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Mivel a jelen sorok írásakor még nem indult
el a nyári anime szezon, a tavaszi pedig éppen zárul, nem sok okosságot tudtam volna írni azon kívül, amit májusban elmondtam. Így jött az ötlet,
hogy most inkább a játékok kedvelőinek dobok
össze egy ajánlót, az elmúlt pár hónap legérdekesebb címeiből. Természetesen most elsődlegesen
azokat mutatnám be, melyek a legközelebb állnak az animékhez, így az olyanok, mint a The Last
of Us 2 vagy a Death Stranding most kimaradnak
(utóbbiról még sanszosan lesz szó a közeljövőben).
Na csapjunk is bele!

Shantae and the Seven Sirens
Microsoft Windows, Xbox One,
Playstation 4, IOS, Switch
Kezdjük kapásból a fekete báránnyal, ugyanis a Shantae sorozat bármennyire is „animés”, valójában egy kaliforniai stúdió áll mögötte, de ezt
nézzük el neki. A Shantae sorozat lassan 20 éves
lesz, ugyanis a legelső rész még 2002-ben jelent
meg Gameboy Colorra és már akkor is egy letaglózóan szép és ötletes platformjáték volt, amit az
évek alatt tovább csiszoltak. A főhőse a sorozatnak maga Shantae, a nagyon aranyos és szexi kis
féldzsinn lányka, aki természetesen mindenféle
kalandokba keveredik.
Ezúttan Shantae és barátai a Paradise szigetre utaznak nyaralni, ahová meghívták őket a
„féldzsinnek fesztiváljára”. Össze is találkoznak
Shantae-hez hasonló lányokkal, ám a fesztivál éj-
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Ys: Memories of Celceta
PS Vita, Playstation 4, Microsoft Windows

szakáján elrabolják őket, és természetesen hősnőnkre vár a feladat, hogy a szigetet bejárva megtalálja az elrabolt dzsinneket.
Oké, a sztori most sem Nobel-díjas alkotás,
de egy ilyen ügyességi akciójátékhoz tökéletes.
Aki már játszott korábbi részekkel, annak nem
sok újdonság lesz. Adott egy nagy sziget, amit
„metroidvania” stílusban kell felderíteni. Vagyis
a pályák nem sorban jönnek, hanem folyamatosan oldjuk fel az átjárókat és helyszíneket, ahogy
megszerezzük a hozzájuk szükséges képessége-

ket vagy tárgyakat. A harcok most is piszok egyszerűek, Shantae a hosszú haját ostorként tudja
használni, és azzal csapkodja a rosszakat, de természetesen kapunk varázslatokat is, melyeket
nagyon cuki hastánccal lehet aktiválni. Most sem
maradhatott ki az átváltozás sem, Shantae mindenféle állattá át tud változni, és így képes elérni
újabb helyszíneket.
A grafika továbbra is 2D-s és első osztályú, minden platformon egyaránt fantasztikusan
szép és látványos. A hangok és zenék kellemesen
debilek, hozzák a kellő hangulatot. Bár összeségében azt kell mondanom, hogy az előző rész, a
Half-Genie Hero egy picit csiszoltabbra sikerült,
de ezzel sem fog senki melléfogni, ha megveszi.
Shantae és metroidvania rajongóknak meg természetesen kötelező!

A Nihon Falcom Ys sorozatáról egy korábbi számban már meséltem picit (AniMagazin 44.),
nem is olyan régen jelentették be a 9. epizód érkezését nyugatra 2021-re, de addig is az Xseed jóvoltából megjelent a Memories of Celceta PS4-re
és PC-re, ami valójában a Playstation Vita verzió
remasterelt portja. Az MoC igazából az Ys IV lenne, méghozzá ezúttal hivatalosan is, ugyanis ilyen
néven több verzió is létezik belőle a 90-es években. Kicsit bonyolult, ne is menjünk bele, a lényeg,
hogy időrendben ez a 2. és 3. rész között játszódik, de szerintem ez nem sokaknak mond bármit
is. Bátran ugorjon neki bárki, aki még egyetlen Ysszel sem játszott, mert bár utalgatnak a korábbi
eseményekre, a játék teljesen követhető a sorozat mélyebb ismerete nélkül is.
A főszereplő ismét Adol, a vörös hajó harcos, aki hosszas kalandozás után megérkezik Casnan városába, ám valamilyen okból amnéziája van.

