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Elég nehéz manapság kényes ízlésemnek, és magas elvárásaimnak megfelelő videojátékok találni, de 
a Platinum Gamesnek mégis sikerült másodjára is betalálnia (nem mondom, tudják ezek a japók hol van a 
játékos G pontja). A szélsőséges japán stílus éppúgy jellemző a Platinum Games újabb üdvöskéjére, akár-
csak Bayonettára, ezúttal viszont a japán robotos animék adták a hófehér vasember kalandjainak fémvázát.

A történettől nem fogja senki 
hanyatt vágni magát, de nem is ezen 
van a hangsúly. Az oroszok egy sugár-
fegyverrel elpusztítják San Franciscót, 
ezzel egyértelmű üzenetet címezve 
Amerikának.
Ahogy az lenni szokott, Amerika 
megint csak a látványra kiéhezett 
célközönségnek kedvez, és békés 
tárgyalások helyett inkább elküldi 
hadseregét, hogy durrantsanak bele 
az oroszok hátsójába.
Itt jövünk mi a képbe Sammel, a fehér 
páncélba bújtatott lovaggal, aki ha 
minden jól megy, megmenti a világot, 
és kiszabadítja a DARPA kutatócso-
port elrabolt tudósát, Dr. Candide-et 
is.

Az egész játék egy gigantikus 
sugárfegyver-műholdon játszódik. 
Elsőre egysíkúnak hangozhat a 
főhelyszín, de részemről teljesen 
elégedett voltam a lokációkkal.
Meglepően változatosak, és kellő-
képpen sokszínűek, a változatosságra 
nem lehet panasz. Értelemszerűen a 
fémes felületek dominálnak a játék 
80%-ában, de akadnak zöld, fákkal, és 
sok gazzal megfűszerezett részek is, 
mondjuk ezen organikus részek kevés-
bé kidolgozottak. Egészen elképesztő 
látványvilággal rendelkezik a Van-
quish, szerintem az egyik legszebb (!) 
PS3-as cím.

VanQuish
// Reita

Folytatás a következő oldalon!

Nem egy olyan pálya van, ahol a 
szemlécsorgatás garantált, egészen 
monumentális szituációkban is ré-
szünk lehet, amennyiben belehasí-
tunk az anyagba. Kőkemény, pörgős, 
gyönyörű arcade akció, bármiféle 
töltési és képtörési probléma nélkül, 
pedig hihetetlenül látványos ese-
mények közepette fogjuk halomra 
lőni a robotokat. A játék (egyáltalán 
nem zavaróan) hideg fémes designja 
nagyon erős, kellemes stílust varázsol 
az egész produktumnak. A szereplők, 
és ellenségek aprólékosan kidolgozot-
tak, mindemellé se az (eszeveszettül 
dinamikus) animáción, se az effekt-
parádén nem lehet fogást találni. A 
szinkron teljesen korrekt lett, ahogy 
a különféle háttérzajok, zörejek, és 
kíméletlen fegyverlövések, rob-
banások hanghatásai is. (Ha már rob-
banások - olyan atomvillanásokat, és 
kamerarángatásokat vonultat fel a já-
ték, amit Michael Bay is megirigyelne.)

Az elektronikus zenék pedig re-
mekül hozzáadnak az amúgy is feszes 
tempóban száguldó hangulathoz 
(nem átütően emlékezetesek, de a 
koncepcióhoz tökéletesen illenek).

A game legerősebb eleme 
a színtiszta, tökéletesen kidolgo-
zott, hibátlan akció. 

Kiadó: Sega
Készítő: Platinum Games
Kiadás éve: 2010
Platform: PlayStation 3, 
Xbox 360

+ Pro
- elképesztő látvány
- kőkemény hangulat
- újszerű, friss, hibátlan 
játékélmény

- Contra
- rövid főjáték
- kevés boss harc
- minimális extra tarta-
lom
- alibi sztori 

http://playstationcom-
munity.hu/u/Reita

http://anipalace.hu
http://playstationcommunity.hu/u/Reita
http://playstationcommunity.hu/u/Reita
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Mikor az elején a tréningterem-
ben próbálgatjuk a szuperruhánkat, 
már akkor sejthetjük, hogy valami iga-
zán nagy mókában lesz részünk, ha itt 
beindul az akció. Ebben a ruhában iga-
zi Rambónak érezhetjük magunkat, 
ugyanis nemcsak kíméletlen pusztító-
gép, amivel az ellenséges robotokat 
atomjaira lehet lőni, de még egy 
újszerű seggen csúszós képességgel 
is felruházták, ami igen látványos mo-
tionblur, és szikra-effektek közepette 
teszi lehetővé, hogy F1-es autó mód-
jára embertelen sebességgel szágul-
dozzunk, fedezékről fedezékre, vagy 
spontán, ahogy tetszik.

