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2010–t írtunk és a Storm soro-
zat első része elveszett kinccsé lett 
nyilvánítva. Ugyanis a játékot még 
használtan is csak nagy szerencsével 
kaphatjuk meg egész Magyaror-
szágon. Nagyon sokan megvették és 
hülyék lennének eladni, na de akkor 
mivel játsszon ilyen időkben az, aki 
Narutóra vágyik és nem akar elveszett 
játékok után kutatni? Természetes, 
hogy a Naruto Ultimate Ninja – és 
Storm – legújabb részével!

Először is a címről szeretnék 
beszélni, ugyanis ismerve mai tár-
sadalmunkat – trollsadalom – biz-
tosan van valaki, aki bele akar kötni. A 
Shippuden nem elírás, ezt tényleg egy 
u-val kell írni ellentétben az eredeti 
címmel és hogy miért, azt még én sem 
tudom, de el kell fogadni.

Jól van, elég a viccelődésből, kit 
érdekel a cím bármilyen menő is, nem 
igaz? Na de milyen maga a játék? Az 
előző Stormhoz hasonlóan a borítón 
itt is Narutót és Sasukét láthatjuk, 
ám itt már idősebbek, ami termé-
szetes, hiszen ahogy a játék címe is 
sugallja, ez már a Shippuuden ideje 
alatt játszódik. És ha már vagyunk 
olyan szerencsések és a kezünkben 
tarthatjuk a játék tokját, akkor már 
a boltban észrevehettünk valami 
érdekeset: a játék ezúttal nem csak 
PlayStation 3-ra jelent meg, hanem a 
rivális XBox360-ra is. Miután megsze-
reztük, a saját konzolunkra formázva 
el is kezdhetünk kockulni.

Természetesen, mint az összes 
többi Ultimate Ninja címnél, itt sem 
marad el a menő nyitány, a szuper

menü – ami most még szuperebb 
lett, hiszen Naruto ide-oda ugrál 
Konohában, miközben váltogatjuk a 
menüpontokat – és a szuper zene. 
Kezdjük el a történet módot.

Naruto Shippuden
Ultimate Ninja: Storm 2

// HikaruTakaheshi

Folytatás a következő oldalon!

Az egész azzal kezdődik, hogy Na-
ruto hazatér a Jiraiyával való edzésről.
Itt egy közepes grafikájú bevágást 
láthatunk, ami ugyan animált, de a
szövegeket mi léptethetjük. Miután
elkezdünk mászkálni a városban, feltűn-
het, hogy itt valami változott az előző
rész óta. És nem arra gondolok, hogy
Konohában élő barátaink felnőttek, 
hanem hogy a kamerát már nem moz-
gathatjuk szabadon. A kamera mász-
kálás közben mindig egy adott ponton
van és a karakter is csak egy sávban
mozoghat. De lépjünk túl ezen. 
Egy-két bemelegítő harc után elkez-
dődik első igazi küzdelmünk, ami 
nem más mint Kakashi tréningje. 
Már az elején észre lehet venni, 
hogy Kakashi életcsíkjával valami 
nem stimmel. Ha kicsit lejjebb visz-
szük, rájöhetünk, hogy ez azért van, 
mert nem egy átlagos ellenséggel 
harcolunk. Az előző részben lévő óri-
ás harcok ezúttal elmaradnak, de a 
random időre való gombnyomo-
gatások nem. Itt ugyanis egyes ellen-
ségekkel a sima harcon túl még ezt
is kell csinálnunk, sőt mindegyiknél
van egy különleges kombináció. Ez
Kakashinál csak annyit jelent, 
hogy felugrik egy magasabb 
pontra és onnan kell segé-
dünk, Sakura vagy az előző 
játékból már ismert nindzsa eszközök 
segítségével lehalászni. Extraként, ha elég 
ügyesen és gyorsan nyomkodjuk az adott 
gombokat, rejtett jeleneteket láthatunk 
és ettől a történet új pontjaira derül fény. 

Naruto visszatér! És ismét hatalmas vihart kavar!
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Ez nagyon szórakoztató, több ilyen 
is található a történet során, mint 
például Sasori 100 bábja vagy Kakuzu 
elemei.

generációs konzolokra megcsinálni 
mindet az összes funkcióval együtt. 
Persze van egy kihagyás, amit még 
ezek ellenére sem értek. Az első já-
ték egy olyan elemről kapta a nevét, 
amitől egy idő után megerősödik a 
karakter. Azt hívták Storm mérőnek és 
ez az, ami teljesen hiányzik a második 
részből. 

Nos a cím elveszett, de mégis 
valami egészen vállalhatóval helyet-
tesítették. Az egész játék új eleme 
– és a rendszer nagyja is erre épül – a 
Support mérték. Ez akkor növekszik, 
ha csapattársaid bármilyen módon 
segítenek neked. De hogy bemutas-
sam menyire ezen alapszik most már 
a játék, kezdjük az elejéről.
Ha például a barátaink ellen játszunk, 
akkor már a karakterválasztásnál ész-
revehetünk egy csíkot, ami az eddigi

játékokban nem volt ott. Ezen egy 
szöveg olvasható, ami akkor válto-
zik, ha a nindzsáink segédjeit meg-

változtatjuk. 

