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tékipart,	kétkedve	fogadja	a	hangzatos	ígérgeté-
seket, de miután befutott a játszható demó, szin-
te mindenki álla leesett. A Resident Evil 2 Remake 
az	iskolapéldája	annak,	hogy	miként	is	kell	tisztes-
ségesen	felújítani	egy	régi	játékot.
 Kezdjük mindjárt a látvánnyal, mert talán az 
lesz	az	első,	ami	mindenkinek	szembetűnik,	hogy	
nem	csupán	a	szokásos	felbontást	növelték	meg	
és	rácsapták,	hogy	nesztek	Resident	Evil	2	HD,	ha-
nem	alapjaiban	alkották	újra	az	EGÉSZET.	A	rögzí-
tett	kameraállások	megszűntek,	immáron	divatos	
váll	mögötti	 (TPS)	nézetet	kapott	a	 játék,	amit	a	
Resident	Evil	4	óta	használnak.	A	látványért	a	Cap-
com	saját	fejlesztésű	motorja	felel,	az	RE	engine,	
amit már ugyan a 2017-es Resident Evil 7-ben lát-
hattunk, de itt mutatja meg igazán, hogy mire is 
képes.	

 A	Capcom	játékfejlesztő	stúdiót	talán	nem	
kell	bemutatni	senkinek,	hiszen	olyan	legendás	já-
téksorozatokat	tettek	le	az	asztalra,	mint	a	Street	
Fighter,	 Mega	 Man,	 Monster	 Hunter,	 Devil	 May	
Cry	és	a	Resident	Evil,	hogy	csak	párat	említsek	az	
elmúlt	 30	 évből.	 Általánosan	 elmondható	 róluk,	
hogy	még	akkor	is	nagyon	magas	minőséget	hoz-
nak,	ha	amúgy	a	közönség	vagy	a	kritikusok	nem	
is	mindig	emelik	a	pajzsukra	egyik-másik	próbálko-
zásukat.	Viszont	azt	 tény,	hogy	az	utóbbi	 időben	
mintha	megtáltosodtak	volna,	a	2019-es	évet	ka-
pásból	nem	is	egy,	hanem	két	olyan	játékkal	indí-
tották,	amik	minden	várakozást	felülmúltak.	Ter-
mészetesen	 már	 a	 címből	 kitalálhattátok,	 hogy	
melyek	ezek,	így	csapjunk	is	bele!

 A Resident Evil sorozat, melynek az eredeti 
japán	 címe	 szimplán	 csak	Biohazard,	 1996	óta	 a	
zombis	túlélő	 játékok	etalonja.	Bár	a	 lassan,	szo-
báról	 szobára	 haladó,	 tárgyakat	 keresgélő	 és	 a	
szörnyeket	 kerülgető	 játékmenetet	 nem	 ők	 ta-
lálták fel, de az biztos, hogy a Resident Evil tette 
iszonyatosan	menővé.	Mikami	 Shinji,	 rendező	és	
producer,	 a	 90-es	 években	 zseniálisan	 érzett	 rá	
arra,	 hogy	mi	 kell	 az	 embereknek,	 horror,	 akció,	
félelem	és	 igazi	 90-es	 évek	B	 kategóriás	filmjeit	
idéző	hangulat.	A	32	bites	konzolok	erejét	pedig	

maximálisan	kihasználták,	a	zombik	és	egyéb	ször-
nyek	már	3D-ben	 rémisztgették	a	 játékosokat,	a	
környezet	 pedig	 akkori	mércével	 szinte	 fotórea-
lisztikus	 látványt	nyújtott.	Bár	az	első	 rész	 is	ha-
talmas sikert aratott, de az igazi nagy durranás 
egyértelműen	a	folytás	volt,	amihez	azóta	is	mér-
jük	az	összes	többit,	a	Resident	Evil	2.