Mindemellé
beépítettek egy 
igen impozáns 
látványt nyújtó
időlassításra lehe-
tőséget adó AR 
módot.

Folytatás a következő oldalon!

Csúszol előre 100-zal mint a 
barom, a golyók csak úgy suhognak 
a füled mellett, néhány kósza talán el 
is talál, fedezékbe siklasz, majd barmi 
látványosan kiugrasz mögüle, és be-
nyomod a Bullet Time-ot, hogy így 
lődd halálra a vörös hadsereget. Az 
irányítás tökéletesen kézre esik, és 
a lehető legprofibb módon van kivi-
telezve, akárcsak az operatőri munka 
(ritkák az ennyire átgondolt és fel-
használóbarát megoldások), így hatal-
mas élmény minden egyes, a játékkal 
elöltött perc.

Fegyverarzenálunkat kétféle 
típusú gránát (egy sárga, robotokra 

blokkoló hatású, és 
egy zöld robbanós

és a Blade nevű fegy-
vermarkolat fogja biz-
tosítani. A Blade lesz a 

legfőbb útitársunk. Ép-
pen csak nem pofázik 

annyit, mint John-
son, és még csak 

nevetni sem lehet 
rajta, de hogy leg-

alább annyira hasz-
nos, az egészen biz-

tos, ugyanis ez 
a markolat ké-

pes különfé-
le fegyve-

rekké átalakulni (a-
lapból egy gépfegy-
verré, egy nehéztü-

zérséget képviselő erő-
sebb gépágyúra hajazó 

fegyóvá, és egy shotgun-
ná is át tudjuk alakítani a kis

 kedvest). Később lehető-
ség lesz további fegy-

verekre váltani 
(többek között

 sniperre, és 
rakétavetőre 

is). Egyszerre három különböző fegy-
vert tudunk magunknál hordani (be-
szkennelni), tehát ésszel a fegyver-
cserélgetéssel - hozzáteszem, szerin-
tem az alapfegyverek a leghatásosab-
bak, leghasznosabbak.
Természetesen a tuningolásra is lesz 
lehetőség, amit vagy a beszkennelt 
zöld hologram csomagok által lehet 
eszközölni, vagy ha úgy szkennelünk 
be egy fegyót, hogy a maximum 
számú golyó van benne, akkor az is 
szintet lép. Így juthatunk hatékonyabb 
tűzerőhöz, és így növelhetjük többek 
közt a kapacitást is.

Több helyen is negatívumként 
említették, hogy a ruha nem kap sem-
mi extra tulajdonságot a játék során, 
amivel személy szerint nem értek 
egyet. Inkább úgy értelmeztem, hogy 
alapból minden képesség elérhető, 
így már a kezdetektől lehetőség van 
elsajátítani a leghatékonyabb tak-
tikákat. Meg különben sem lett volna 
ésszerű, hogy ha olyan páncélba küld-
ték volna főhősünket csatába, ami 
nincs tökéletesre polírozva (meg is 
magyaráztam).
Ha már szóba került a ruha és 
képességei. Megemlíteném, hogy 
lehetőség van közelharcra is. Mielőtt 
mindenki beleélné magát a kombóhe-
gyekbe, jelezném, hogy minimális 
szinten lett beépítve ez az opció.
Ugyanis, ha elsütünk egy ütést (amik 
többsége igen hatékony), akkor a 
seggen siklásért, és időlassításért is 
felelős csíkunk teljesen lenullázódik 
(ha túl sokáig csúszunk, és bullet-time-
olunk, akkor is), a páncél túlhevül és 
várhatunk amíg feltöltődik, hogy 
újra akrobatikázzunk és takti-
kázzunk a különféle spéci 
lehetőségekkel, te-
hát csak ésszel. 

http://anipalace.hu
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Ehhez hozzátartozik, hogy minden 
egyes fegyverhez különböző közel-
harci támadásokat pakoltak (érdemes 
mindegyiket legalább egyszer kipró-
bálni). 

