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Moto Alien
Conheça a CG-125 construída na Área 51 com
tecnologia alienígena recuperada no acidente
de Roswell. O governo americano não confirmou nem desmentiu a existência de semelhante dispositivo e/ou veículo. E bota o som no talo
que a musiquinha é o máximo.

ZKP4
Depois que a Wired ficou
caída, o que liga é o ZKP4.
Onde mais você poderia ler
uma matéria sobre o movimento retro-avant garde na ex-Iugoslávia ou
anedotas sobre próteses tecnológicas?

Se você acha que a Internet é CNET,
Yahoo, Amazon e Playboy, esqueça.
Você está perdendo o melhor da festa
Mozilla.org
Site oficial da versão freeware do Netscape. Será
que os criadores do programa são idealistas, ou
apenas inventaram o browser de graça e se
deram mal? Decida você mesmo. Vale o clique
nem que seja pelo design classudo.

Mande seu nome para Marte
Queimado num CD-ROM que vai fazer parte da
carga do Mars Polar Lander, que pousará no
planeta vermelho em dezembro de 1999. Só pra
molecada, mas bota lá o seu nome quando não
tiver ninguém olhando.

Avião na sopa

Lendas urbanas

Relógio da morte

Furto de rins humanos, bebês no forno e Big
Macs feitos de minhoca. Tudo pode ser verdade
no Urban Legends Reference Page: Horror.

Quanto dias, horas, minutos, segundos faltam
para a sua morte. Descubra e avise aos amigos a
data do seu enterro.

Clicando no escuro
Forms, botões de
rádio, menus popup, check boxes,
botões de OK e outros elementos de
interface usados
com propósitos
unicamente artísticos. Mó vizu!

Projeto de microengenharia geek para as horas
vagas: ensina como montar um avião com palitos de fósforo propelido por moscas. Cool.

Guia prático de canibalismo

Você encontra links para todos estes sites em:
www.magnet.com.br/zero/under
Assim você não precisa digitar aquelas URLs
imensas, e a gente não tem que diagramar um
texto cheio delas.

Como armazenar,
drenar o sangue, eviscerar e cortar
corretamente a
saborosa
carne humana.

Sexo, drogas e Photoshop
Seção hardcore da Igreja dos SubGênios.
Mutações pornográficas induzidas por lixo tóxico. Veja como o Photoshop pode ser usado para o Bem –
em vez de tirar celulite,
os caras ficam zoando
com as imagens. ∂
TOM B.
Desenha, escreve e websurfa.