	 El	sem	tudom	mondani,	hogy	1998-ban	ez	
a	 játék	mekkora	hatású	 volt,	még	évek	múlva	 is	
hangos	volt	tőle	a	gamer	média.	Sikerült	egy	kivá-
ló	játékot	négyzetre	emelni	és	ez	akkoriban	kicsit	
sem	volt	túlzás.	Nagyobb	volt,	szebb,	hosszabb	és	
izgalmasabb.	A	 történet	pedig,	bár	nem	volt	 túl	
bonyolult,	de	kifejezetten	nyomasztóra	és	fordu-
latosra sikeredett.  
	 Leon	 S	 Kennedy	 a	 kezdő	 rendőr	 és	 Clair	
Redfield	 az	 eltűnt	 bátyját	 kereső	 egyetemista	
lány	egyszerre	érkezik	Racoon	városába,	ahol	szin-
te	 azonnal	 szembesülnek	 azzal	 a	 roppant	 kelle-
metlen	ténnyel,	hogy	az	egész	környéket	ellepték	

a	 zombik,	 és	most	már	nekik	 is	 az	 életükért	 kell	
menekülniük. Az egyetlen -látszólag- biztonságos 
épület	a	helyi	rendőrőrs,	de	persze	kiderül,	hogy	
nem	csak	 zombik,	de	egyéb	 rettenetek	 is	garáz-
dálkodnak	a	 szobákban	és	 folyosókon.	A	 játékos	
feladata	innentől	egyszerű:	túlélni	és	felgöngyö-
líteni	a	rejtélyt,	hogy	mi	vezetett	el	odáig,	hogy	a	
város	 földi	pokollá	változott…	na	és	persze	 ren-
det tenni. 
	 A	Resident	Evil	2	immáron	20	éve	legendá-
nak	számított,	így,	mikor	a	Capcom	bejelentette,	
hogy	nem	csak	kiadják	újra	(mint	azt	tették	az	el-
múlt	 években	 szinte	 az	 összes	 létező	 konzolra),	
hanem	 teljes	 ráncfelvarrást	 kap,	 ami	 maximáli-
san	modernizálja,	az	évek	alatt	kicsit	elöregedett	
grafikát	és	játékmenetet.	Persze	ilyenkor	minden	
értelmes	játékos,	főleg	ha	már	sok	éve	követi	a	já-

„A	Resident	Evil	2	Remake	az	iskolapéldája	annak,	hogy	miként	
is	kell	tisztességesen	felújítani	egy	régi	játékot.”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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különféle	DLC-kről…	az	biztos,	hogy	nem	egy	dél-
utános kaland lesz ez ha belevágsz. 

	 Ha	 szereted	 a	 horrort	 és	 zombikat,	 akkor	
számodra	ez	a	 játék	kötelező,	 főleg,	hogy	szinte	
minden	platformra	elérhető	(Pc,	PS4,	Xbox),	szó-
val ha teheted, ne hagyd ki! 
	 Jó	tanácsként	ne	felejtsd	el,	hogy	ha	jön	fe-
léd	a	zombi,	akkor	a	fejét	célozd,	és	ha	összeesett,	
akkor se hidd azt, hogy nem fog felkelni újra!

Racoon	városának	rendőrségi	épülete	még	sosem	
volt	ilyen	félelmetes,	az	ember	szinte	érzi	a	zom-
bik szagát, a holttestek kifejezetten gyomorfor-
gatóak,	a	készítők	egyáltalán	nem	finomkodtak	és	
nem	spóroltak	a	részletekkel.	A	grafika	csak	azért	
nem	csillagos	ötös,	mert	azért	van	itt	pár	apróság,	
amin	időnként	felszisszen	az	ember.	Egyike	a	néha	
eléggé	furcsán	működő	tükröződés	egyes	felüle-
teket, illetve a szobákban szinte minden tárgy tel-
jesen	statikus,	vagyis	akkor	sem	történik	semmi,	
ha	mondjuk	belelövünk	egy	pohárba…	mondjuk	
ezt akár vehetjük úgy is, hogy utalás az eredetire, 
ahol	szintén	ez	volt	a	helyet.	
	 Az	 eredeti	 átvezető	 videókat	 is	 természe-
tesen	újraalkották,	ezúttal	valós	időben	számolja	
őket	 a	 gép	 és	 borzasztóan	 látványosak,	 mintha	
csak	egy	Hollywoodi	filmet	néznénk.	A	karakterek	
animációja	és	külseje	 is	kiváló,	 talán	csak	a	kicsit	
műanyagosabb	hatást	lehetne	most	már	orvosol-
ni.	Az	audió	rész	viszont	kicsit	felemás,	természe-
tesen	mindenki	új	szinkront	kapott	és	a	zajok	és	
zörejek	is	újra	lettek	keverve,	de	ami	egy	picit	csa-

