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FINAL FANTASY
// Hikaru Takaheshi

Újabb AniMagazin, újabb cikk valami random játékról Hikarutól. Ezúttal eltérek kicsit 
a szokásostól (igen, kifogytam a Narutóból…) és helyette valami egészen más, mégis 
talán ezerszer fontosabb játékról fogok írni.

A játékok világában mindig vannak meghatározó 
produkciók, amik a saját műfajuk megalapozói. Ilyen a Final 
Fantasy is, ami megalapozta a JRPG-ket. Először 1987-ben 
adták ki eleinte Nintendóra. Ez azért érdekes, mert ez a 
verziója sokkalta kevésbé ismert, mint a felújított verzió, 
ami már az első PlayStationökön jelent meg. A két verzió 
között nincs játéktechnikai különbség, csupán látványvi-
lági.

Na de miről is szól a történet. A világban káosz dúl, a 
szél nem fúj többé, a föld elvesztette termékenységét, és 
a tűz is elrejtőzött, ekkor négy harcos jelenik meg, minde-
gyik egy-egy kristállyal a kezében. Coneria királya felismeri 
őket, ők a Fény Harcosai, kiknek küldetése újra erőt adni 
a világ négy éltető kristályának. És itt kezdődik a kaland. 
Az általad összeállított négyfős csapattal el kell indulnod 
különböző, talán kissé sablonos küldetések megoldására. 

De ezek a küldetések pont 
sablonosságuk miatt az egész 
játék alatt egy kellemes retró 
érzést nyújtanak. A küldetések 
alatt különböző harcokba ke-
veredsz, melyek körökre osz-
tott harcokban folynak le. Hogy 
hogyan harcolsz, az attól függ 
hogy kikből áll a csapatod, a 
győzelmed pedig azon múlik, 
hogy mennyi felszereléssel és 
tapasztalattal rendelkeznek.

A világ jól felépített, tele 
városokkal, egy egész konti-
nenst járhatsz be, ami érdekes-
ség, hogy az újabb verziókban a 
falukon belüli mászkálás sokkal 
színesebb és érdekesebb. És ha 
már elég utat megtettél, a játék 
nem habozik jutalmazni téged, 
az újabb és újabb járművek 
elérhetővé tételével. A játékidő 
összességében nem sok, de 
telis tele van csodála-
tos kalan-
dokkal 
és he-
lyek-
kel.

Mikor sikerül meg-
gyógyítanod, az Elf 
herceget, a Sötét 
Elfek királyának le-
győzése után, nos
először azt gon-
dolnánk, hogy ez
egy átlagos külde-
tés. De ha bele-
gondolunk, hogy ez a játék
harminc éves rájöhetünk, 
hogy itt rejlik a kulcs. A játék-
rendszer egyszerű, de leginkább 
üres, viszont ha mgnézzük, val-
amelyik eleme ott van minden 
mai RPG-ben. Nem lehet azt 
mondani, hogy ez az első RPG a 
világon hiszen rengeteg elődje 
van, de azok a játékok az olaj, 
a Final Fantasy pedig a szikra 
volt. Ezt az is jól mutatja, hogy 
mostanra több mint tizennégy 
része jelent meg.

A mai játékokhoz képest nem 
nagy szám, de a mai játékok nem lé-
teznének nélküle. Ha kedved van 
megnézni, hogy honnan is ered a 
mai JRPG-k rendszere, kedved van 
egy kicsit nosztalgiázni, akkor egy 
csodálatos hétvégét tölthetsz el a 
Final Fantasy világában.