„Oké, a sztori most sem Nobel-díjas
alkotás, de egy ilyen ügyesség
akciójátékhoz tökéletes.”
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Találkozik egy férfival, Durennel, aki azt állítja,
hogy ketten ismerik egymást korábbról. Adol természetesen azonnal egy kisebb felfordulásban
találja magát, aminek az lesz a vége, hogy felkérik, hogy legyen rendes kalandozó és derítse fel Celceta
területét, közben részletes
térképet rajzolva, mert eddig még senki tudja ezt kivitelezni. Adol természetesen
elindul az üres térképpel be
a sűrű erdőbe, hogy bejárja egész Celcetát,
közben pedig megkeresse az elveszett
emlékeit.
Az Ys sorozat mindig
is klasszikus hack’n
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slash fantasy szerepjáték volt és az MoC sem kivétel. Ha valaki ismeri a Diablo sorozatot (és szerintem mindenki ismeri), az pontosan tudja, hogy
mire számíthat. Adol folyamatosan harcol, miközben erdőket, barlangokat, ősi romokat jár be,
gyűjti a tapasztalati pontokat, lépkedi a szinteket,
erősebb felszereléseket kovácsoltat, stb-stb. Ehhez több társat is kap a történet során, akik között
a játékos bármikor váltogathatja az irányítást.
A játékmenet csillagos ötös, szinte letehetetlen, mert folyamatosan találunk újabbnál
újabb felderíteni való helyeket, új szörnyeket és
nagyon könnyen elkapja a játékost az a bizonyos
„flow élmény”, amikor csak még fél órát szeretne
játszani, de már odakint hajnalodik.
A grafika sajnos nem igazán mai szint, a
legnagyobb jóindulattal sem, de csúnyának sem
nevezném, inkább csak a PlayStation 2 korszak
elejére viszi vissza a játékost… úgy a 2000-es évek
elejére. A hangok és zenék szokásosan kelleme-

sek, hozzák a kötelező Ys színvonalat. Egyszerűsége ellenére nagyon ajánlható, főleg azoknak, akik
szeretik a Diablóhoz hasonló játékokat, Ys rajongóknak meg nem is kell mondanom, hogy kötelező vétel!

Phantasy Star Online 2
Microsoft Windows, Xbox One
8 év után, mikor már mindenki végleg feladta, hogy a SEGA valaha is kiadja nyugaton a
PSO2-t, egyszerre csak jött a bejelentés és hopp,
itt is van. Hogy miért kellett 8 évet várni, arra sosem fogunk választ kapni, a lényeg, hogy most
már bárki számára elérhető ez a tényleg kiváló
„MMORPG”. Persze van aki még sosem hallott a
Phantasy Starról, na azoknak most röviden összefoglalnám:
Még a 80-as években indult a SEGA konzoljaira az rpg sorozat, ami leginkább azzal próbált
kitűnni a hasonló játékok tengeréből, hogy a ha-

gyományos fantasy környezet helyett inkább futurisztikus, science-fiction világban játszódtak.
Persze nagyrészt az alapok ugyanazok voltak, hős
a karddal, aki körökre osztott harcban vagdossa
a szörnyeket a labirintusok mélyén, de legalább
tényleg volt némi egyedisége. 1995-ig összesen 4 epizódot ért meg a sorozat, ami után egy
meglepő fordulat érkezett. Megjelent a Phantasy
Star Online 1999-ben (Dreamcastra), ami talán az
egyik legelső konzolos online szerepjátéka lett a
világnak. Borzasztóan szórakoztatóra sikeredett,
minden technikai frusztrációja ellenére, elvégre
abban az időben az online játék még nagyon gyerekcipőben járt. Hatalmas élmény volt fénykardokkal és lézerpuskákkal aprítani a szörnyeket a
3D-s pályákon, egyszerre akár 3 barátunkkal is…
évekre lekötött mindenkit. Persze ma már megmosolyogtatóan egyszerű az egész, a grafikától
a játékmenetig, 2006-ban jött ez első folytatása
Phantasy Star Universe címen, majd több kézikonzolos változat, de az első igazi modern változatra
2012-ig kellett várni… legalábbis a Japánoknak.
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ér mindenkinek. Kár, hogy 8 évet késett, mert nagyon látszik rajta, hogy közben egy teljes játékgeneráció lefutott, így most 2020-ban már inkább
csak egy „oké” az értékelése…