lódást	okozott,	az	a	régi	klasszikus	zenék	hiánya,	
ami	 igazán	 hangulatossá	 tette	 a	 98-as	 eredetit.	
Persze	modern	világban	élünk	és	a	Capcom	is	tud-
ja, hogy sokaknak hiányozni fognak a megszokott 
dallamok,	ezért	ezeket	egy	fizetős	DLC	 formájá-
ban	szerezhetjük	be…	kicsit	görény	húzás,	de	ez	
van.

	 A	 játékmenetet	 is	 modernizálták,	 a	 tör-
ténet	 nagyrészt	 maradt	 a	 régi,	 vagyis	 bejárjuk	
keresztül-kasul	 a	 rendőrséget,	 annak	 szobáit	 és	
környékét,	 majd	 eljutunk	 egy	 titkos	 Umbrella	

földalatti	bázisra,	ahol	vár	minket	a	végső	össze-
csapás.	Szerencsére	megmaradt	az	eredeti	 játék	
azon	módja	 is,	hogy	a	két	karakter	bár	ugyanazt	
a	történetet	viszi	végig,	de	más	úton/módon,	így	
gyakorlatilag	attól,	hogy	megkapjuk	a	 teljes	 tör-
ténetet,	 minimum	 kétszer	 kell	 végigjátszanunk.	
A	régi	totyogós,	lassú	irányítást	felváltotta	a	mo-
dern	Resident	Evilekből	megszokott	kicsit	pörgő-
sebb	és	akciódúsabb	stílus.	A	zombik	is	nagyobb	
számban	és	agresszívabban	támadnak	hőseinkre,	
néha	a	legváratlanabb	helyekről	előtörve.	

 Nem is ragoznám tovább, ugyanis a Resi-
dent	Evil	2	Remake	egy	közel	tökéletes	játék.	Leg-
alábbis	 a	 stílusán	belül.	 Fantasztikusan	néz	 ki	 és	
élvezet	vele	játszani,	bár	annyira	már	nem	félelme-
tes,	mint	az	eredeti,	amitől	annak	idején	tényleg	
a	hideg	futkosott	a	hátamon,	de	kellően	izgalmas	
és	szimplán	játszatja	magát.	És	akkor	még	nem	is	
beszéltem	a	mindenféle	megnyitható	extra	
tartalmakról,	 kosztümökről,	 karakterekről	
(melyek	egyike	egy	hatalmas…	Tofu)	és	a	

„...ha	teheted,	
ne	hagyd	ki!”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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egy	anime	sorozat	is,	manga,	regények,	meg	ami	
ilyenkor	kell,	a	Capcom	igyekezett	kielégíteni	a	ra-
jongók minden várakozását. 
 
	 Aztán	 jött	 az	 a	 bizonyos	 „DmC:	Devil	May	
Cry”.	A	Capcom	felkérte	a	brit	Ninja	Theory	csa-
patát,	 hogy	 rebootolja	 a	 sorozatot,	 a	 nyugati	
igényeknek	megfelelően.	A	2013-ban	megjelent	
játék	 ugyan	 nem	 volt	 rossz,	 sem	 játékmenetre,	
sem	stílusra,	de	borzasztóan	olyan	érzést	keltett,	
mintha	 egy	 újabb	 hollywoodi	 feldolgozást	 lát-
tunk	volna	erőltetett	poénkodással.	Nem	 igazán	
tetszett	a	 játékosoknak,	sem	a	kritikusoknak,	 így	
a	 Capcom	 a	 rajongókra	 hallgatva	 bejelentette,	
hogy	a	legújabb	5.	rész	már	ismét	a	régi	formulát	
fogja	követni	a	már	megszokott	karakterekkel.	