Folytatás a következő oldalon!

csak hátraesünk, az ellenséget nem 
lehet a földön plusz egyszer megütni, 
nincs betöltött ütés, az Ultimate Nin-
jutsu gombnyomogatás nélkül sikerül 
találat esetén, és erősebb alakban 
nem használhatunk Ultimate Jutsut. 
Bár igaz, hogy ellenünk se használ-
hatnak ilyenkor. Mint láthatjuk, ez 
egy szép hosszú lista. Igazából már a 
cikk írásának elején meg akartam ígér-
ni, hogy mindezek ellenére is meg-
próbálok a lehető legpozitívabban 
írni erről a játékról, de ez elég nehéz. 
Most elnézést szeretnék kérni minden 
XBox360 tulajdonostól, de tény, hogy 
az XBox360 rosszabb teljesítményű, 
mint a Play Station 3, részben ez az 
oka a rengeteg kihagyásnak. A másik 
a sok karakter. Jóval több játszható 
karakter van, mint az előző részben, 
és nem lett volna egyszerű az új

A gyűjtögetés most sem marad 
el. Ezúttal nem csak harcok után ka-
punk tárgyakat, melyekben nindzsa 
fegyvereket találhatunk, hanem más 
dolgokat is gyűjthetünk. Miközben 
mászkálunk, mindenfelé – és ezúttal 
Konohán kívül is – szedhetünk össze 
bokrokból, virágokról vagy táblák alól 
különböző alkotóelemeket, amiből 
akár bentót is készíthetünk. Ha a 
karakterünk harc előtt bentót eszik, 
az megnövelheti a karakter különböző 
értékeit, ami igencsak hasznos tud 
lenni a nehezebb harcoknál. Minden-
esetre itt is sikerült egy  na-
gyon élvezhető gyűjtögetős
részt csinálniuk a készítőknek.
Térjünk át a harcra. Eddig 
észlelhető volt, hogy sok min-
dent kivettek a játékból, mint
például a kameramozgatást
a városban vagy az óriás har-
cokat, de ez még nem vészes.
A harcban viszont rengeteg
lemet elvetettek. Tehát: két 
ninjutsu találkozásakor nem 
történik semmi, 

Amit kapunk...
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részét a játéknak. Ugyanis a Naruto Ul-
timate Ninja sorozat történelmében 
először játszhatunk interneten keresz-
tül is, és harcolhatunk ellenfelekkel a 
világ bármely pontjáról.

És ha még menőzni is akarunk, 
összeállíthatunk magunknak egy 
kártyát, amin a nevünk szerepel egy 
menő kinevezéssel és képpel, amiket 
az eredményeinkért kaphatunk vagy a 
kártyaboltban vásárolhatunk.

Továbbá kapunk pár különleges 
karaktert, mint Killer Bee vagy Taka 
Sasuke, de ez elvárható. Az viszont 
igazán izgalmas, hogy ha a játékos 
eleget kutat, akkor egy hokage ruhás 
Naruto is található.

Ezenkívül van egy vendégkarak-
ter a játékban. Sokan nem értik mit 
keres itt, de most lerántom a leplet a 
titokról. Lars is szerepel a Tekkenből 
a játékban, mivel Masashi Kishimoto 
rajzolta az egyik kinézetét, ezért úgy 
gondolták, hogy érdekes lenne be-
rakni egy Narutós játékba. Szerintem 
ha eltekintünk attól, hogy „Te jó ég 
mit keres ez a Narutós játékomban?” 
akkor poén karakter.

Hogyha már többet játszot-
tunk, akkor bizonyára megtapasz-
taltuk, hogy a Kawarami No Jutsu egy 
nagyon hasznos technika. A gép és a 
haverok ellen is jól jön, habár néha 
már túl sok időt foglal el. Elég sokat 
lehet használni és a leghatásosabb 
védekezés, ezért számtalan harcban 
az lesz a nyertes, aki ügyesebben 
használja ezt a technikát.

De ha meguntuk már a gép 
lealázását és a haverok is nyaralni 
mentek, itt az idő kihasználni még egy

Minden csapathoz külön hozzáillő 
szöveg tartozik, például ha Naruto 
mellé Sakurát és Kakashit választod 
társnak, akkor a szöveg „Team 7” 
lesz, és így a csapat jobban fog telje-
síteni, mint ha csak véletlenszerűen 
válogatjuk ki őket. Ez azt jelenti, hogy 
a csapat Ultimate Jutsuja erősebb 
lesz, vagy a Support mérték tovább 
marad teljes, de ezt mindjárt elma-
gyarázom, maradjunk még kicsit a 
csapat választásnál. Társaink típusát 
is kiválaszthatjuk, feltéve hogy már 
megszereztük őket. Három típus 
közül választhatunk, ez határozza 
meg a szerepüket: közelharcos, 
távolsági harcos és védő. Csak akkor 
kapcsolódnak a harcba, ha a support 
mértéken legalább egy csík megtelik, 
utána pedig az aktivitásuk segíti a 
második csík töltődését. Amennyiben 
teljesre töltődött a csík, használhatsz 
egy úgynevezett csapat Ultimate Ju-
tsut, ami könnyebben bevihető, mint 
a sima és mivel a csapattársaid is részt 
vesznek benne, erősebb is. Ezek után 
választhatjuk azt is, hogy csapattársak 
nélkül indulunk, de ilyen játékélmény 
mellett ki akarná nélkülözni őket?

Szóval a játék a hiányosságok 
ellenére is jó. Kicsit leegyszerűsítették 
a harcot, de ezt kárpótolták a látvány-
nyal, a karakterekkel és a történet 
folytatásával, ugyanis ezúttal Naruto 
felnövésétől kezdve Pain legyőzéséig 
élvezhetjük Masashi Kishimoto törté-
netét.

De mint az köztudott, a törté-
net itt még nem zárult le, így a Bandai 
is adott ki további játékokat a soro-
zathoz. De hogy meddig folytatják a 
játékokat, mit vesznek ki vagy adnak 
hozzá, azt majd az AniMagazin továb-
bi számaiban fogom leírni.

Nincs idő unatkozni!
Játssz vele, mert megéri!
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