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Naruto Shippuden Ultimate ninja: 
// Hikaru Takaheshi

Folytatás a következő oldalon!

Gondolkodtál már azon mi lenne ha találkozna a múlt a 
jelennel? Ha te nem is, a Bandai Namco Games és a CyberCon-
ncet2 valószínűleg ezt tették az Ultimate Ninja következő részé-
nek 2012-es megjelenése előtt. Már 2011 végén nagy volt az 
izgatottság, hiszen nemcsak bejelentették az új játék érkezését, 
hanem rengeteg újdonságot ígértek a rajongóknak. Olyan játék-
technikai megoldásokat, amiket az ember először el sem hisz, 
így hát nem csoda, hogy nagy volt a feszültség. 

Előzmények
Miután boldogan hazagyalogultunk a játékunkkal megláthatjuk, hogy a borítón egy 

felirat áll miszerint kártyacsomagot tartalmaz. Ez egyike az újításoknak. Egy igen elterjedt 
Narutós kártyajáték új kiegészítő pakliját kapjuk a játék mellé, ráadásul egy-egy kártya 
kódját a játékon belül beírva plusz dolgokat kaphatunk. Igaz, eredetileg ez csak a gyűjtői 
verzióhoz járt, de örüljünk neki! Miután végignéztük a megszokott, de mégis új, hihetet-
lenül menő nyitányt, beléphetünk a főmenübe, ahol a menüpontok között ugrálva szó 
szerint rengeteg mindent láthatunk. De menjünk először a történetmódba. Ezúttal 
nem egy karakter – azaz nem Naruto – történetét, hanem több karakter szemszögéből, 
rövidebben játszhatjuk a játékot. Kezdésképp érkezik is egy újítás, hiszen nemcsak ti-
nédzser, hanem kölyök Narutót is választhatunk a történet origójaként. Miután elindí-
tottuk az általunk kiválasztott karakter történetét, olyan képsorok következnek, amiket 
nemcsak hogy a játékban, de még az eredeti animében sem láthattunk. Teljesen újra 
rajzolt jelenetekkel vezetik be a történeteket, amelyeket elképesztően jól megrajzoltak, 
nem is térnek el az eredetitől történetileg, de mégis valami teljesen újat láthatunk. Ezu-
tán észrevehetjük, hogy a 3D-s animált képkockákat teljesen kivették, csak 2D-s rajzokat 
használnak a történet mesélésére.

Mi az új…storm generation
A generációk Ultimate összecsapása!

Cím: Naruto Shippuden
Ultimate Ninja Storm
Generations

Megjelenés dátuma: 
2012

Platform: PS3, Xbox 360

Kiadó: 
Namco Bandai Games

Fejlesztő: 
CyberConnect2

Író értékelése:
Grafika: 7
Zene: 9
Játékélmény: 7
Összegzés: 7

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-33-

Folytatás a következő oldalon!

És hogy mit is rejt a történet mód. Rengeteg meglepetéssel találkozha-
tunk hiszen nemcsak a Narutók és Sasuke szemszögéből játszhatunk, de a 
Strom sorozatban először Zabuzát és Hakut is választhatjuk, természetesen 
sok más méltán kedvelt karakter mellett. A történet sajnos rövidre sikerült 
karakterenként, és még együtt sem túl hosszú, de ennek a játéknak nem is 
a történet a lényege, hiszen a zömét már láthattuk az előző Stormokban. A 
történet csupán a Storm 2-ig halad, míg Sasuke és Naruto ismét megküzd az 
5 árny gyűlése után. Ha túljutottunk ezen is, enyhe csalódottságot érezhet-
nénk, hiszen hamar végeztünk, de ez megtévesztő, hiszen olyan történeteket 
láthattunk, amiket az animében eddig nem, és itt nem csupán Killer B meste-
rien humorosra megalkotott történetszálát értem. Persze ezután még min-
dig nincs vége semminek. A játék sokkal inkább azért készült, hogy kedvenc 
karaktereinkkel harcolhassunk egymás ellen. Szóval ugráljunk csak tovább 
abban a menüben. Vadonatúj módok nyílnak meg előttünk a bajnokság és 
túlélés módokban. Hiszen választhatunk, hogy három vagy hét, gép irányítású 
vagy haver ellen harcolunk a bent maradottak számát folyamatosan ritkítva 
vagy a gépeket sorban üssük ki a pályáról. Előbbi szórakoztató, utóbbi inkább 
a történet rövidségét pótolja. 

