Final Fantasy XIV
Shadowbringers

Fényből az árnyékba

Írta: Venom, Yuriko

kontroller

120

ismertető
Aki esetleg nem hallott volna még a Square
Enix híres MMORPG-jéről, az csapja fel a 42. számot (AniMagazin 42.), ahol részletesen olvashat a
két évvel ezelőtti Stormblood című kiegészítőről
és az FF14 alapjairól.
Mikor az FF14 második kiegészítője megjelent, szerintem nem csak én voltam csalódott. Valahogy mindenki érezte, hogy a játék egyáltalán
nem a jó irányba indult el, túl sok volt a fanservice,
vagyis a régi híres FF-ekre való szégyentelen vis�szautalás, avagy konkrétan értelmetlenül átemeltek karaktereket, zenéket és sztorielemeket a korábbi részekből. Ez persze rövidtávon vicces volt,
de gyorsan kiderült, hogy ezeknek semmi céljuk
nincs, azon kívül, hogy húzzák az időt. A Stormblood félkészen és láthatóan összecsapottan került
kiadásra, amin nem sokat segített a párhavonta
kiadott patchek sorozata sem. Számomra nagyon rossz élmény volt és majdhogynem kidobott
pénznek éreztem az egészet, ami teljesen méltat-
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lan volt a Final Fantasy címre. Ezen nem segített
az sem, hogy közben megjelent a szintén befejezetlen és teljesen felejthető Final Fantasy XV, ami
bár nem lett teljesen kudarc, de azért az utókor
nem erre fog emlékezni 10 év múlva. De miért is
fontos ez? Nos, mert akár tetszik akár nem, a Final Fantasy XIV a mai piacon az egyik legjelentősebb MMORPG, hatalmas rajongói és játékos bázissal rendelkezve. A Square Enix pedig mindent
elkövet, hogy egyenesen a leghíresebbel, a World
of Warcrafttal legyen egy szinten emlegetve. És
akárhogy is nézzük, erre minden esélyük megvan,
mert minőség és elvárások ide vagy oda, az FF14
hatalmas, minden téren.
Az előző cikkem befejezése kissé cinikusra sikeredett, amit azóta is vállalok, az FF14 a SE
nagy fejőstehene, amiből minden egyes cseppet
erőszakkal akarnak kicsavarni, nem is titkoltan.
Elég csak megnézni azt a hihetetlen marketing
kampányt, ami a játék körül van, jelenleg már ott

tartunk, hogy egy élőszereplős TV
sorozat készül, bár erről sokat még
nem tudni, de sokat elmond a beletolt pénzekről.
Mikor bejelentették az új,
harmadik nagy kiegészítőt a játékhoz Shadowbringers címmel,
egyszerre lettem nagyon kíváncsi
és gyanakvóan szkeptikus. Nagyon
érdekelt, hogy hova tovább, képesek
lesznek-e abból a mélységből visszarántani a történetet, ahová a Stormblood alámerült. Vajon maradnak-e
annál, hogy arcátlanul használnak
fel korábbi tartalmakat átfestve és
fantáziátlan, időhúzó küldetésekkel kínozzák majd a játékosokat?
A kezdeti hírek elég vegyesek voltak mindenkinél, kezdve azzal, hogy kapásból két új játszható
fajt is bejelentettek, a Final Fantasy
XII-ből ismert gyönyörű nyuszifüles
Vierákat és a Final Fantasy X-ben látott nagy szőrős macskaembereket,
a Ronsokat. Természetesen számtalan
extra funkciót is beígértek, amik szintén
sokáig adtak vitára okot a rajongóknak. Egy
dolog biztos volt, ez a kiegészítő nagyon fontos
lesz az FF14-nek, mert valahogy fel kell rázni a
létszámukban megcsappant és a Stormbloodból
kiábrándult játékosok ezreit.
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Idén június végén meg is jelent és rászántam magam, hogy adok neki még egy esélyt. Vajon képes lett-e a játék bizonyítani? Valóban bejöttek-e az ígéretek, hogy minden jobb lesz?
… nem fogok hazudni: IGEN… többnyire.

