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Piros csukjás csillagharcos: nagyon hasonlít Shal-
lotra, de mégis ellenséges.

Giblet: még nem jelent meg, de azt már tudni, 
hogy nem csillagharcos lesz.

Miket lehet még csinálni:

 - Lehet kalandozni és edzeni, ez azt jelenti, 
hogy elküldhetjük a karaktereket pár órára, ami-
nek a végén vagy tárgyakkal és pénzzel térnek 
vissza, vagy xp-t szereznek.
 - Lehet másokkal harcolni online, aki pe-
dig tart attól, hogy nem elég jó, választhat baráti 
meccset, ami nem számít bele a rangba.

 Az okostelefonokra megjelenő játékok nem 
szoktak nagy elemzéseket és bemutatókat kap-
ni, pláne, ha ingyen letölthetők, és csak a játé-
kon belül kell fizetni esetleg mikro-tranzakciókat. 
Az Androidra és iOS-re megjelenő játékok közös 
tulajdonsága, hogy egyszerűek, többnyire rövid 
ideig játszanak velük, és internetkapcsolatot kö-
vetelnek, ami néha szívás (bár nem tudom, él-e 
még ember rajtam kívül, akinek nincs mobilnete). 
A legtöbben utazás vagy sorbanállás közben vagy 
tanórán játszanak velük egyhuzamban, és erre is 
találták ki őket, úgyhogy, ha túl sokat játszik vele 
valaki, úgy monotonná válik.
 A Dragon Ball videojátékok többsége nem 
meglepő módon verekedős. És már nagyon régóta 
gyártják őket, így meglehetősen bőséges a kíná-
lat. Mármint akár lehetne bő is, de 2010-ig (Dra-
gon Ball Online) nem is volt számítógépes játék, 
viszont az áttörés ott is 2015-ben (Dragon Ball 
Xenoverse) történt. És mobilos játékból is még 
csak 2 jelent meg világszerte mindenki számára 
érthető nyelven (angolul).

Legends
(Idén májusban jelent meg.)

 Érződik rajta, hogy a Dokkan Battle az „előd-
je”, de ahhoz képest sokat fejlődött. Ugyanakkor 
kinézetre hasonlít egy picit a Xenoverse-re is, mi-
vel a mai készülékek már jobb (3D) grafikát, és in-
teraktívabb harcokat, illetve alakítható fejlődési 
rendszert tesznek lehetővé, mint a korábbiak.

 Itt Shallot vagy, egy csillagharcos, aki meg-
menti a világot, és harcművészeti tornákon vesz 
részt, közben természetesen fejlődik is. A fejlődé-
si rendszer segítségével pedig mi dönthetjük el, 
milyen legyen (közelharcos, távolról támadó vagy 
védekezésben erős). Kétféle nehézségi szint van a 
pályákon: normál és nehéz. Időközönként jönnek 
belőle az új pályák, így a történet még nincs lezár-
va (bár azért már vannak fejezetek). Viszont ami 
eddig kijött belőle, azt még a Super is megirigyel-
te volna.
 Hatfős csapatokat kell összeállítani, főként 
a Z első feléből, amibe természetesen Shallot is 
beletartozhat. Majd, amikor csatára kerül a sor, 
legfeljebb hármat lehet közülük választani, akik 

megküzdenek az aktuális ellenfelekkel, viszont a 
csapat nem harcoló tagjai is fejlődnek, azaz kap-
nak xp-t (tizedannyit, mint azok, akik harcoltak). 
Illetve minden karakternek van eleme, amire fi-
gyelni kell, mivel így előnybe vagy hátrányba lehet 
kerülni az ellenfelekkel szemben.

Új karakterek, akiknek a dizájnját Toriyama 
készítette:

Shallot: a főhős, egy amnéziás csillagharcos, akit 
mi irányítunk.

Zahha: egy kardforgató mágus a jövőből, aki Shal-
lot társául szegődik.
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 - Összegyűjtve a gömböket, lehet kívánni 
Shenlongtól és Porungától, előbbitől egyet, utób-
bitól hármat.

