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Fejtsük	ki	ezt	job-
ban.	A	checkpoin-
tok vagy úgyneve-
zett	Scupltor	 Idolok	 igazán	kellemes	
helyek,	 itt	 tudunk	 pihenni,	 feltölteni	
készleteinket,	 elkölthetjük	 képességpont-
jaikat	 és	 ami	 a	 legjobb,	 utazhatunk	ezek	 kö-
zött.	Utóbbi	már	csak	azért	 is	hasznos,	mivel	a	
karprotézisünk	 fejlesztése	céljából	mindig	vissza	
kell	térnünk	faragó	mesterünkhöz.	

 Lassan	már	köztudottá	válik,	hogy	nem	iga-
zán	vagyok	kompatibilis	a	japán	játékokkal.	Maxi-
mum	annyira,	mint	egy	plázacica	egy	dunakanyari	
túraúttal.	 Valahogy	 ez	 idáig	 egyik	 sem	 húzta	 tíz	
percnél	tovább	a	gépemen.	Ez	az	anime	témájú	já-
tékokra	különösen	érvényes.	De	most	ezt	 inkább	
ne	részletezzük.	
	 Azonban	a	From	Software	különbözik,	az	ő	
játékaik	valahogy	képesek	lekötni,	mind	tartalmi-
lag,	mind	 látványilag.	A	Dark	Soulst	nem	kell	be-
mutatni	 azoknak,	 akik	 legalább	 egyszer	megnyi-
tottak	egy	játékos	weboldalt.	Hírhedten	izzasztó,	
bosszantó,	és	a	szó	szoros	értelmében	haláli.	
	 A	stúdió	az	új	címében	sem	hazudtolta	meg	
magát,	ez	sem	egy	könnyed	nyári	tábor,	ám	rend-
kívül	izgalmas.	

Shinobi sors

 A Sekiro	 a	híres	 sengoku	 korszakban	 kala-
uzol	minket,	amit	annyi	színben	és	formában	lát-
tunk	már	 -	főként	animékben	-,	hogy	számolni	 is	
nehézkes	 lenne.	 Ezúttal	 sötétnek	 is	 a	 sötétebb	
oldalát	fogjuk	megtapasztalni,	ebben	a	kegyetlen	
világban,	ahol	mindenki	ellenünk	van	és	a	játék	so-
sem	lesz	rest	a	földbe	taposni	minket	újra	és	újra,	
majd	ha	ez	megvan,	kacagva	tovább	gyötör,	négy-
felé	vág	és	elküld	kapálni	a	rizsföldre.	Kettőnél	jó-
val	többször.	
	 Főhősünkkel	a	harctéren	 találkozunk,	árva	
gyermekként,	akit	egy	sinobi	mester	nevel	fel	és	
tanít	ki,	és	a	Wolf	nevet	kapja.	Felnővén	egy	fon-

tos	személy	védelmét	bízzák	rá,	ő	Kuro,	a	Mennyei	
Örökös,	az	ősök	vérvonalának	képviselője.	Benne	
kering	a	sárkányvér,	ami	halhatatlanságot	biztosít	
számára.	 Ebből	 egyenesen	 következik,	 hogy	 el-
lenségei	vannak,	név	szerint	Genichiro,	az	Ashina	
klán	vezetője.	Hősünk	és	 így	a	mi	feladatunk	pe-
dig,	hogy	életünk	árán	is	megvédjük	őt.	

	 Hamar	kiderül,	hogy	ez	nem	fog	menni,	vé-
dencünket	„Gen-chan”	(bocs	a	hardcore	fanoktól)	
elrabolja	 és	 ajándékként,	 hogy	 ne	 felejtsük	 el	 a	
röpke	találkozót,	megszabadít	minket	bal	karunk-
tól. 
	 	És	itt	most	jön	egy	kis	Dororo	(AniMagazin	
48.)	 áthallás,	egy	öreg	 fafaragó	mesternél	ébre-
dünk,	 aki	 művégtagot	 eszkábált	 nekünk,	 amibe	
nem	 mellesleg	 egy	 kilőhető	 köteles	 horgony	 is	
elfért.	Ám	készletünk	a	későbbiekben	továbbfej-
leszthető	 parázsszóróval,	 shurikennel,	 fejszével.	
Szóval	egy	komplett	sengoku	fegyverboltot	hor-
dunk az alkarunkban.

