jogadores
NOVO

DC
NOVO

DC



Super MarioTM Lucky Coin Game
7461 Idade 4+ 1-2 jogadores

Um jogo para 1 ou 2 pessoas, acima de 4 anos, jogarem sobre a 
mesa da sala.
Insira as moedas no lugar certo e no tempo certo para ganhar mais 
moedas, placas de personagens e os blocos de interrogação.
Funciona com qualquer personagem que tenha o selo LINK SYSTEM.
Requer baterias não inclusas.

NOVO
DC

NOVO
DC
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Desenvolva

noções de 

equilíbrio!

Idade 4+ 1-4 jogadores

Super MarioTM Air Hockey
7361

Jogo de air hockey igualzinho ao fliperama! 
Os furinhos formam um colchão de ar onde o 
disco desliza sem atrito!  Use o pino rebatedor 
para acertar o disco no gol do seu adversário.  
O primeiro a fazer 15 pontos ganha o jogo!  
Você pode inventar suas próprias regras e 
deixar ainda mais divertido!

Super MarioTM 
Blow Up! Shaky Tower

7356 Idade 4+ 2-4 jogadores

Super Mario Blow Up! Shaky Tower é um 
jogo de equilíbrio.
Vá colocando os personagens na torre, 
mas tome cuidado para não derrubar a 
bola que fica lá no topo da torre.
Já vem com 7 personagens Super Mario.
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6 obstáculose contador de voltas

6 obstáculose contador de voltas
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PARTIRPARTIRPARTIR

FREARFREARFREAR
CORRER
CORRER
CORRER

VENCERVENCERVENCER

CHEGADA

6 obstáculos 
na pista para 
você desviar!

Desvie dos obstáculos 
usando botões e alavancas.

Esse jogo não precisa de baterias!

Mario KartTM Racing Deluxe
7390 Idade 5+ 2 jogadores

Um jogo incrível de corrida automobilística inspirado no mundo 
do Mario Kart!  Use os botões e as alavancas para desviar dos 6 
obstáculos da pista e chegar à l inha de chegada! Quem 
completar 5 voltas antes, é o vencedor!
P r a t i q u e  s u a s  h a b i l i d a d e s  p a r a  
conseguir dar a volta mais rápida.

Um circuito de corrida emocionante!Um circuito de corrida emocionante!

personagens
com kart

personagens
com kart

22



Super MarioTM Maze Challenge
7449

Neste jogo de labirinto inspirado no Super Mario, você pode criar 
novos labiririntos a cada rodada e ver como você vai chegar ao topo 
mais rápido!
Role a bolinha até o objetivo final inclinando o 
labirinto em diferentes direções.  Mas não se 
esqueça de passar pelos 4 postos de controle 
antes de chegar no topo.

Idade 4+ 1  jogador

Idade 4+ 1 jogador

Super MarioTM Adventure Challenge
7448

Vamos subir no Castelo do Bowser!
Use os 4 botões e 1 alavanca para conduzir a bolinha através das zonas 
de risco, até chegar no objetivo.  Ao passar pelas zonas de risco, tome 
muito cuidado para não deixar a bolinha cair para fora do caminho 
através das lacunas.

NOVONOVO

NOVONOVO

Super MarioTM 
Piranha Plant Escape!

7357

Super Mario Piranha Plant Escape! é um 
jogo de tabuleiro super desaf iador.  
Jogue o dado e siga as instruções para 
mover seu personagem no tabuleiro.
Quem for atacado pela Planta Piranha, 
perde a rodada.
Estão inclusos 2 personagens Super 
Mario e 2 plaquinhas com personagens.

Idade 4+ 2-4 jogadores

2 personagens 
colecionáveis

Acerte o alvo do seu personagem: FOGOOOO!
Use os 2 disparadores laterais para deslizar o 
disco Fire Ball e acertar o alvo!  Cada acerto gira 
o seu alvo, levando-o para próximo da torre.  Ao 
chegar na torre, derrube o Bowser e ganhe a 
partida!  Acerte o alvo do seu oponente para que 
ele vá indo pra longe da torre.

Idade 5+ 2 jogadores

Super MarioTM Fire Mario Stadium
7388

Atac
ar!

Cuidado!
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Super MarioTM Balancing Game Plus

Super Mario Balancing Game é simples e divertido. 
Siga as instruções do dado e coloque os personagens 
no pódio. Você pode unir várias estruturas Balancing 
Game para fazer uma estrutura bem maior.

Super MarioTM Balancing Game
Idade 4+ 1-4 jogadores Idade 4+ 1-4 jogadores

Sky Stage
7391

Underwater Stage
7392

Desert Stage
7393

Castle Stage
7360

Underground 
Stage

7359

Ground Stage
7358

NOVONOVO

NOVONOVO
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Os personagens e as plaquinhas com personagens 
se encaixam em todos os jogos da Epoch 

que tenham o selo LINK SYSTEM.

O que é LINK SYSTEM ?



supermario.epochtoys.com/pt-br/