Az ellenfelek listája nem túl 
hosszú, és a típusuk se túl változatos, 
de elegen vannak ahhoz, hogy végig 
fenttartsák az érdeklődést.
A rosszakaróink mesterséges intel-
ligenciájára úgy vélem, nem lehet 
panasz, trükköznek, taktikáznak, 
fedezékbe vonulnak, vagy épp 
agresszív stílusban nekünk rontanak, 
és fél másodperc alatt véget vetnek 
életünknek.
Továbbá majd minden ellenség ren-
delkezik egy instant kill - vagy sebzés-
ben ahhoz nagyon közeli - támadással, 
amit ha bekapunk, akkor jó eséllyel 
kerülünk a túlvilágra, de ez sosem 
fog váratlanul érni minket, tehát ag-
godalomra semmi ok.
Ettől függetlenül nagyon erősen 
kell taktikázni, ugyanis ha ész nélkül 
játszunk, gyorsan szembesülhetünk a 
fissionmailed’ felirattal.
Bossok is akadnak, számuk elég kar-
csú, de kárpótlásként (?) többen is 
visszaköszönnek közülük.
Unatkozni nem fogunk, főleg akkor 
nem, amikor ismét el kell tenni egy 
Főnököt láb alól, ugyanis néhánynak 
jó szokása alkalmanként valami új 
támadással, vagy új látványos QTE-
vel felizzítani a hangulatot (igen, 
piszkosul látványos QTE-k is vannak a 
játékban minimális, “épp elég” meny-
nyiségben, tehát a God Of War-on 
szocializálódottak is örömüket lelhe-
tik benne).

A főjáték fejezetekre, azon belül 
nyúlfarknyi alfejezetekre van bontva. 
A játék Normal fokozaton (az a pont 
kellemes kategória) elsőre 9-10 óra 
környékén mozgott nálam.

Ez talán kevésnek hangzik, de 
szerintem mindent belesűrítettek 
ebbe a játékhosszba, amit csak lehe-
tett, és amit a fejlesztési idő lehetővé 
tett. Nincsenek üresjáratok, és csak a 
vége felé fogy el egy nagyon picit az 
egész.

A cumót 5, akár 4 óra alatt 
is ki lehet tolni, de nem feltétlen 
értem a felháborodást, hisz régen 
olyan játékokkal volt tömve a piac, 
amiket 2-3 óra alatt is simán le lehe-
tett nyomni (nyilván az elvárásokkal 
együtt a trendek is változnak, de azt 
is aláírhatjuk, hogy a játékidő kito-
lása sok esetben inkább felesleges 
töltelék, mintsem szükségszerű meg-
oldás). 

Ha a főjátékkal végeztünk, ak-
kor lehetőségünk van embert próbáló 
Challenge-ket teljesíteni. Ha megcsi-
náljuk az első 5-öt, akkor egy rejtett 
(nekem missön impássziből) 6-dik 
is megjelenik, ami a fanatikusoknak 
megfelelő kihívást fog nyújtani (akár-
csak a trófeamágusoknak - ugyanis 
az egyik arany trophy csak az összes 
Challenge teljesítése után nyílik meg). 
Továbbá lehetőségünk lesz az első 
kivégzés után megnyíló “God Hard” 
fokozaton is bizonyítani, ami... nehéz. 
Ráadásul nagyon (tipikusan az az “egy 
meggondolatlan mozdulat és annyi”).

A trófeákon, az egy meg-
nyitható nehézségi fokozaton, a Chal-
lenge-ken, a (nagyon profi, tökéle-
tesen kivitelezett, részletes pontozási 
rendszeren alapuló) ranglistán, és a 
játékban mindenhova elrejtett Pang-
loss szobrocskák gyűjtögetésén kívül 
a játék nem nyújt többet. Ezeken kívül 
szinte semmi megnyitható bónusz, 
vagy extra nincs a játékban (se ruhák, 
se artworkök) - mondjuk a single 
kampányban egy vicces kis húsvéti 
tojással azért megörvendeztettek. :)

Ettől függetlenül amondó 
vagyok, ha egy játék igazán élvezetes, 
akkor azzal nem az extráiért fogsz újra 
és újra játszani, hanem azért, mert 
egyszerűen piszkosul jó érzés tolni 
vele.

A személyes véleményemtől 
elvonatkoztatva aláírom, hogy azon 
játékosok joggal húzhatják a szájukat 
akiknek inspiráció kell a game-eléshez.

Részemről a Vanquish simán
benne van a Top10 PS3-as 
favoritban, olyan címek 
mellett, mint a Bayonetta,
és a Batman AA. Fergete-
gesen jót szórakoztam vele. 
A látvány káprázatos, az átveze-
tők tökösek, a játékélmény pe-
dig tényleg mindent visz. Ha 
belefér az ízlésvilágodba ez a 
nagyon mechás, fémes stílus,
 vagy csak szereted a dögös, 
nagyon pörgős non-plus 
ultra arcade szellemben 
készült cuccokat, és a bó-
nusztartalmak helyett in-
kább magára a játékra iz-
gulsz, akkor vigyed és 
vegyed, mert a Vanquish
a te játékod. Nekem si-
mán éri a 9-et, ettől 
függetlenül ha objek-
tíven kellene néznem, 
a mai játékosok igé-
nyeinek megfelelően,
akkor is egy előkelő 
8 körülire lazán 
mondanám.

http://anipalace.hu