	 Kiderül,	hogy	mint	 szent	védelmező,	mi	 is	
szert	tettünk	a	sárkányvér	áldására.	Kaptunk	egy	
második	 esélyt,	 hogy	 beteljesítsük	 küldetésün-
ket,	végzetünket	és	megmentsük	az	örököst.	
Ezután belevethetjük magunkat a	 sírgö-
dörbe,	 vagyis	 a	 kalandba,	 ami	
palotákon,	 katakombákon,	 er-
dőkön,	falvakon	át	vezet.	Bőven	
lesz alkalmunk mindent meg-
csodálni,	mivel	a	bossoknak	kö-
szönhetően,	 sokszor	 vághatunk	
neki ugyanannak a szakasznak.

A halál nem elég

	 Ahogy	a	játék	címe	is	utal	rá,	kétszer	halha-
tunk	meg	úgy,	hogy	fel	is	támadjunk	belőle.	Ha	ez	
többre	sikerül	(többre	fog),	akkor	visszakerülünk	
egy	korábbi	checkpointhoz	és	onnan	újra	gyürkő-
zhetünk	neki	a	harcnak.	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://animagazin.hu/magazin/48/
https://animagazin.hu/magazin/48/
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dolognak.	Bár	nem	használhatjuk	egyből,	párszor	
meg	kell	csapkodnunk	az	ellenfelet,	hogy	használ-
ni	tudjuk.	Utána	viszont	nincs	kegyelem!	

	 Akad	 itt	 azonban	 még	 egy	 fontos	 dolog.	
Mint	 jó	 harcművészek,	 ügyeljünk	 a	 tartásunkra.	
Ez annyit tesz, hogy mind nekünk, mind az ellen-
felünknek	van	egy	stabilitást	 jelző	csík.	Ha	sokat	
csapjuk	 az	 ellent	 vagy	 jó	 ütemben	 védekezünk,	
akkor	 kibillen	 az	 egyensúlyából	 és	 egy	 szúrással	
átküldhetjük	a	Sanzu	folyó	másik	oldalára.	Viszont	
ez	ránk	is	érvényes.	Nem	védekezhetünk	folyama-
tosan	sokáig.	Ez	a	funkció	nekem	eléggé	elnyerte	
a	tetszésemet.	Hasznos.

Shinobi vér

	 Ha	már	a	halálnál	tartunk.	Azon	kívül,	hogy	
sokszor	lesz	benne	részünk	és	a	halál	kanjiját	tuti	
megtanuljuk, más hatása is van. Nem ússzuk meg 
büntetlenül	önnön	szerencsétlenségünket.	

Alapvető	 fegyverünk	 a	 kard	 lesz,	 tudunk	 vele	
szúrni,	 vágni,	 hárítani	 és	 a	 végzetes	 csapásokat	
(deathblow)	 is	 ezzel	 vihetjük	 be.	 A	másik	 a	már	
említett	 protézis,	 ezzel	 már	 több	 mindenre	 ké-
pesek	vagyunk.	A	csáklyát	már	említettem,	ezzel	
képesek	 vagyunk	 fákra,	 falpárkányra,	 háztetőre	
felkapaszkodni	(nem	mindenhová).	Ezzel	egyrészt	
vertikálisan	 is	 járhatóvá	válik	a	pálya,	másrészt	a	
lopakodásban	 rendkívül	 hasznos,	 ha	 a	magasból	
akarunk	 isteni	 csapást	mérni	a	gyanútlanul	 sétá-
ló	leendő	áldozatunkra.	Aztán	ott	van	a	shuriken,	

amivel	a	mozgékonyabb	ellent	tudjuk	kicsit	letör-
ni	vagy	a	balta,	ami	a	pajzsos	ellenfelekkel	szem-
ben	hatékony.	És	még	van	egy	pár,	gyűjtögessük	
szorgalmasan	 a	 shinobi	 alkatrészeket	 és	 irány	 a	
mester. 