 Egy negatívum van a játék kezdeti nehézsé-
gén vagy inkább annak hiányán kívül, hogy túl sok 
mindent kell gyűjteni, gyűjts zenit, mert az min-
denhez kell, gyűjts medálokat a felébresztéshez, 
gyűjts eszközöket az edzéshez, gyűjts ékköveket a 
vásárláshoz, gyűjts sárkány köveket az idézéshez, 
gyűjts sárkánygömböket a kívánáshoz stb.

Két poén

 - A Legendsben, amikor a tutorialban bete-
szed Yamchát a pakliba, megjelenik Kaito, és el-
mondja, hogy mit kell tenni, ha véletlenül rossz 
karaktert választottunk.
 - Kicsit egyenlőtlennek érzem azokat a pá-
lyaközi harcokat, amikor Vegitóval harcolok há-
rom rendőr ellen.

 Mindkét játékot ajánlom azoknak, akik is-
merik bármelyik Dragon Ball szériát.

Dokkan Battle
(2015-ös játék.)

 Körökre osztott csaták vannak, amikben 
ki-gömböket kell gyűjtögetni, és kicsit vannak 
benne RPG elemek is, például végig kell sétálni 
minden pályán. Úgyhogy a harcon van a lényeg, 
de ez inkább puzzle játék, és az ügyesség nem szá-
mít.
 Lehet, hogy csak azért, mert nemrég kezd-
tem el, de ez a tényen nem változtat: túl könnyű, 
legalábbis normál fokozaton, viszont elsőre min-
den pályát azon kell megcsinálni. Általában a pá-
lyáknak 3 nehézségi fokozata van (normál, nehéz 

és z-nehéz). A Legendshez képest a normál szint 
gyerekjáték. A grafikája 2D.
 Hatfős csapatokat kell összeállítani a DB, Z, 
GT és Super (több mint 250) karaktereiből, akikkel 
lehet harcolni. Illetve a küldetésekhez választha-
tunk egy társat, akinek a kártyáját használhatjuk 
hetedik tagként, és ezáltal barátkozhatunk is, 
amikért pontok járnak. Mindenki sorra kerülhet 
akár többször is, a sorrend viszont véletlenszerű.
Minden csapattag egyformán kap exp-t, kivéve a 
társat, aki kimarad a jóból, az exp a szintek növelé-
séhez kell. Itt meg kell említeni 7 ritkaságot (nor-
mál, ritka, szuper ritka, szuper szuper ritka, ultra 
ritka, transzcendentális ultra ritka és legendás rit-
ka), mert ezek befolyásolják a maximális szintet, 
ahhoz pedig, hogy ritkább legyen, fel kell ébresz-
teni, amihez pedig medálok kellenek. 
 Van ötféle típus, passzív és kapcsolati ké-
pességek, támadások, illetve lehet vinni a csatába 
senzut, meg ilyesmiket szükség esetére, amikkel 
lehet taktikázni.

Érdekességek:

 - Minden április elsejére kitalálnak valamit 
a fejlesztők: 2017-ben Saibaman neveldét jelen-
tettek be, idén pedig egy randi szimulátort, ahol a 
Dragon Ball különböző női karaktereivel lehetett 
volna ismerkedni, ha nem poén lett volna.
 - A 3. évfordulóját ünnepelte nyáron, így 
egy csomó játékon belüli ajándékot és küldetést 
adott, amivel rengeteg karaktert szerezhettünk.

Mit lehet még csinálni:

 - Rengetegféle módon lehet fejleszteni itt 
is a karaktereket, általában a pályákon elrejtett 
medálokat kell hozzá gyűjteni vagy eseményeken 
lehet hozzájuk jutni (ahol több exp is gyűjthető). 
Az alapküldetéseken túl vannak események, me-
lyek nehezebbek, de több dolgot lehet rajtuk sze-
rezni, és néha van Világbajnokság, ahol egymás 
ellen lehet küzdeni a játékosoknak.

Források: 
Google Play

dragonball.wikia.com
geeks.media
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