Egy új korszak, egy új világ
A Shadowbringers egy nagyon ambíciózus
kiegészítő, amin nagyon érződik, hogy rengeteg
hibát próbál orvosolni és el kell ismerni, hogy többé-kevésbé, de sikerül is neki.
Első és legfontosabb, hogy végre van ismét egy épkézláb történet, ami izgalmas, szórakoztató és egyedi. Ott vesszük fel a fonalat, ahol
a Stormblood véget ért, egy különös hang szólal
meg a fejünkben és néhány társunkkal együtt egy
másik világba kerülünk át. Igen, a FF14-et is elérte
az isekai hatás. Az alternatív világ teljesen fordítottja a mi világunknak, ahol a sötétség erői ellen
küzdünk, itt a fény uralkodik és Sin Eatereknek
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nevezett angyali szörnyek terrorizálják a népet.
Egy misztikus férfi segítségével sikerül beilleszkedni az új világba, ahol a feladatunk az lesz, hogy
a Sötétség Harcosává válva megtisztítsuk a világot a Fénytől. Közben újra össze kell szedni a társainkat (ez mondjuk kicsit klisé, már nem tudom,
hanyadszorra játsszák el ezt velünk), miközben
megismerjük az alternatív világot is, ami szinte
egy torz tükörképe az eredetinek. Bár a történet
szerencsére nincs nagyon túlbonyolítva, de kellő-

en hosszú és izgalmas. Tényleg érződik, hogy jóval
átgondoltabb lett az egész, és nem csak azért kell
végigrohanni rajta, hogy az endgame tartalmakhoz jussunk.
A producer, Yoshi-P nem hazudott mikor
azt mondta, hogy közel teljes értékű Final Fantasy-t fogunk kapni, mert egy kis jóindulattal, de
talán most először mondhatjuk azt, hogy a történet tényleg fontos és maximálisan megéri végigjátszani. Persze vannak apróságok, amiktől nem
tudnak elszakadni az írók, még mindig ugyanazok
a karakterek, még mindig ugyanazok a konfliktusok, még mindig sok a filler, ami csak az időt húzza, de míg a Stormblood esetén már dühöngtem
a végére a történet vontatottságán és logikátlanságán, addig itt szinte alig várom, hogy mi lesz a
következő helyszín vagy fordulat. Sőt, néha mármár a számomra legendás és mindent verő Final
Fantasy XI szintjét is megüti, ami MMORPG-kben
lassan 17 éve az etalon történetvezetésben.

A technikai oldala kicsit felemás lett, mert
ugyan a motor nem változott sokat, bár kapott
végre egy 64bit-es klienst, ami sok memória és
teljesítménybeli problémát hivatott orvosolni, de
szerintem még azért dolgozni kell ezen. Legalábbis a PC verziónál gyakran jelentkeznek fagyások és
én is tapasztalok furcsa akadozásokat időnként.
Reméljük, ezt orvosolják majd.
Ami a látványt illeti, bár nem lett hatalmas
ugrás, de mégis látható a fejlődés. Hiába az alacsony felbontású texturák, a fényhatások, effektek és animációk még mindig talán a piacon található egyik legszebb MMO-vá teszik (jelenleg csak
a Black Desert Online-t tudom ellene felhozni
látványban). Bár érződik, hogy már öreg a technológia, de azért a kreatív művészeti oldal és a
tehetséges grafikusok munkája ezt bőven képes
ellensúlyozni.
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A zenék pedig helyenként döbbenetesen
szépek. Bár akad közöttük pár furcsaság (pl. a tündérek zenéje… az kiakasztóan irritáló), de a többségét egyszerűen élmény hallgatni. Főleg, hogy
szokásosan gyakorta használnak női vokált vagy
kórust, ami nagyon sokat tud dobni a helyszínek
hangulatán.