	 Itt	áteveznék	arra,	hogy	a	 játékban	fontos	
a	lopakodás,	vagyis	a	helyzeteket	érdemes	alapo-
san	átgondolni	és	ne	menjünk	ordítva	csatazajjal	
az	ellenség	elé.	Ennek	többnyire	az	amúgy	is	so-
kat	látott	halál	írásjel	lesz	az	eredménye	és	igazán	
nagy	 pazarlás	 a	 normál	 rossz	 arcú	 embereknél	
ezeket	elpazarolni,	mivel	ezt	csak	a	Scuplture	Ido-
loknál	 tölthetjük	 vissza	 pihenéssel,	 ami	 esetben	
viszont	 respawnolnak	a	normál	harcosok	 (a	bos-
sok	szerencsére	nem).	Szóval	használjuk	ki,	hogy	
Wolf	 tud	 a	magas	 bokorban	 lopakodni,	 a	 falhoz	
lapulni	és	háztetőkön	flangálni.	Ha	esetleg	még-
is	észrevennének	és	persze	észre	fognak,	sokszor	
olyankor	is,	amikor	elvileg	nem	is	lehetnél	látható.	
Ez egy kis, de olykor bosszantó hibája a rendszer-
nek.	Viszont	több	ellenfél	esetén	szégyen	a	futás	
de	hasznos	alapon	újra	elbújhatunk.	A	normál	el-
lenfelek	esetében	többfélét	 is	kapunk,	van	sima	
gyalog,	 puskás,	 íjas,	 pajzsos,	 toronyház	 méretű	
troll,	nehogy	véletlen	megunjuk	az	egyenkatoná-
kat.   

	 A	bossok	már	egy	más	történet.	Jóval	hosz-
szabb.	Nos,	nekik	nem	tudunk	csak	úgy	kardcsör-
tetve	nekirontani,	 különben	már	azelőtt	megha-
lunk, hogy egyáltalán vizualizálnánk, hogy egy 

boss	 van	előttünk.	Mindegyiket	másfajta	 techni-
kával	 tudjuk	 legyőzni,	 ráadásul	őket	kétszer	kell.	
Aki	már	tolt	bossfightot	életében,	az	tudja.	Szük-
ségünk	lesz	a	reflexünkre,	megfigyeléseinkre,	tü-
relmünkre,	kitartásunkra	és	egy	tartalék	kontrol-
lerre/egérre.	 Ha	 okosak	 vagyunk	 jó	 pár	 bossnál	
lefelezhetjük	az	életet,	ha	lesből	támadunk,	sok-
kal	könnyebb	dolgunk	lesz.	De	azért	ne	bízzuk	el	
magunkat,	így	sem	egy	sétagalopp.	A	halál	torká-
ból	kétszer	kecmereghetünk	ki,	ám	ez	nem	megy	
olyan	 könnyen.	 Az	 életsávunk	 felett	 két	 jel	 van.	
Ha	már	 egyszer	 ellenfelünk	 hozzásegített,	 hogy	
szagolgassuk	inkább	az	anyatermészet	megannyi	
kémiai	anyagából	összeállt	termékeit,	mint	a	föld	
és	 a	 fű,	 könnyedén	 visszatáncolhatunk	 az	 élők	
közé.	 Ezzel	 felhasználva	 az	 elsőt,	 ami	 amúgy	 az	
idoloknál	 feltöltődik.	Ám	ha	még	egyszer	vissza-
pattanunk	a	gazemberről,	akkor	már	vagy	tényleg	
kampó	 és	 az	 idoltól	 startolhatunk	 újra,	 vagy	 ha	
elég	ellenfelet	öltünk,	akkor	feltöltődött	a	másik	
kis	jelünk,	amivel	mégegyszer	nekifeszülhetünk	a	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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Egyrészt,	 ha	meghalunk	és	 visszakerülünk	 a	 leg-
utóbbi	idolhoz,	akkor	elveszítjük	pénzünk	és	az	XP	
egy	részét,	amit	szerezhetünk	meg	újra.	
(Amit	már	megszereztünk	tapasztalati	pontot,	azt	
már nem vesztjük el.) Ha túl sokat halunk meg, ak-
kor	lép	életbe	az	Unseen	Aid	vagy	égi	segítség.	Ha	
ez	aktiválódik	és	meghalunk,	akkor	nem	vesztünk	
el	annyi	mindent.	Normálban	erre	30%	esélyt	ka-
punk,	de	ha	még	többet	halunk,	akkor	ez	a	száza-
lék	csökken.	Miért?	Folyamatos	újraéledésünkkel	
más	 NPC-k	 életét	 rövidítjük,	 amitől	 ők	 betegek	
lesznek,	 köhögnek,	 vért	 köpnek,	 fuldoklanak	 és	
egyéb	 jópofa	 dolog.	 Ez	 a	 Dragonrot	 névre	 ke-
resztelt	 fertőzés.	 Ekkor	 kapunk	 egy	 itemet,	 ami	
elmondja,	 melyik	 NPC	 beteg,	 és	 a	 templomban	
kapunk	segítséget	a	kór	gyógyítására,	amivel	újra	
nő	az	Unseen	Aid.	
	 Szóba	 kerültek	 a	 képességek.	Nos	 van	 ké-
pességfánk,	ami	jól	átlátható,	nem	túl	bonyolult,	
passzív	 és	 aktív	 képességeket	 tudunk	 feloldani	

