•
Muitos jogos e as vezes series inteiras ficam restritas ao Japao, sem qualquer representa~ao
norte-americana, 0 que resulta no completo desconhecimento de tesouros valiosos. Talvez nao
exista serie niponica com localiza~ao fragmentada mais famosa no ocidente que Mother. Dos tres
epis6dios, apenas um foi lan~ado oficialmente nos EUA, EarthBound, nao impedindo a franquia
de ser chamada pelo nome original materno. Claro que muito da popularidade e consequencia da
presen~a dos personagens em Super Smash Bros., mas para chegar a ponto de aficionados traduzirem Mother 3 por pura paixao e porque ha algo brilhante por tras de tudo. Atendendo a pedidos
com a generosidade tipica de uma mae, compilamos os fatos curiosos que rondam a estimada
trilogia de RPGsda Nintendo.
- Alexei Barros
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