Előzmények

Na de akkor térjünk a lényegre. Miután elindítjuk a harcot, lényegtelen ki legyen az ellenfelünk, 
egy hatalmas paletta tárul elénk telis tele kedvenc karaktereinkkel. És nemcsak a Shippudenéivel, az 
összes Storm 1-es karakterrel is. A fent említett Zabuza és Haku mellett új karakterként játszhatunk 
még gyerekkori Kakashival és társával Obitóval, csakúgy mint az összes árnnyal – tűz közül még a régiek-
kel is –, köztük természetesen Danzóval. A legkülönlegesebb karakter mégis talán Naruto új formája. 
Ugyanis itt már nem a megszokott módon veszi fel a kilencfarkú erejét az átváltozása után, hanem el-
sajátítja, irányítja az erejét, pont mint az animében. Igencsak jól sikerült, hiszen Sasuke Susano’ojának a 
megjelenése várható volt, de ez az átalakulás teljesen új színvilágot ad a palettára – menő, de mégsem 
túlzottan erős vagy könnyen használható. A játékba újra visszahozták a csak segítő karaktereket, így 
nem marad ki sem a hangrejteki négyes, sem az árnyak segédjei a Storm 1-ből. Ha megvan, hogy kit 
szeretnénk irányítani a csatáink során, kiválaszthatjuk azt is, hogy milyen fegyverekkel szeretnénk fel-
ruházni őt, ugyanis a Generationsben a nindzsánk eszközeit mi is összeállíthatjuk azokból a tárgyakból, 
amiket a különböző játékmódok alatt összegyűjtöttünk. Az újítás az, hogy ezúttal ezt bármilyen játék-
módban használhatjuk. Miután a hatalmas listáról sikerült kiválasztanunk csapatunkat, és fel is szereltük, 
elkezdhetjük a harcot. Sajnos a harc előtti monológok nem tértek vissza, de erről meg is feledkezünk, 
hisz a rengeteg pálya közül a legjobb kiválasztásának az élménye kárpótol minket. 

És ami számít!

Karakterek
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És akkor itt kezdődik az igazi harc. Mivel az egész játék az egymás elleni 
versengésre alapul, így a legjobb és legjátszhatóbb játékelemekkel kellett fel-
ruházniuk a Generationst. Ezt meg is tették, hiszen most már egy új mértékkel 
bővült a kijelzőnk, ez pedig nem más, mint a kawarami no jutsut behatároló 
csík. Ez meghatározza, hogy egymás után maximum négyszer lehet elme-
nekülni, így nem arről szól az egész harc, hogy ki tudja gyorsabban nyomni a 
gombot vagy kinek fogy el előbb a chakrája, sőt ezúttal az sem kerül chakrába, 
ha fabábut hagyunk hátra. A futás szintén megkönnyíti a játékmentet. Eddig 
chakra segítségével csak a földön tudtál futni, de ez most teljesen megvál-
tozott. Most már tudsz a levegőből a földre, földről levegőbe szaladni, vagy 
ahogy akarsz, sőt még ütéskombináció közepén is lehetséges. Ez is rengeteg 
új lehetőséget ad nekünk. Lehetőség új technikák kifejlesztésére, lehetőség 
még izgalmasabb harcokra és sokszor megkönnyítheti a dolgunkat egy-egy 
régebben nehezebbnek hitt technikában, de mégsem teszi túl egyszerűvé a 
játékot. Igazából régóta ez az első része az Ultimate Ninjának, amiben játék-
tecnikai szempontból nincs negatívum. 

A fejlesztéseknél még érdemes 
megemlíteni, hogy nagyon fejlett tech-
nikával csinálták meg az interneten 
keresztüli harcot, sőt! Olyan elemeket 
raktak bele, ami még akkor is értelmet ad 
az offline játéknak, ha csak neten szeret-
nél játszani. Hiszen a különböző offline 
játékmódokban összegyűjtött nagyon 
menő rangokat mutogathatod vagy a 
ninja kártyáid segítségével plusz képes-
ségekkel szállhatsz szembe bárkivel az 
online játék alatt is.

Harcok világszerte

Pozitívum

Harcmenet

Negatívum

Az internetes harcokkal kapcsolatban sajnos meg kell 
jegyeznem egy negatívumot. Hacsak nem engedhetsz meg 
magadnak kiemelkedően jó internetkapcsolatot, kevés az 
esélyed egy igazán izgalmas meccsre. Az új játékelem, az 
ötirányú futás, csak nagyon jó időzítéssel használható, ami 
lassú internettel szinte lehetetlen. Persze ha egy közelben 
élő játékossal játszotok, akkor nem lesznek problémák, de ha 
nem, akkor maximum az lehet izgalmas, hogy ki szív jobban 
a szaggatás miatt.

Ez a rész történetileg talán kicsit kevésnek tűnhet, 
látszik is, hogy az előző Storm részekkel szemben sokkal 
inkább a harcmenetet fejlesztették. A Generationst sokkal 
inkább csak azért adták ki, hogy a következő részig ne unat-
kozzunk. Hiszen az anime még fut, sőt a negyedik nagy ninja 
háború még csak kezdetét vette! Szóval a Bandai is folytatni 
fogja az Ultimate Ninját, így nem kell aggódnunk, lesz még 
meglepetés a jövőben.
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