
Írta: HirotakaSenran Kagura
Peach Beach Splash



 Nem titkolom, hogy nem vagyok a japán 
játékok nagy rajongója, és nemcsak azért, mert 
nincs konzolom, hanem mert egyszerűen nem az 
én stílusom, többek között a játékmenet miatt. 
Ez az anime ihletésű játékokra különösen igaz. De 
néha azért kipróbálok egyet-egyet, kíváncsiság-
ból és mazochizmusból. Ilyen volt a DB: Xenover-
se (AM 25.), vagy az Attack on Titan játék (AM 33.). 
És most a Senran Kagura nyári verziója, az igen ta-
láló alcímű Peach Beach Splash (PBS). 

 Hozzávalók

 A PBS nem tartalmaz semmi olyat, amivel 
eddig ne találkozott volna egy átlag játékos. Ve-
gyük alapnak az arénában lövöldözést, ez úgyis 
menő most nyugaton, lásd Call of Duty. Csak itt 
a tökös katonákat cseréljük le cuki lányokra, és ha 
már nyár, adjunk a kezükbe vízipisztolyt/puskát/
ágyút. Öltözéknek pedig fürdőruha vagy vizes 

póló, ahogy tetszik, amiket a játék előrehaladtá-
val egyre nagyobb készletből választhatunk. 
Karaktergeneráló nincs, a Senran Kagura univer-
zum karaktereivel játszhatunk. Elég sok van belő-
lük, és minden bishoujo típus megtalálható, bár 
a játék műfajtát, menetét tekintve ez teljesen 
lényegtelen. De ha nem tetszene az alapfelhoza-
tal, akkor választhatjuk akár Sonicót vagy az Ikki-
tousen karaktereit is. 
 Ez még persze önmagában nem elég, mert 
nincs japán játék kártyák nélkül. Itt is akad, ráadá-
sul kimondottan sok, amivel megtámogatjuk lá-
nyainkat, de erről majd később.
 Ha minden megvan, irány a medence, és ad-
dig lőjük az ellenfelet, amíg le nem szakad a für-
dőruha. Ám a csata hevében ne felejtsük el, hogy 
a vízi fegyverünket újra kell tölteni, ez egy gomb 
folyamatos nyomva tartásával megoldható, de 
addig védtelenek vagyunk és lassabban is moz-
gunk. Viszont nem csak a puska fogyasztja a vizet, 

hanem a felszerelésünk is. Bizony, nemcsak úgy 
szaladgálunk össze-vissza a játéktéren. Van egy 
derékra erősített vízmeghajtású kütyünk, ami az 
SnK manőverfelszerelésére emlékeztet, csak itt 
nincsenek kábelek. Ennek segítségével tudunk 
gyorsan süvíteni, illetve felemelkedni a magasla-
tokba. Egészen hasznos ketyere.
   

Vizet tölts!

 A PBS kategóriáját tekintve egy TPS, nem 
is lenne máshogy értelme, 2017-ben jelent meg 
PS4-re, Windowsra 2018-ban. A már számos já-
tékot megélt Senran Kagura karakterei shinobik, 
akik ádáz küzdelmet folytatnak a gonosszal. Nem 
játszottam a franchise többi tagjával, így er-
ről nem tudok bővebben nyilatkozni. A 
PBS-ben átkerülnek egy vízi világba, 
ahol ádáz vízipisztoly versenyek van-
nak, már sok éve. Itt kell most helyt-
állniuk a lányoknak. 

 A PBS több játékmó-
dot is kínál a 
leendő meden-
cefájtereknek. 
Kapásból kap-
tunk egy szto-
rimódot, ami hat 
fejezetre van osztva, mindegyikben 
tíz meccset kell sikerrel teljesítenünk 
csapatunkkal. 
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Elég nagy hátrány, hogy ekkor nem a mi általunk 
beállított gönc szakad le róluk, hanem a standard 
fehér.
 Ha egy-két meccset lejátszott az ember, 
utána sok változatosságot ne várjon, mert ugyan-
olyan lesz a többi is, pályából sem kapunk sokkal 
többet. Itt azért lehettek volna kreatívabbak a ké-
szítők és több pályát készíthettek volna ahelyett, 
hogy még több kártyát pakolnak a játékba, amik-
nek maximum nehezebb szinten, és multinál van 
értelmük. Amúgy minden offline pálya végigvihe-
tő kártyahasználat nélkül.  