Xenoblade Chronicles:
Definitive Edition
Switch

A Phantasy Star Online 2 pontosan azt az
élményt kínálja, mint a 20 évvel korábbi elődje.
Adott egy hatalmas űrhajó, ahol az online játékosok egész serege várakozik, vásárolgat, idétlenkedik stb., és innen lehet különféle küldetésekre
menni, akár egyedül, akár más játékosokkal. Ilyenkor leteleportálnak minket egy bolygóra, megkapjuk a feladatot, és indulhat a darálás. A harcok
pörgősek, aki játszott már bármelyik modernebb
akció mmo-val, annak semmi gondja nem lesz.
Harcok után fejleszthetjük a karakterünket, és
egyre nehezebb pályákra mehetünk.
A PSO2 elég kétarcú játék, mert míg egyik
oldalon ott van az elképesztő hangulata és addiktív játékmenete, addig a másik oldalon technikai
problémák hegye várja a játékosokat, főleg a PC
verzióban. Optimalizálatlan, bugos, nehézkes az
egész, látszik, hogy elég sebtiben dobták össze
az angol verziót. A Microsoft Store pedig maga a
rémálom, sokan még csak telepíteni sem tudták
sokáig. Viszont ingyenes, szóval egy próbát meg-
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A Xenoblade Chronicles sorozat - tekintve, hogy már három epizódot megért, így nevezhetjük annak - a Nintendo egyik legjobb exkluzív
címe. Sajnos sokan nem ismerik, vagy egyáltalán
nem játszottak eddig Xenoblade-del, pedig egy
igazi remekmű. Aki a „Xeno” szócska kapcsán a
Xenogearsre vagy a Xenosagára asszociál, az nem
is téved nagyot, hiszen nagyrészt ugyanaz a csapat áll a Blade mögött is, csak otthagyva a Sony-t,
a Nintendo szárnyai alatt fejlesztgetnek tovább.
A XC:DE egy remaster, méghozzá a 2012-ben Wiire megjelent eredetinek a jócskán felturbózott
újrakiadása. Bár nem ez az első remaster, hiszen
pár éve megjelent a new 3DS-re is, de nem hiszem, hogy sokan csak emiatt ruháztak volna be a
konzolra. A Switch verzió teljesen felújított szinte
mindent, új engine-t kapott a játék, a textúrákat
lecserélték, a karakter modelleket újraalkották,

a zenéket újrakeverték, de ami a legfontosabb,
a Wii verzió számtalan hiányosságát és sutaságát
végre orvosolták.
Adott egy végtelen óceán, ahol 2 kolosszális istenség harca döntetlenre végződik, halálra
sebezve egymást állnak az idők kezdete óta. Mind
a két óriás testén azonban megjelenik az élet,
méghozzá szó szerint, Bionison kolóniákba verő-

dött emberek építkeznek, míg Mechonison nagyon furcsa rovarszerű géplények terjeszkednek.
Az emberek és gépek között rendszeres az összecsapás, hatalmas háború zajlik, aminek a kezdetére már senki sem emlékszik. Az emberek oldalán
van egy speciális fegyver, Monado, egy kard, amit
csak a kiválasztottak tudnak használni. Dunban, az
aktuális birtokosa egy hatalmas ütközetet vezet
sikerre, ám közben súlyosan megsérül és többé
nem tudja forgatni a Monadót. A kard a 9-es kolónia katonai bázisára kerül, ahol Dunban húgának,
Fiorának legjobb barátja (és egyben udvarlója),
Shulk kezdi tanulmányozni. Shulk, Fiora és nagydarab, de nem túl eszes barátjuk, Reyn hármasa
régóta békében éldegélnek a kolóniában, de egy
nap a Mechonok lecsapnak és hatalmas pusztítást
végeznek a városban. Sok embert megölnek vagy
elrabolnak, köztük Fiorát is magukkal viszik. Shulk
felkapja a Monadót, és legnagyobb meglepetésére nemcsak használni tudja, de megkapja azt a
képességet, hogy képes bizonyos esetekben a jövőbe látni.