	 És	 most	 végre	 megjelent,	 10	 év	 után	 az	
újabb,	igazi,	hamisítatlan	Devil	May	Cry	epizód.	És	
pontosan	olyan	groteszken	vicces,	menő	és	vadál-
lat, ahogy azt vártuk!

	 Ha	a	Capcom	ebben	az	évben	csak	a	Resi-
dent	 Evil	 2-t	 jelenteti	meg,	már	 akkor	 is	 esélyes	
lett	 volna	 az	 év	 játékfejlesztője	 díjra,	 de	 termé-
szetesen	 nem	 elégedtek	 meg	 ennyivel,	 ugyanis	
az	igazi	nagy	durranás,	csak	ezután	jött,	a	DMC5.	
A	pár	éve	megjelent	és	elég	 vegyes	 fogadtatás-
ban	 részesült	 „reboot”	 próbálkozást	 félretették	
és	 ismét	a	klasszikus	gárdához	és	az	eredeti	tör-
ténethez	 nyúltak	 vissza,	 a	 rajongók	 legnagyobb	
örömére.	 Az	 5.	 rész	 egy	 igazi	 fanservice	 epizód	
lesz,	hiszen	itt	van	mindenki	aki	számít,	de	ne	ro-

hanjunk	ennyire	előre,	mert	lehet	nem	mindenki	
tudja,	miről	is	van	szó.

 A	Devil	May	Cry	sorozat 1999-re nyúlik visz-
sza,	ahol	a	Capcomnál	épp	a	Resident	Evil	trilógi-
ából	 származó	pénzes	 zsákokat	 számolgatták	és	
azon agyaltak, hogy hova tovább. A korábban em-
legetett	Mikami	Shinji	és	egy	másik	(azóta	szintén	
legendás)	játékfejlesztő,	Kamiya	Hideki	új	ötlettel	
álltak	elő:	a	Resident	Evil	4.	része	legyen	gótikus	
horror,	 sok	 akcióval	 és	 nagyon	 laza	 főhőssel.	 Az	
ötletet	ugyan	a	vezetőség	jónak	látta,	de	valahogy	
mégsem	illett	szerintük	a	Resident	Evil	sorozatba,	
így	inkább	zöld	utat	adtak	nekik	egy	új	cím	megal-
kotásához,	 amiből	 végül	2001-ben	megszületett	
Playstation	2-re	a	Devil	May	Cry.	
	 Bár	akkoriban	nyomokban	még	érződött	raj-
ta	a	Resident	Evil	múltja,	avagy	a	horror	kastély	és	
a	kulcsokat	gyűjtögetős	nem	lineáris	játékmenet,	
de	mégis	 valami	 teljesen	 új	 élményt	 adott.	 Kez-
désnek	mindjárt	ott	volt	a	főhős,	Dante,	aki	már	