Egy -majdnem- új élmény
Szintén érdekes, ami magával a játékmenettel történt, hiszen elvégre ez egy MMORPG
alapja, ami ténylegesen eldönti, hogy sikeres
lesz-e vagy sem. A fejlesztők ezúttal nagyon bátrak voltak, hiszen a már meglévő Classokat (vagy
ahogy itt nevezik, Jobokat) helyenként alapjaiban
gyúrták át. Egyes classoknál a teljes stormbloodos
fejlesztést eltörölték, mint pl. a Monk esetén, és
rengeteg skillt és abilityt szimplán kitöröltek vagy
összevontak. Ez persze nem mindenkinek fog
tetszeni, hiszen a healer classok most már sokkal
gyengébbek harcban, a tankok pedig kevésbé önállóak, de szerintem összeségében előnyére változtak a dolgok. Persze azoknak is igazuk van, akik
szerint csak azért kellett mindent leegyszerűsíteni, hogy a sok N00B is tudjon játszani és ne csak
rohangáljon, mint a levágott fejű csirke, de talán
hosszútávon tényleg ez lesz a jó irány. Aki szeret
szöszölni a karaktere fejlesztésével, az keressen
más játékot, mert itt bizony most már csak annyi
lesz a dolgunk, hogy néha szerezzünk új páncélt,
aminek nagyobb a védelme. Ennél bonyolultabb
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dologra senki se számítson, mert a statoknak vagy
más értékeknek nem sok szerepe van a játékmenetben.
Akárcsak a fajoknak, amikből két új is érkezett, mint azt fentebb említettem. Természetesen
minden csaj kozmetikai célt szolgál, egy 2 méteres izommacska semmivel sem erősebb, mint egy
70 centis manó, ezért karakteralkotásnál nem is
kell ezen agyalnunk. Főleg, hogy továbbra is bármikor cserélhetünk classt, kivéve harcok alatt, így
ha meguntuk a baltás harcosunkat, egy gombnyomásra válthatunk egy kecses táncosra. Merthogy
most már ilyen is van. Két új Class is érkezett, a
táncos Dancer és az FFVIII-ból ismert Gunbreaker.
A legnagyobb problémám ezekkel az újításokkal, hogy semmi indokuk nincs, a Vieráknak
eddig hírét sem hallottuk a világban, most mindenhol nyuszifüles csajok rohangálnak. A készítők
pedig már csak meg sem próbálkoznak választ
adni a miértekre… hiszen, jól néznek ki, elég en�-

nyi. Nem azt mondom, hogy egetverő probléma,
de emiatt még mindig elég zagyvának és agyatlanul összeférceltnek tűnik a játék világa.
A harcok továbbra is abból állnak, hogy kijelöljük a szörnyet, előrántjuk a fegyvert, majd
a gamepaden vagy a billentyűzeten 3-4 gombot
rommá csapkodva igyekszünk minél több sebzést
bevinni… legalábbis DPS módban. A healerek,
vagyis a gyógyítók feladata, hogy életben tartsák
a csapatot, de főleg a tankokat, akiknek az a céljuk, hogy magukra tereljék az ellenfelek figyelmét
és állják a kemény ütéseket. Mind a három feladatkörnek megvannak a maga előnyei és hátrányai, a
lényeg, hogy mindenki olyat válasszon, ami szórakoztatja is, mert bizony rengeteget kell csapatban rohangálni különféle dungeonokban. Itt mehetünk most már egyedül is, npc-k társaságában,
de az igazi móka, ha több játékossal próbálkozunk
meg végigvinni a pályákat. Egy kis odafigyeléssel
szinte mindent simán meg lehet oldani.

