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Folytatás a következő oldalon!

Bár a játék fejlesztése mondhatni 
előbb elkezdődött, mivel a Genera-
tions lefektette a 3 alapjait, de at-
tól még nem lesz jó egy játék, hogy 
lemásolnak egy sablont és kiszínezik. 
De miután kidühöngtem magam, el-
magyarázom miről is beszélek.

Kritikus vagyok, így  hajlamos 
vagyok fennakadni a legapróbb rész-
leteken is, de azért remélem, majd 
érthető leszek. A legelső problémám 
a játékkal: a borító. Persze miért kell 
nekem azt is nézni, én va-
gyok a hülye. De szá-
momra elég zava-
ró, hogy a készítők

Hát eljött ez a nap is. Az elsők között szereztem be a játékot, és az elsők 
között szembesültem azzal, hogy mi következik abból, ha egy alapvetően nem 
rossz cég egy év alatt akar összedobni egy játékot. A Naruto Shippuden: Ulti-
mate Ninja Storm harmadik részéről beszélek természetesen.

//  Hikaru Takaheshi

nem képesek ugyanolyan formában 
felírni a játékaik oldalára a címet. 
Egyik részen van kettőspont, a 
másikon külön sorba került az alcím; 
így mondhatom, nagyon jól mutatnak 
egymás mellett. Az elejéről nem is 
beszélve. Eddig mindig, még azokon a 
részeken is, amelyek nem tartoznak a 
fősorozathoz, Naruto és Sasuke képe 
látható. Ezzel szemben most egy idió-
tán vigyorgó Narutót látunk egy rakás 
random karakterrel, és ott van a hát-
térben Sasuke is. Persze ebben a rész-
ben Sasuke kevesebb szerepet kap, de 
szerintem megoldhatták volna, hogy

legalább körülbelül szépen nézzen ki 
az ember gyűjteménye. De ha ezt 

befejeztük jöjjön a várva várt játék.
A történet először kicsit vissza-
ugrik arra az időre, amikor a ki-

lencfarkú megtámadta Avarrej-
teket. Ez a harc nagyon jól 
meg van csinálva, gyönyö-

rű animációkat látunk, olya-
nokat, amiket eddig 

sosem.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3
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A Negyedik Nagy Nin-
ja Háború megérkezett 
a konzolodra is!

A harc is jól kidolgozott. De ezután 
visszaugrunk az időben oda, ahol 
az öt Kage találkozik, és a varázs 
el is veszett. Innentől kezdve a já-
tékot elhanyagolták. A sztori szem-
pontjából viszont beraktak egy 
nagyon érdekes elemet. Bizonyos 
harcok közben, ha elindítasz egy 
megadott támadást, különböző 
nagyon jól sikerült jeleneteket 
vágnak be. Ám ezt csak két-három 
harcban láthatjuk, utána sehol. És 
nem ez az egyetlen sztorival kap-
csolatos dolog, amit beraktak, és 
kihasználatlanul hagytak. Az új hack 
and slash rendszer nagyon jó lett, 
de ezen is rengeteg módon lehe-
tett volna javítani. Aki nem tudná 
miről beszélek, a hack and slash egy 
olyan játékmód, ahol az eddigi 
        harcrend kicserélődik egy olyan
        ra, ahol egyszerre harcolsz több 
        ellenséggel. Itt az a problémám, 
        hogy nem lehet karaktert vál
        tani, vagy bármit csinálni, ami 
        elég érdekessé tenné ahhoz,    
        hogy egynél többször is végig-
        játsszam.
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Még egy újítás a történet módban az Ulti-
mate Decision. Ez lényegében arról szól, hogy 
nehezebb vagy könnyebb módon akarod 
kijátszani a történetet. Nem sok, de kicsit fel-
turbózza a játékot. A lövöldözős és hasonló 
részeket is hiányolom. A Storm 2-ben ugyanis 
Orochimaru ellen tudtunk Bijuu bombákat 
lőni Narutóval, Deidarára lövöldözni Gaara 
homokjával, de itt nincs ilyen. Három dolog-
ból áll a sztori, és a Storm 2-ből megszokott 
mászkálásból. A történet továbbmegy mint 
az anime, persze a megjelenéshez számítva. 
Naruto épp leüti Toby maszkját, mikor egy 
alternatív befejezést adnak, de ez persze 
várható volt, hiszen a mangában épp akkor 
egy nagy harc közepén voltak.