nem	egy	rendőr	vagy	katona,	hanem	egy	démon-
vadász,	akinek	az	ereiben	szintén	démonok	vére	
folyik.	A	harcok	sem	a	lassú	taktikázós,	menekülős	
stílusban	 zajlottak,	 hanem	 látványos	 kombókkal	
és	 akrobatikával	 fűszerezett	 adrenalin	 bombák	
voltak.	Dante	fegyvertára	kezdetben	egy	masszív	
kard	és	két	pisztolyból	állt,	melyeket	fejleszteni	is	
lehetett.	A	szörnyeket	pedig	tucatjával	csapdosta	
szét,	néha	még	be	is	szólogatva	nekik.	Dante	na-
gyon	menő	stílusa,	a	játék	pörgőssége	és	hangu-
lata	nagyon	bejött	a	játékosoknak,	a	Devil	May	Cry	
pedig	egy	csapásra	hatalmas	siker	lett.	Érkeztek	is	
sorban	a	folytatások,	egy	kicsit	gyengébb	2.	rész,	
egy	iszonyatosan	nehéz,	de	állati	stílusos	és	látvá-
nyos	3.	 rész	és	a	modern	konzolokra	 fejlesztett,	
picit	méltatlanul	mellőzött	4.	rész.	Mindeközben	
Dante	a	játékvilág	egyik	legismertebb	figurája	lett	
és	 rendszeresen	 vendégszerepelt	 más	 játékok-
ban	 is,	mint	 például	 a	 Shin	Megami	 Tensei	Noc-
turne-ban	 és	 a	 Viewtiful	 Joe-ban	 is	 (mint	 titkos	
karakter),	hogy	csak	kettőt	említsek.	Jött	közben	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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gyűjthetünk	be,	de	ezt	 leszámítva	elég	standard	
hack’n	slash	 játékkal	van	dolgunk.	Haladunk	elő-
re	 a	 helyszíneken,	 gyepáljuk	 az	 egyre	 rondább	
és	erősebb	démonokat,	aztán	jön	egy	pálya	végi	
nagy	dög,	akit	lecsapva	be	is	fejezhetjük	a	külde-
tést.	Egyes	pályákon	válthatunk	a	karakterek	kö-
zött,	de	tapasztalatom	alapján	továbbra	is	Dante	
a	legjobb	és	legerősebb,	míg	V	a	legkörülménye-
sebb,	tekintve,	hogy	ő	egy	madárral	és	egy	fekete	
párduccal	harcol	(furán	hangzik,	de	jah).	Nero	pe-
dig	valahol	a	kettő	között.	

	 Az	 5.	 rész	 talán	 a	 sorozat	 legjobb	
darabja, nagyon látszik, hogy iszonyato-
san	 odatették	magukat	 a	 fejlesztők,	 hogy	 a	
létező	 legtöbbet	 hozzák	 ki	 magukból.	 Mind-
járt	ott	van	a	grafika,	ami	a	Resident	Evil	2-höz	
hasonlóan a RE engine-t használja. De nem is 
akárhogy!	 Megmondom	 őszintén,	 hogy	 én	
néha	komolyan	 ledöbbentem	azon	a	grafi-
kán,	amit	a	DMC5	kiprésel	magából,	pedig	
láttam	már	nem	egy	szép	játékot.	Már	a	RE2	
is	brutálisan	szépen	nézett	ki,	de	ez	még	azon	
is	túltesz.	Az	átvezető	videók	valami	olyan	elké-
pesztően	néznek	 ki,	 hogy	néha	el	 sem	hiszi	 az	
ember,	hogy	amit	lát,	az	nem	egy	mozifilm.	Volt	
egy	összehasonlítás	a	DMC5	grafikája	és	a	máig	
nagyon	 szépnek	 számító	CG	film,	 a	 Final	 Fan-
tasy	Advent	Children	között,	ahol	döbbenetes	
volt látni, hogy hova jutottunk el vizualitás-
ban.	Amikor	egy	játékot	alig	lehet	megkülön-
böztetni	a	sok	éven	át	renderelt	CG	filmtől.	
	 A	második	 alkalom	 amikor	 elképed-
tem	a	grafikán,	akkor	volt,	amikor	a	játék	

alatt	 eljutottunk	 egy	 könyvtárba,	
ahol	természetesen	előkerült	pár	

démon,	akiket	helyre	kel-
lett tenni, de arra nem 

számítottam,	 hogy	 mind-
eközben	 a	 helyszínt	 is	 át-

rendezzük. A bunyó alatt 
törtek	a	polcok,	asztalok,	
székek,	 a	 könyvek	 szer-
teszét	 repültek,	 min-
dennek	 súlya	 van	 és	
törhető.	 Elképesztő	
volt,	hogy	a	csata	vé-
gére	 ott	 állt	 hősünk	
egy	 rakás	 törmelé-