Öltöző

 A strand elengedhetetlen kelléke az öltöző 
és zuhanyzó. Itt változtathatjuk meg a lányokon 
a fürdőruhát vagy adhatunk rájuk sapkát, cicafü-
let stb. Kezdetben ezt egy előre adott készletből 
tehetjük meg, ami szerencsére nem három darab-
ból áll. 

 Mindegyik történetív egy bizonyos lánycsa-
patra fókuszál, de ahogy haladunk előre a mecs-
csekkel, úgy tudjuk a csapat tagjait változtatni. 
Bár ez az opció csak akkor él, ha újrajátsszuk az 
adott mérkőzést.  
 Egy meccs úgy néz ki, hogy az elején kivá-
laszthatjuk, melyik csaj milyen fegyverrel, pettel 
és képességkártyákkal menjen csatába, a menet 
nehézségét (3 szint van), végül, hogy a hat leány-
zó közül melyiket szeretnénk irányítani, és jöhet 
a start. Egy mérkőzés nem hosszú, 5 perc alatt 

lehet végezni, sőt hamarabb is ügyessé-
günktől függően. A végén megkapjuk 
az értékelést, egy újabb adag kártyát, 

némi pénzt és mehetünk a következőre.  
 Mivel ez egy nagy viadal, kapunk kommen-
tátorokat, akik azonkívül, hogy elmagyarázzák a 
történet alapjait, kommentálják is a meccseket. A 
rendkívül hangzatos nevű és lenge dominaruhá-
ban tündöklő Miss R és a kissé túlpörgő, fanser-
vice függő Mr K fogja lökni a sódert. Nevüket bár 
homály fedi, de nem tudok nem arra gondolni, 
hogy a Miss Ribi és Mr Kéjenc lesz a helyes megol-
dás. Továbbá a 10. meccset ellenük kell megvívni, 
ez amolyan bosszfájtként funkciónál.
 Az offline játékban még kétféle módban 
tehetjük próbára vízi harcos tudásunkat:

Paradise episode: Ennél a módnál adott szá-
mú lány vesz részt, 1v1 vagy 2v2 felállásban. Itt 
nem lehet a csajokat sem váltogatni. A cél, hogy 
legyőzzük a másikat. Csapatonként 5 pályán kell 

helytállni és ebből van vagy 12. Bevallom nem sok 
értelmét látom ennek a módnak.  

V-Road challange: A másik játékmódnak már 
több értelme van. Több mérkőzéses bajnokságon 
mehetünk keresztül, teljesen mi választhatjuk 
meg a csapattagokat és egy másik csapat ellen 
kell játszani, (igen előfordulhat, hogy ugyanazt a 
karaktert lőjük le, akivel vagyunk) az nyer, aki több 
KO-t vitt be. Egy bajnokság 5 meccsből áll, viszont 
ezt egyben kell teljesíteni, ha végig akarjuk csinál-
ni, mert nem menti; ha a harmadiknál ki kell lép-
nünk, kezdhetjük elölről. Mindegyik mód közül ez 
hozza a legtöbb pénzt, amivel új frizurát, fürdőru-
cikat vehetünk.  
 Mindegyik játékmódra jellemző, hogy sza-
badon váltogathatjuk a karakterekhez tartozó 
fegyvert és képességkártyákat. Tény, hogy nagyon 
kellemes látvány a vízi csata a lányokkal, arról nem 
is beszélve, hogy a KO esetében a fürdőruha is le-
szakad, de cenzúra az van (uncensored mód khm). 
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Később a meccseken szerzett pénzből vehetünk 
több ruhát, hajformát a boltban. Mivel minden 
lány fehéret visel alapbeállításként, szerintem 
mindenkinek ez lesz az első dolga. Továbbá itt 
csinálhatunk kedvenc csapatunkról egy menő csa-
patképet, ha pedig szeretnénk, adhatunk nekik 
masszázst (nem hátmasszázst), de mivel nem ez a 
lényege a játéknak, tovább nem lehet menni, erre 
van más szoftver. 

