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Folytatás a következő oldalon!

Mindhárom játékban lőni kell, 
majd még lőni, és végül de nem 
utolsósorban még többet lőni! Ezen 
most nem érdemes nevetni, mert 
igen, ezek a játékok erről szólnak. Pon-
tosan és gyorsan kell tüzelni, miköz-
ben a kismillió ellenséges egységet 
és n+1 (ahol n tart a végtelenbe) löve-
déküket kerülgetjük; csak a reflexünk-
ben bízhatunk és abban, hogy nem 
fog begörcsölni az ujjunk!
És még mielőtt mindenki azt hiszi, 
hogy egy agyatlan shooterről van 
szó, gyorsan megjegyzem, hogy: nem! 
Ugyanis mikor nagy nehezen kicselez-
tünk mindent és mérlegeltük, hogy 
jó, akkor ezen a ponton beáldozhatok 
egy életet, akkor jön csak a neheze!

A másik fontos közös vonás, 
hogy mindegyik 2D-s játék. A ma-
gamfajta öreg rókáknak fantasztikus 
érzés, hogy a játékok hőskorából 
származó oldschool shooterek még 
ma is léteznek. Még egy könnycsep-
pet is elmorzsoltam, mikor az Options 
menüpontban megláttam a hang 
beállítások között az Original opciót. 

Nagy izgalmak közepette kattintot-
tam rá, és a fülhallgatómon keresztül 
a füleim a mennyekben érezhették 
magukat a 8 bites prüttyögés halla-
tán! Miután nagy nehezen magamhoz 
tértem, akkor vettem csak észre a 
gyönyörű és részletgazdag grafikát. 
Egy gyors utánajárással ki is derült, 
hogy az egészet kézzel rajzolták. Szá-
momra, aki megmaradt a pálcikaem-
ber szintjén (és még azt is elrontom), 
ez egy olyan hatalmas teljesítmény a 
fejlesztőktől, hogy minden létező és 
nem létező kalapomat megemelem!

Ha japán játékokról beszélünk, akkor a legtöbb embernek óhatatlanul is a kon-
zolok jutnak az eszébe. Ez érthető is, a legtöbb játék ott jelenik meg, hiszen náluk ez az 
elsődleges piac. Pedig vannak alkotások, amik PC-re is kijöttek. Ma egy, vagyis jobban 
mondva három ilyen játékot fogunk közelebbről megnézni!

Most, hogy megnéztük a közös 
jellemzőket, lássuk, mégis miben tér-
nek el egymástól a játékok.
Íme, itt is az első játék a Gundemo-
nium kollekcióból, ami elvezet minket 
egy alternatív 18. századba, amikor az 
emberiség gyors technikai fejlődése a 
pusztulás szélére sodorta a Föld lako-
sait, akik segítségül hívták az alkímiát 
és a bölcsek kövének (nem az Elric 
családról van azért szó :D)

erejét, így egy új és jobb korszak
vette kezdetét. Ám mindennek 
megvan az ára: a bölcsek köve lelő-
helyén démonok törtek elő a mély-
ből, és az emberiségre támadtak.
Ehhez a csatához csatlakozunk mi
is, és minden erőnket és tudá-
sunkat bevetve megpróbáljuk 
visszaverni ezeket a démoni 
lényeket.

A csomag második játéka
az előzőt folytatja: Az alkímiai forra-
dalom után járunk, egészen ponto-
san 1795-ben, amikor az emberiség
az utolsó nagy támadására készül!
Meglepő módon a három közül 
talán ez a legkönnyebb.
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Az előző két alkotást akár egy 
kalap alá is vehetnénk, annyi minden-
ben hasonlítanak: oldalnézetes shoo-
ter mind a kettő, és ugyanazok a sze-
replők szerepelnek benne, az ellen 
felek sem változnak. Olyan, mintha új 
küldetéseket kaptunk volna.

Végül, de nem utolsósorban 
pedig a személyes kedvencem, ami-
ben az első (vagyis 0. - tutorial pályát) 
annyiszor kellett újrajátszanom, mire 
egyszer sikerült, hogy ha meg szeret-
ném mutatni a kezemen, akkor segít-
ségül kéne hívnom a lábujjaimat is!
Az előzőektől eltérően ez egy felül-
nézetes játék, és a története is telje-
sen eltérő az elődjeitől.
1757-et írunk, amikor Kelet Porosz-
országot a kegyetlen Genoremasody 
Reich uralja. Erős hadseregének és 
technikai fejlettségének köszönhető-
en gyorsan átvette az uralmat a régió 
felett. Ezekben a háborús időkben 
találkozik két árva kislány: Rosa és 
Kreutzer, akik 

szüleiket városuk lebombázása köz-
ben veszítették el. 

Kreutzer rendelkezik egy külön-
leges képességgel: képes gyémántók-
ból egy kis manna segítségével harci 
humanoidokat készíteni. Ám kiderül, 
hogy Rosa is különleges: képes az an-
droidok elméjével eggyé válni és így 
irányítani őket. Ők ketten veszik fel a 
harcot az elnyomókkal szemben.
A játék annyira nehéz - talán a legne-
hezebb mind közül - annyira alternatív 
gondolkodást, gyors reflexeket igé-
nyel, hogy bárki aki először találkozik 
vele, az első 10-20 próbálkozása csú-
fos vereség lesz. De pont ebben rejlik 
a szépsége is!

Ha valamilyen extrém kihívásra 
vágyunk, akkor ezek az alkotások 
tökéletesek számunkra.
Tipikusan azok a játékok, amiket az 
ember vagy nagyon szeret, vagy 
nagyon utál. Én nagyon szeretem 
mindegyiket, és bár a Hitogata Hap-
pát még nem sikerült végigvinnem, a 
másik kettőt már többször is!

Hitogata Happa

http://anipalace.hu