ken. Hát igen, az 
RE engine teszi 
a	 dolgát.	 Szinte	
minden	 helyszín	

bizonyos szintig 
rombolható,	 lé-
nyegében	csak	a	

falak maradnak állva egyik-másik küzdelem után 
(vagy	azok	sem).	Talán	ki	 is	 lehet	 jelenteni,	hogy	
a	 Devil	 May	 Cry	 5	 az	 egyik,	 ha	 nem	 a	 legszebb	
grafikájú	játék	a	jelenlegi	piacon.	Innentől	ez	lesz	
összehasonlítási	alapom,	nagyon	 remélem,	hogy	
tényleg	ez	lesz	innentől	a	standard.	
	 Persze	azért	csodát	ettől	sem	kell	várni,	hi-
szen	azért	megvan	a	trükkje	a	dolognak,	a	pályák	
ugyanis	elég	rövidek	és	korlátoltak,	leginkább	elő-
re	lehet	csak	haladni,	de	ezt	ügyesen	leplezi	azért	
játék.

	 A	történetbe	mélyen	nem	szeretnék	bele-
menni,	 hiszen	 egyrészt	 kapcsolódik	 az	 előző	 ré-
szekhez,	másrészt	 pedig	 annyira	 azért	 nincs	 túl-
bonyolítva	szokásosan,	hogy	érdemben	lehessen	
róla	 beszélni.	 A	 főhős	 ismét	Dante,	 akihez	 ezút-
tal	két	másik	játszható	karakter	társul,	a	fiatal	és	
forrófejű	Nero	és	a	furcsa,	kissé	misztikus	V	(igen,	
ennyi	 a	 neve,	 V…	 ami	 egyébként	 beszédes,	 ha	
ismerjük	a	korábbi	 sztorikat).	A	 történet	most	 is	
küldetésekre	van	feldarabolva,	amiket	letudva	ér-
tékelést	kapunk	a	harci	teljesítményünkről.	Néha	
találunk	 bónusz	 pályákat,	 ahol	 extra	 jutalmakat	

„Haladunk	előre	a	helyszíne-
ken,	gyepáljuk	az	egyre	ron-
dább	és	erősebb	démonokat,	
aztán	jön	egy	pálya	végi	nagy	
dög,	akit	lecsapva	be	is	fejez-

hetjük	a	küldetést.”

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform


kontroller
099bemutató

TartalomjegyzékAniMagazin △!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

A	 helyszínek	 kezdetben	 elég	 változatosak,	 ut-
cákon,	 házakon,	 csatornában	 kell	 kommandózni	
előre,	 míg	 eljutunk	 a	 történet	 alapjául	 szolgáló	
hatalmas	 démoni	 fához,	 ami	 lassan,	 de	 bizto-
san	 bekebelezi	 a	 várost,	 annak	 összes	 lakójával	
együtt.	Hőseinknek	ezt	kell	megállítania,	de	per-
sze	ez	nem	 lesz	 egyszerű.	 Egy	új	 szereplő	 is	 be-
jött	a	képbe,	Nico,	aki	amolyan	„fegyverépítő”	és	
kereskedő,	 de	 valami	 nagyon	 betegesen	 furcsa	
személyiséggel,	ami	néha	kimondottan	humoros.	
Nála	 lehet	 fejleszteni	 a	 fegyvereket	 és	 képessé-
geket	 két	 küldetés	 között,	 amire	 szükségünk	 is	
lesz,	 mert	 ugyan	 ha	 annyira	 nem	 is	 hardcore	 a	
játék,	mint	a	3.	rész	volt,	de	elég	keményen	meg	
tud	 izzasztani,	 főleg	 magasabb	 nehézségi	 foko-
zaton.	De	ha	már	humor,	a	DMC5	talán	a	sorozat	
legviccesebb	része,	néha	hangosan	felnevettem,	
mert	a	legváratlanabb	pillanatokban	képesek	egy	
nagyon	morbid	poént	bedobni.	Amikor	Dante	az	
egyik	jelenetben	Michael	Jackson	módjára	táncol,	
ott	szabályosan	kitört	belőlem	a	röhögés.	Termé-