itt.	Új	támadásokat	tanulhatunk.	Ajánlott,	mert	a	
bossoknál	 jócskán	megkönnyíti	a	dolgunkat	egy-
egy	menő	csapástechnika.	Bossok	megölése	után	
kapunk,	 illetve	 egyéb	 kincsesládákban	 találunk	
Prayers’s	 beadet,	 amiből	 négyet	 összegyűjtve	
növelhetjük	a	vitalitásunkat.	A	bossoktól	jövő	to-
vábbi	emlékekkel	pedig	a	támadóerőnket	tudjuk	
növelni.	A	rendszer	egyszerű,	nem	kell	hosszú	per-
ceket	 agyalni,	 mire	 költsük	 el	 tapasztalatainkat.	
Ez	így	jól	működik	és	nagyon	jól	beleillik	a	játékba.

Ahol nincs többé sakura

 A világon nagyon jól látszik, mennyire meg-
viselte	a	háború.	A	tájak,	a	környezet,	az	épületek,	
emberek,	 mind	 nagyon	 szépek,	 igazi	 japán	 tája-
kon	 kalandozhatunk.	 A	 színek	 tompák,	 sötétek,	
zöld,	barna,	szürke	tónusúak.	Nagyon	átérezhető,	
hogy	ez	egy	hanyatlóban	 lévő	 világ,	 ami	 a	pusz-
tulás	 szélén	 áll.	 Az	 épületek	 berendezése	 rész-
letesen kidolgozott, nem egyszer álltam meg, 
hogy	 megnézzem	 a	 paravánokon	 lévő	 képeket.	
Egyhangúnak	 hathat,	 de	 nem	 az.	 A	 templomok,	
falvak,	paloták,	erők,	katakombák,	mindben	más	
érzés	vesz	körül,	még	ha	a	komorság	hasonló	 is.	
A	 karakterek	 ruhái	 és	 felszerelése	mind	 nagyon	
szépen	ki	van	dolgozva.	Szóval	a	nagy	rohanásban	
érdemes	néha	megállni	és	körbenézni.	Lényegé-
ben	egy	fantasy	beütésű	japánt	kapunk,	ami	esz-
méletlenül	fílinges.	A	szinkron	is	nagyon	jól	sike-
rült,	természetesen	a	japánt	választottam.	Nem	is	
csalódtam.	A	felcsendülő	zenék	is	csak	dobnak	a	

hatáson,	mind	japán	csengésű	dallam,	ahogy	an-
nak lennie kell. 

	 Egy	kicsit	 írnék	a	 játékmenetről	 is.	Wolffal	
haladunk	ugyebár	és	van	egy	fő	írány,	amerre	tart-
hatunk	az	elején,	de	aztán	eléggé	szerteágazik	a	
dolog.	Főleg,	hogy	bármikor	visszamehetünk	ko-
rábbi	helyszínekre,	limitáltan	ugyan,	de	elkóborol-
hatunk	titkosabb	helyek	felé,	ahol	plusz	cuccokra	
is szert tehetünk. Vannak random árusok, ahon-
nan	 tudunk	 vásárolni	 különféle	 hasznos	 tárgya-
kat.	Nem	mellesleg	pedig	többféle	befejezés	van.	

	 A	 Sekiro	 tehát	 meglehetősen	 hardcore	 já-
ték,	 így	nemcsoda,	ha	 sokaknak	beletörik	a	bics-
kája,	 netán	 félbe	 is	 hagyják.	 Kipróbálni	 azonban	
mindenképp	érdemes,	mert	 remek	élményt	ad	és	
mindenképpen	egy	remek	akció	kalandjáték.	Akik	
menekülnének	a	populistább	játékoktól,	azoknak	
telitalálat,	de	sok	időt	kell	rászánni.
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