Típus: RPG
Fejlesztő és kiadó: 
Square Enix (korábban
Square)
Játék tervezők:
(1987 - Final Fantasy) 
Hironobu Sakaguchi
(1988 - Final Fantasy II)
Akitoshi Kawazu
(1990 - Final Fantasy III)
Hiromichi Tanaka
(1991 - Final Fantasy IV) 
Takashi Tokita
(1992 - Final Fantasy V) 
Hiroyuki Ito
(1994 - Final Fantasy VI) 
Hiroyuki Ito
(1997 - Final Fantasy VII)
Hironobu Sakaguchi
(1999 - Final Fantasy VIII) 
Yoshinori Kitase
(2000 - Final Fantasy IX) 
Hiroyuki Ito
(2001 - Final Fantasy X)
Yoshinori Kitase
(2002 - Final Fantasy XI)
Hiromichi Tanaka
(2006 - Final Fantasy XII)
 Hiroyuki Ito
(2009 - Final Fantasy XIII)
Yoshinori Kitase
(2010 - Final Fantasy XIV)
Naoki Yoshida

Platformok: Android, 
Mobile phone, MSX, Ninten-
do 3DS, Nintendo DS, Game
Boy Advance, Nintendo En-
tertainment System, Ninten-
do GameCube, iOS, PlayStati-
on, PlayStation 2, PlayStati-
on 3, PlayStation Portable, 
PlayStation Vita, Super Nin-
tendo Entertainment System,
Wii, Microsoft Windows, 
WonderSwan, Xbox 360

Eredeti platform: Nin-
tendo Entertainment System
Első kiadás: Final Fantasy, 
1987. december 18.
Legutóbbi kiadás: Final
Fantasy: All the Bravest,
2013. január 17.
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Vándorló Palota
// AniMagazin

Folytatás a következő oldalon!

Miyazaki Hayao kultikus filmje 2004-ben indult hódító útjára. A steampunk (később elmagyarázom, 
mi is ez) motívumokkal megáldott, I. világháborús (főleg a viktoriánus korszak, tehát a XX. század eleje) 
korszakot megidéző, már-már történelminek jellemzett egész estét betöltő anime movie nemcsak a 
háborút, a rombolást, hanem az igazságtalanság elleni küzdelmet, s nem utolsósorban a romantikával 
átszőtt misztikumot tárja elénk a maga közel két órája alatt - egy gyönyörű szép történet keretében.

Sophie, a fiatal lány, kis kalap-
készítő üzletben dolgozik. Még az 
édesapja hagyományozta rá ezt a bol-
tocskát, nem csoda, hogy nem kívánja 
még testvére rosszalló megjegyzésé-
re sem otthagyni. Néha-néha ugyan 
bezárja az ajtót, hogy sétáljon egyet 
a városban, de alapjában véve elége-
dett az életével. Önmagával már 
kevésbé: meg van győződve róla, 
hogy ő nem csinos és nem szép - így 
hát mikor azzal ijesztgetik, hogy ha 
nem vigyáz, Howl varázsló ellopja a 
szívét, csupán annyit felel:
“Howl varázslónak csak a szép lányok 
szíve kell.”

Ő maga csodálkozna legjobban, 
ha tudná, hogy az a kedves mosolyú, 
szőke hajú fiatalember, aki megmenti 
őt a katonáktól, fenekestül fel fogja 
forgatni az életét. És ez kölcsönösen 
igaz.
De ne rohanjunk ennyire előre!

Miután Sophie megmenekült a 
katonáktól, az ifjú - menekülvén a 
Puszták boszorkányának kémei elől - 
magasba kapja őt. Lebegnek a város 
felett, akárcsak a madarak. Sophie
nem rémül meg, bátran kiállja a 
próbát. Ugyancsak harciasan visel-
kedik azonban egy olyan helyzetben, 
ahol nem kellene neki: rendre utasítja 
és távozásra szólítja fel a boltjába

látogató Puszták boszorkányát. A 
kövér nő ezért elátkozza őt: idős 
vénasszonnyá változtatja, sőt, azt is 
megtiltja neki, hogy az átokról bárki-
nek meséljen.

Címe:
Hauru no ugoku siro 
(japán)
Howl’s Moving Castle
(angol)
A vándorló palota 
(magyar)

Adás:  
2004. november 20 
(japán)
2005. június 10. 
(amerikai)
2005. december 15. 
(magyar)

Epizódok száma:  
1 (movie)- 115 perc

Stúdió:  Studio Ghibli

Magyarországi 
forgalmazó: 
Best Hollywood
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