A harcokon kívül gigantikus mennyiségű tartalom van továbbra is. Több ezer kisebb küldetés,
mini-game-ek, chocobo versenyek, milliónyi cucc
gyűjtögetése, házépítés, horgászás, favágás, alkímiától a kovácsolásig, egy élet is kevés hozzá,
hogy mindent kipróbáljunk. És persze a lényeg a
szocializáció, keress magadnak barátokat, akikkel
megoszthatod az élményeidet, akikkel együtt kalandozhattok, felderítve az új világot, higyjétek el,
tényleg sokkal jobb az élmény, ha nem egyedül
vagytok!
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Három hetet töltöttem el a játékkal és minden előítéletem ellenére azt kell hogy mondjam,
bizony elindultak a jó irányba. Hallgattak a kritikákra, nem ígérték le a csillagokat az égről, mint
2 éve, így reálisabb elvárásokkal is indult neki mindenki. Szinte minden téren érezhető a fejlődés
és ez nagyon pozitív. Még azt is elfelejtem néha,
hogy bizony továbbra sem olcsó a cucc, hiszen
keményen fizetni kell havidíjat, de szerencsére
annyi engedményt adtak, hogy aki megveszi a
Shadowbringerst, az megkapja hozzá ingyen a
Heavenswardot és a Stormbloodot is.
Érdemes adni neki egy esélyt? Ha szereted az
MMO-kat és a Final Fantasyt, akkor naná, ne is várj
tovább! Egy-két hónapra remek szórakozás lehet,
de azért hosszútávon nagyon monoton továbbra
is, bár ez szinte minden hasonló játékra igaz. Egy a
lényeg, hogy amilyen negatív véleménnyel voltam
két éve, most olyan pozitívan kezdem látni a jövőjét a 14-esnek. Csak ne csalódjak megint! Tartsák
ezt az irányt végre.
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YURIKO ÉS AZ FF14
Éveken keresztül játszottam a Final Fantasy
XI-gyel, ami a világával, karaktereivel, történeteivel igencsak magasra tette a mércét. Az FFXIV
nagyon sok mindenben építkezik rá, de sztori tekintetében sajnos sokáig alulmaradt. Majd jött a
Shadowbringers. Őszinte leszek, az előzőek után
kissé szkeptikus voltam és nem támasztottam elvárásokat. Végül belevágtunk, és már az elején
hatalmas erővel ért a pozitív csalódás. Egy olyan
történetet kaptunk, ami elejétől a végéig érdekes
maradt, néhol komoly, néhol humoros, néhol sokkoló – de végig megmaradt az érzés, hogy tudni
szeretném, mi fog történni a következő küldetés
után, mi lesz a karakterekkel, mi lesz a sztori végkimenetele.
Bár a kedvencem
valahol mindig is az FFXI
marad, azért az FFXIVnek is megvan a maga varázsa. A grafika messze az
egyik jelenlegi legjobb, a
karakterdizájn – és maga
a világ - valahol pont az én
stílusom. Millió-egy screenshotom van mindenféle pc és npc karakterekről, tájakról, városokról,
és hosszas időt tudok
eltölteni azzal, hogyan is
fotós: Bas van Anholt
öltöztessem hozzá a ka-

rakteremet a következő terephez vagy küldetéshez. Talán a „crafting” az egyetlen a pvp mellett,
amihez sosem volt kedvem, de volt sok-sok más,
amivel el tudtam foglalni magam (bár nekem még
mindig a sztori a főhúzó erő egy játéknál).
Nem utolsó sorban sok embert megismertem a kalandozások és raidek során, néhányan közülük mai napig barátaim, és még külföldi találkozóra is sor került.
Egyelőre egy cosplayt sikerült összehoznom a karakteremről (valószínűleg azért, mert
maga a játék hátráltatja a készítést :P), de a most
behozott Viera faj és a Dancer class újra szolgált
némi motivációval, hogy újra előálljak végre egy
FFXIV cosplayjel – remélhetőleg ősszel el is készül.
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