különben az újraélesztett Sasori játszható 
karakter lenne. És az újraélesztett Kagék 
hiányát már nem is taglalom. 

Kicsit áttérek a dolog jó oldalára. A 
harcrendszeri újítások között szerepel az, 
hogy most már nem  csak egy irányba tu-
dod használni a Kawarimi No Jutsut, ha-
nem amerre szeretnéd. Így sok támadást 
könnyebben kerülhetsz ki, és a harc állását 
teljesen megváltoztathatod. A másik jó újí-
tás az azonnali awakening. Bizonyos karak-
terek azonnal képesek felvenni az erősebb 
formájukat, és ezzel rengeteg nagyon érde-
kes harci taktikát lehet kidolgozni. A többjá-
tékos módot egy nagyon érdekes harci torna 
rendszerrel újították fel. 

Ezután még egy kicsit betekinthetünk Sasuke 
történetébe. És ezzel le is zárul a történet 
mód. Most egy kicsit a játékrendszerről 
fogok mesélni. Ami szintén csalódást keltő. 
Több mint nyolcvan karaktert igértek 
nekünk. Nem is lennék megsértődve, ha nem 
ígérték volna meg, de megtették. Miután 
megszereztem a Platinum trófeát, nagyjából 
megértettem, hogy miért rakták bele a gye-
rek karaktereket, de azt hogy Choujit miért 
rakták két külön helyre, azt nem. A különb-
ség a két verzió kinézete és awakeningje 
között van, de rengeteg karakternek van más 
kinézete és awakaningje és mégis ugyanazon 
helyre került, így szerintem ő nem számít kü-
lön karakternek. És ez igaz Gaarára is és még 
sok más szereplőre. Nagyon látszik, hogy 
nem volt idejük a karakterek kidolgozására,

Ebben a módban a harc előtt váratlan kikö-
téseket kapunk, mint például hogy mind-
két játékos erősebb lesz, vagy hogy nem 
képesek Kawarimit használni, és ezzel na-
gyon érdekes és egyedi harcokat lehet 
átélni.

De most vissza is kell térnem egy kicsit a 
játék hátrányaira. CyberConnect2 jó szokása 
megajándékozni azokat a játékosokat, akik 
megvették a régebbi játékaikat. De ezút-
tal csak büntetnek. Hibásan programozták 
le a játékot és ha van a gépeden Genera-
tions mentés, megkapod a karaktereket, de 
segítőként sose leszel képes egy adott típu-
son kívül használni őket. Ha nincs Genera-
tions mentésed, akkor ezzel nem lehet gond, 
de az a vicces hogy a CyberConnect2 nem-
csak hibásan programozta le ezt a funkciót, 
de azóta mióta kijött, nem is javította ki. 
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Ezt nem tartom korrektnek egy 
játékkészítőtől. Egyes pályák elhagyását sem 
értem. Az hogy minden karaktertől elvettek  
egy-egy kombót még bizonyos szinten 
érthető, mivel egyre több karakter van, de 
nem értem hogy szép, megszokott pályákat 
miért kellett elvenni tőlünk.

Az újdonságokat a pályákkal kapcsolat-
ban fogom lezárni. Bevezettek egy új nyerési 
módot, amitől mindenki rettegett: a pályáról 
való kilökést. Szerencsére ez nem annyira 
egyszerű, mint amire számítottunk, így na-
gyon ritkán történik meg, bár még így is kicsit 
gagyin néz ki, hogy a ninjánk, aki városokat 
pusztít el kézmozdulattal, leesik a háztetőről 
és belehal. 