„Sajnos sokan nem ismerik, vagy
egyáltalán nem játszottak eddig
Xenoblade-del, pedig egy igazi
remekmű.”
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Reynnel ketten ezután elindulnak, hogy Bionist
megmászva átjussanak Mechonisra, és megmentsék vagy megbosszulják Fiorát.
És ezzel indul egy szó szerinti kolosszális kaland, ami alsó hangon is 70-80 órát fog tartani, de
ha valaki minden küldetést és rejtett dolgot szeretne teljesíteni, nos, annak szerintem 200 óra is
kevés lesz. Ami a legfontosabb, hogy bár látszólag
egy klasszikus JRPG, de valójában egy hatalmas
nyitott világú és nagyon egyedi játékról van szó. A
nyitott világot pedig nem tudom eléggé hangsúlyozni, ugyanis már az első helyszín, a 9-es kolónia
és környéke is gigantikus méretű, de valójában ez
csak egy piciny része a világnak. Ami szintén nem
megszokott, ugyanis tényleg két hatalmas óriáson játszódik a történet. Elindulunk az egyik lábáról, felmászunk a hasára, karjára, fejére, vállára
stb. Bionison mindenhol teljesen más és más környezet alakult ki, erdőkkel, hegyekkel, mocsaras
és havas tájakkal, attól függően melyik testrészen
vagyunk éppen. Mechonis, ahogy a nevéből sejteni lehet, teljesen gépesített, hatalmas végtelen
gyárakkal. A harcrendszer félig körökre osztott,
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félig valós idejű, így elsőre picit szokni kell, de hamar bele lehet rázódni. A hatalmas világ nem dísznek van, minden területen millió küldetést, ellenfelet, titkot és hasonlókat lehet felfedezni, amik
soha egy percre sem adnak okot az unatkozásra.
És ha ez nem lenne elég, akkor még a csapattagok
között is lehet fejleszteni a kapcsolatot, sőt még
saját kolóniát is építhetünk… nekem 150 óra volt
az első végigjátszás, és messze nem fedeztem fel
mindent.
Rengeteget tudnék még írni erről a játékról, mert egy vitathatatlan mestermű, aminek talán egyetlen nagy hibája, hogy csak a Switch tulajoknak elérhető. De nekik viszont kötelező!

Persona 4 Golden
PS Vita, Microsoft Windows
És a végére tartogattam a legjobbat, bár ha
őszinte akarok lenni, akkor eredetileg ide a Persona 5 Royal-t terveztem, de egyrészt arról már
írtam korábban, a Royal pedig csak annyit tett
hozzá, hogy picit szebb, jobb, változatosabb és
sokkal könnyebb lett. Ennél többet nem is tudnék mondani róla. Viszont szinte minden hírverés
nélkül, mint derült égből a villámcsapás (ami mostanában nem is olyan ritka… most is dörög épp
az ég felettünk), megjelent Steamen a Persona 4
Golden, amiről vétek lenne nem beszélni.
P4G… nemcsak minden idők egyik legjobb
szerepjátéka, de talán általánosan is a világ leg-