Megidézlek nagy sárga vizipuska

 Korábban említettem a kártyákat, amikből 
nagyon sok van, és csak több lesz a játék során. 
Már a játék elindítása után kapunk egy rahedli cso-
magot, amit kibonthatunk és később felhasznál-
hatunk karakterünk erősítésére a meccs közben. 
Ezekből paklit állíthatunk össze, amit kiválasztha-
tunk a karakterünknek meccs előtt, de egyenként 
is váltogathatjuk a lapokat, ha nem akarunk bele-
mélyedni egy komplett pakli összerakásába. 

Összesen háromféle kártyatípus van: fegyver, 
amivel a sima vízipisztolytól kezdve, a vízi shot-
gunon, sniperen át, egészen a sugárágyúig terjed 
a skála. Aztán vannak a lénykártyák, amellyel egy 
erősen pokémonra hajazó állatformát idézhetünk 
magunk mellé a pályára segítségképp. A harma-
dik pedig a képességkártya, amivel feltuningol-
hatjuk a tűzerőnket, védőpajzsot húzhatunk ma-
gunk köré, visszaállítja az életünket és így tovább. 
A jó ezekben a fajta kártyákban, hogy mindegyi-
ken másféle pózban és ruhában vannak a lányok. 
Minden csapatnak és azonbelül minden lánynak 
megvan a maga képével ellátott kártyakészlete, 
lehet őket kombinálni, hajrá!
   

A strandolás közösségi élmény

 Nem vagyunk arra kötelezve, hogy magunk-
ban játsszunk. A PBS kapott multiplayer módot 
is. Háromféle játékmódban csapathatjuk. Azon-
ban el kell keserítsek mindenkit. A multiplayer 
rész eléggé halott, legalábbis én próbáltam pár-
szor, és nem igazán tudtam játékhoz csatlakozni. 
Egyébként lennének meccsek ranglista ponto-
kért, szabad játék vagy co-op survival. Bármelyik 
karakterünkkel csatába lehet szállni, kedvünk sze-
rint változtatni a megjelenésén és a kártyákon.   

Technikai oldal
 
 A japán játékok grafikai világa sosem volt 
a szívem csücske. Ez itt is igaz, de azért azt kell 

mondjam, nem annyira rossz, sőt, kimondottan 
elviselhető. Tipikus animejáték grafika, mind moz-
gásban, mind dizájnban. 
 Az irányítás már egy kényesebb gond. A 
PBS anno konzolra jelent meg, így azok járnak job-
ban, akik kontrollerrel irányítják majd. A billenty-
űzettel és egérrel rendelkezők jobban járnak, ha 
a saját konfigurációjuknak megfelelően állítják be 
az irányítást és meg is jegyzik, mert a játék közben 
a funkciók mindenképpen a konzolos gombok 
jelölését fogják mutatni. Még szerencse, hogy a 
menü egérrel irányítható.

Zárótűzvíz 

 Mindent összevetve egy egészen szórakoz-
tató játék a Senran Kagura PBS. Azonban néhány 
óra játék után teljesen kiismerhető, repetitív és 
kicsit unalmas is lesz. A fürdőruhák cserélgetése 
viszont kinyújthatja a játékidőt.

Cím: Senran Kagura 
Peach Beach Splash

Franchise: Senran Kagura
Kiadó: Marvelous, NA: Xseed 

Games
Fejlesztő: Tamsoft

Műfaj: TPS
Év: 2017

Platform: PS4, Windows
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