Erről a játékról ennyit tudok írni. 

Igaz japán játékoknál nem olyan sűrű a ne-
gyedik rész, hiszen rossz ómen, de ezt nem 
hagyhatják abba, és egy négy részes játékso-
rozat nem annyira szép. Persze ez csak speku-
láció, de én nem akarom hogy azt a kevés 
maradék történetet kétfelé osszák, hacsak 
nem találnak ki valamit. De nem örülnék, ha 
a Storm 3 tragédia megismétlődne.

Ugyan még készítik a kiegészítőket a 
játékhoz, de ezek eddig csak ruhák voltak. 
Egész menők, de nem mentik meg a játékot, 
mivel plusz pénzbe kerülnek. Nemsokára 
kiadnak egy kiegészítőt, ami ha minden jól 
alakul a történetet is folytatni fogja, és új 
karaktert hoz be. (Ennek az az érdekessége, 
hogy miután a sok felháborodott ember 
reklamált a CC2-nek, hogy keveslik a karakte-

Ez a rész semmiképpen sem éri meg az 
árát. Túl sok hibát halmoztak fel a készítők; 
ezalatt azt értem, hogy még a pozitívumokat 
is hibásan programozták. Hiába tudunk 
alapvetően bármerre kitérni a támadások 
elől, pont a legerősebbeket hibásra készítet-
ték, és csak adott irányba lehet használni a 
Kawaramit. De ugyanakkor jól csőbe húzták 
azokat, akik megvették az eddigi játékokat. 
A gyűjteményből nem hiányozhat a darab, 
még ha ilyen vészesen rossz is lett. El lehet 
vele játszani, de ha nem adták volna ki, vagy 
csak még legalább 2 év munka után, sokkal 
több értelme lett volna. A következő rész-
ben reménykedhetünk, mivel az emberek 
tanulnak a hibáikból, talán ők is. És a Naruto 
lassan a vége felé közeledik, ami jó ok a játék 
lezárására is.

reket, a CC2 határozottan kijelentette, hogy 
a játékot nem úgy programozták hogy új 
karaktert lehessen bele rakni, és erre…) 
Amennyiben ez a kiegészítő nem lesz az alap-
játék árával egyenlően drága, talán segíthet 
a színvonalon. De erről a kiegészítőről majd 
a következő számban fogok írni, hátha addig 
megérkezik.

Sok pletyka repdes arról, hogy a Storm 4, vagy bármi is legyen a címe, már az új 
generációs konzolokon fog megjelenni. Eleinte ezt látszott igazolni, hogy mikor a 
PlayStation 4-et bejelentették, egy képen felsorolták a készítőket, akik már elkezdtek 
játékokat készíteni az új konzolra. Eleinte szerepelt köztük a CyberConnect 2, eltűnt 
a listáról. Persze sok kép került ki és most már senki se tudja igazán melyik a valós és 
melyik nem, de szerintem nem ezek számítanak. Az eddigi sorozatokat mindig az adott 
konzolon fejezték be. Az Ultimate Ninja csak PlayStation 2-re jött ki, az Ultimate Ninja 
Heroes pedig csak PSP-re, mikor megjelenhetett volna PS Vitán is. Ebből következ-
tetve az Ultimate Ninja Stormot is PlayStation 3-on fogják folytatni, és ezt az elméletet 
támasztja alá az is, hogy rengeteg PlayStation 4-es játék megjelenik PlayStation 3-ra. 
(Lehet, hogy írnom kéne egy PlayStation 4 cikket ahhoz, hogy ezt jobban ki tudjam 
fejteni… ) 
A lényeg, hogy szerintem ezen a konzolon fogják folytatni, de természetesen senki se 
képes előre látni a CC2 terveit. Szerintem még ők se.

Hikaru véleménye a sorozat, következő generációs konzolokon való folytatásáról:
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