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// NewPlayer

Akik kicsit is beleásták magukat a japán játékok világába, már biztos, hogy
találkoztak a visual novelekkel. Ezek olyan interaktív könyvek, ahol az olvasó
a történet előrehaladtát és végkimenetelét a menet közben feltett kérdések
vagy egyéb más feladatok alapján döntheti el. A Go! Go! Nippon! 2011-ben
jelent meg, de csak mostanában került fel Steamre. Ennek apropójaként fogjuk
megnézni egy kicsit közelebbről a játékot.
Az
alaptörténet
szerint
a
főszereplő elutazik Japánba, ahol
két barátját látogatja meg. Egy jó
VN-hez híven ezt egy félreértéssel is
megfűszerezték, ugyanis főhősünk
a két vendéglátójáról azt hiszi, hogy
fiúk. Így első nagy megrökönyödése, hogy a hetet a másik nem
képviselőivel fogja tölteni.
Cím:
Go! Go! Nippon! ~My
First Trip to Japan~
(ゴ－！ゴ－！日本！)
Hossz:
Rövid (2 - 10 óra)
Fejlesztő: Overdrive
Forgalmazó:
MangaGamer
Kiadási év: 2011
Platform: PC
(XP, Vista, 7)

AniMagazin/Japán mániásoknak

Játékmenet
A játékmenetről nem sokat lehet
elmondani, ugyanis aki játszott már
legalább egy VN-nel az tudja, hogy
mire számítson. Olvassuk a történetet, közben pedig vadul kattintunk.
Amikor pedig már belefájdult az
ujjunk a kattintásba, elgondolkodunk
egy picit azon, hogy a lányok által
feltett kérdésre mit is bökjünk.

Szereplők
A szereplők közül első körben ismerkedjünk meg Misaki Makotóval,
az idősebb nővérrel. Ügyesen beszél
angolul, talpraesett és átlátja a helyzeteket. Számíthatunk rá, egészen
addig, amíg a konyha közelébe nem
kerül. Főzni ugyanis egyáltalán nem

tud, amit próbál kompenzálni két nyomós érvvel! Ha tudjátok, hogy hogyan
értem...
Húga, Akira, az a tipikus tsundere,
akit nagyon imádunk. Néha persze kiborító és sót tesz a kávénkba, de
mindezt kompenzálja remek főzési
képességével. Angolul egyáltalán
nem tud, de néha megpróbál mondani egy-két mondatot. Persze ezeket egy született angol sem értené,
hát még mi, angolul tanulni próbáló
magyarok!

Amiről az egész
igazából szól
Ahogy azt a cím is sejteti, itt nem
egy egyszerű, hagyományos játékról
van szó. Az egy hét alatt, amit Japánban tölt a főszereplő szeretne minél
több dolgot megnézni, a lányok
pedig elkisérik. Azt, hogy pontosan
mit nézzen meg, már a játékos fogja
eldönteni!
Valamint megismerhetünk sok olyan
érdekességet vagy fontos dolgot,
amit egy Japánba utazó embernek
tudnia kell. Például ti tudtátok, hogy a
különböző előre kifizetett kártyákkal
nem csak vonatjegyet lehet venni, de
néhány boltban is elfogadják?

Folytatás a következő oldalon!
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Vissza a Tartalomjegyzékhez!

“főhősünk
a két vendéglátójáról
azt hiszi,
hogy fiúk.
Így első nagy
megrökönyödése, hogy
a hetet a
másik nem
képviselőivel
fogja tölteni.”
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Vagy azt, hogy az éjjel-nappali boltokban még wc-re is el lehet menni?
A játék elején még azt is beállíthatjuk,
hogy a jent dollárban vagy euróban is
mutassa. Ez akkor jön jól, amikor a játékban utazunk vagy belépőt veszünk,
így egyből tudjuk, hogy mi mennyibe
kerül. Ez eléggé feldobja szerintem a
játékmenetet.
Ezenkívül még rengeteg érdekességet megtudhatunk a kultúráról, a
különböző látványosságokról, de még
arról is, hogy hogyan érdemes utazni!
Aki még ennyivel nem érte be, az tanulhat japánul is! Ugyanis a játék nem
csak angolul, hanem japánul is kiírja a
párbeszédeket, így lehetőségünk van
arra, hogy egy picit jobban megismerkedjünk az írott japán szövegekkel, és ha mást nem, egy-két kulcsszót
megtanuljunk!

Grafika
A szereplők alapvetően szépen
vannak megrajzolva. Nem kiemelkedő,
de egy ilyen rövid játéknál mint ez, elfogadható! A CG képeket pedig lehet
gyűjteni, de annyira kevés van, hogy
az első végigjátszásomnál csak három
vagy négy maradt ki.

Végszó
Szerintem a játék nem ér 10$árt ( kb 2500Ft ) amennyiért árulják.
Viszont sokszor be lehet szerezni olcsóbban és én is így jutottam hozzá.
Ha megtaláljuk valahol akciósan, akkor érdemes beszerezni, mert nagyon
jó kis dolgokat írnak a különböző látnivalókról!

Zene és hangok
Sajnos a játék ezen a területen
nagyon gyenge. Szinkronhangok
egyáltalán nincsenek, és a zenék is
annyira egysíkúak, ismétlődőek és
unalmasak, hogy kis idő után én
inkább levettem a hangot. Így vagy
hang nélkül játszottam tovább vagy
bekapcsoltam valami kicsit változatosabb zenét.

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