jobbjai között van, minden túlzás nélkül. Már az
eredeti Persona 4 is bántóan tökéletes volt, de a
pár évvel később megjelent Vita verzió hatalmasat fejlődött. Akárcsak a Xenoblade Chronicles-re
és a Phantasy Star Online 2-re, erre is pontosan
8 évet kellett várni, hogy a nagyobb közönség
számára is elérhető legyen (ebből is látszik, hogy
2012 milyen durván erős év volt játékok szempontjából). Ahogy megjelent a Steamen, azonnal
rekordot döntött, minden lista élére ugrott, és
úgy kapkodták az emberek, mint a cukrot (én is
azonnal megvettem). Eszméletlen hype van körülötte évek óta, de eddig csak a Vita tulajok élvezhették ezt a legendás alkotást… eddig. Most már
akinek van PC-je, az ezzel a lendülettel ugorjon is
át Steamre, és vegye meg. Pont. Feltéve, ha szereti az izgalmas történeteket és a kihívásokkal teli
játékokat.
Adott egy japán kisváros, Inaba, ahol minden csendes, igazi kellemes, vidéki környezet,
ahol látszólag soha semmi sem történik.
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Egyik nap ide érkezik Narukami Yu a nagyvárosból, hogy egy vidéki suliban töltsön el egy évet.
Befogadója a nagybátyja, Dojima, aki a helyi rendőrségnél nyomozó. Yu elég gyorsan beilleszkedik a suliban, összebarátkozik Yosukével, a kissé
szerencsétlen osztálytársával, és pár napig éli a
gondtalan iskolai életet. Aztán megtörténik az
első brutális gyilkosság. Nincsen rá magyarázat,
de eléggé felrázza a környéket, főleg, hogy a várost néha egy nagyon furcsa, sűrű köd is belepi.
Hamarosan előkerül egy második holttest, akiről
kiderül, hogy Yosuke ismerőse, és a két srác úgy
dönt, megpróbálják kideríteni, ki állhat a gyilkosságok hátterében. Hamarosan csatlakozik hozzájuk két lány is, Chie és Yukiko, akik szintén belekeverednek a furcsa nyomozásba. Kiderül, hogy
mind a két áldozat egy-egy éjszaka megjelent a
TV-ben egy furcsa, természetfeletti adás keretein belül. Yu és csapata pedig egy döbbenetes felfedezést tesznek: Inabában a TV-kbe belemászva
egy alternatív világot találni, melynek köze lehet

a gyilkosságokhoz. Ebben a világban hemzsegnek
a furcsa árnyéklények, melyek bizony közel sem
barátságokat. Yuéknak innentől nappal rendes
diákként kell élniük, de amikor eljön az idő, akkor
átlépnek a TV világba, ahol meg kell menteniük
az oda betévedt szerencsétleneket, mielőtt az árnyékok végeznének velük.
Abszurd mennyiségű tartalom és történet,
ezzel lehetne a legjobban jellemezni a P4G-t. Inaba városát bejárva megismerjük annak lakosait,
nyomozgathatunk mindenféle kisebb ügyekben
is, vállalhatunk diákmunkát, horgászhatunk, ezerféle elfoglaltság van, amivel simán 60 órát is el lehet tölteni. A TV világban pedig hatalmas labirintusokban kell klasszikus rpg-k módjára szörnyeket
ölni, fejlődni, és nem is lenne Persona, ha nem lehetne száznál is több démont begyűjteni, amiket
harcok során lehet megidézni.
A grafika bár eredetileg már 10 éves, de nagyon stílusos még mindig, nagyon jót tett neki a
HD-be húzás, a zenék kiakasztóan szépek, a történet fordulatos és nagyon-nagyon hosszú… ezen
senki sem fog egy hétvége alatt végigrohanni.
Alsó hangon is 80-100 óra az első végigjátszás, és
aztán még ott van a New Game+, ami újabb kihívásokat ad.

a körülötte lévő „hype” teljesen igazolt, és nem
véletlenül ömlengek én is. Bár megvannak a hibái,
pl. komoly angoltudás kell hozzá, illetve az eleje
kellemetlenül lassú, és sokáig nem is igazán engedi el a játékos kezét, de amint ennek vége, onnantól lerakhatatlanná válik. Akik esetleg már végigjátszották az eredeti Playstation 2-es változatot,
azoknak is érdemes újra belevágni, mert rengeteg
újdonságot pakolta bele a készítők.
Választható ruhákat, sok új küldetést, új karaktereket, felszereléseket, szörnyeket
és egy új befejezést is.
Remélem Atlus tanult
ebből, és hamarosan a
többi régebbi játékuk is
felkerül steamre így felújítva… csak a pénztárcánknak lenne ártalmas.

A Persona 4 Golden egy valóban kihagyhatatlan játék, és talán egy nagyobb cikket is megérdemelt volna, de a lényeget szerintem így is
sikerült átadnom. Azon kevés esetek egyike, ahol
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