szetesen	most	is	minden	a	végletekig	van	túlozva,	
az	összes	szereplő	olyan,	mint	egy	rajzfilmfigura.	
Mindenki	pózol,	mindenki	ultra	vagány	és	árad	be-
lőlük	a	lazaság.	Emiatt	nehéz	is	komolyan	venni	az	
egészet,	hiszen	üvölt	róla,	hogy	paródia	az	egész.	
	 Ha	 már	 ennyire	 dicsértem,	 azért	 megje-
gyezném,	 hogy	 akárcsak	 a	 Resident	 Evil	 2,	 ez	 a	
cucc	 sem	 teljesen	 tökéletes.	 Mint	 azt	 már	 fen-
tebb	említettem,	a	pályák	és	egyben	a	küldetések	
is	nagyon	rövidek,	sőt,	egy	idő	után	kimondottan	

monotonok	 is.	Haladunk	előre,	 szecskázzuk,	 ami	
szembejön	és	ennyi.	Néha	elvétve	akad	egy-két	ki-
sebb	logikai	feladvány,	de	semmi	olyan,	amit	pár	
másodperc	 alatt	 ne	 lehetne	 kitalálni.	 Ez	 egy	 idő	
után kifejezetten unalmassá tud válni. Illetve ami 
szintén	 kicsit	 furcsa	 volt	 számomra,	 hogy	ugyan	
van	 3	 játszható	 karakter,	 de	 nincsen	 női	 opció.	
Pedig	 lenne	 rá	 lehetőség,	 Trish	 vagy	 Lady,	 eset-
leg	Nico,	simán	lehetett	volna	egy	kicsit	változa-
tosabbá	tenni	a	játékmenetet	velük.	Főleg,	hogy	
Dante	és	Nero	szinte	alig	különböznek	egymástól,	
mennyivel	jobb	lett	volna	már	kipróbálni	Lady-t	és	
a	bazi	nagy	puskáját.	Na	de	mindegy,	majd	talán	a	
következő	részben.	

	 A	Devil	May	Cry	5	egy	 irgalmatlanul	 látvá-
nyos	 és	 stílusos	 akciójáték,	 annak	 minden	 elő-
nyével	és	hátrányával.	A	 története	egyszerű,	 így	
akár	 a	 teljesen	kezdők	 is	 kipróbálhatják,	 ugyanis	
a	főmenüben	lehet	kérni	egy	összefoglalót	a	ko-
rábbi	eseményekről,	hogy	képbe	kerüljünk.	Extra	
infó	a	hölgyeknek,	hogy	mind	a	három	főhős	igazi	
„helyes	pasi”	a	 legjavából,	főleg	Dante,	aki	olyan	
férfias	és	macho,	hogy	tesztoszteront	izzad,	Nero	
a	kisfiús-szépfiú,	míg	V…	nos,	ő	inkább	a	romanti-
kusabb	hölgyek	szívét	fogja	megdobogtatni.
 
	 Bátran	ajánlom	mindenkinek,	mert	nagyon	
kellemes	 kikapcsolódást	 tud	 adni	 pár	 napra	 és	 a	
több	karakter	miatt	még	jó	pár	újrajátszás	is	ben-
ne	van.	Az	értékelés	pedig	emiatt:
SMOKIN’	SEXY	STYLE!!

Resident Evil 2 Remake
Kiadás éve: 2019

Platform: Xbox	One,	PS4,	PC
Fejlesztő:	Capcom

Kiadó:	Capcom
Műfaj:	túlélőhorror

Devil	May	Cry	5
Kiadás éve: 2019

Platform: Xbox	One,	PS4,	PC
Fejlesztő: Capcom

Kiadó:	Capcom
Műfaj:	akció

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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