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 Leon S. Kennedy különleges ügynök a fehér 
házból. Kimért és profi, ért a zombikhoz.

 Akcióhorror annak erényeivel és gyengesé-
geivel. Vannak, akikről már az elején tudjuk, hogy 
csak azért szerepelnek, hogy meghaljanak (pl. 
rendőrök), és akad a klasszikus robbanás előli el-
ugrás is.
 Az animáció egy az egyben a videojátéko-
kat idézi, csak szebb. Az arcok éppen ezért lehet-
nének kifejezőbbek, de ez húsvér színészekkel is 
előfordult már, úgyhogy elnézhetjük neki.
 Az Umbrella Corporationből elterjedt T-ví-
rus változtatja zombivá az embereket, aminek egy 
változata, a G-vírus jelenik meg. Ennél több a film-
ből nem derül ki róluk, csak az, hogy a G-vírus nagy 
csúnya szörnnyé változtat.

 Hamar kiderül, hogy talán nem is olyan rosz-
sz a WiiPharma, mint elsőre tűnik, és a TerraSa-
ve-nek sem minden tette jó, nemes célja ellenére. 
A terroristák is csak azt akarják, hogy mindenki 
megtudja az igazságot. Semmi sem fekete vagy 
fehér.
 Elég fordulatos film szörnyes játékadaptá-
cióhoz képest. Nem feltétlenül az egyszernézős 
kategória.

 A filmhez ajánlott a Resident Evil 2 videojá-
ték ismerete a karakterek, a Raccoon City kataszt-
rófája és főleg az esernyős poén miatt. Bár utób-
bihoz már az élőszereplős filmek is elegek. 

 Claire Redfield a TerraSave-nek dolgozik, 
az emberjogi aktivisták egy csoportjának. Bátor 
és kedves. A Raccoon City támadások túlélője, ép-
pen ezért kiváló harcos.

 Ron Davis a beképzelt szenátor, aki hátrál-
tatja a többieket. A hatalmasokat képviseli, akik 
kényük-kedvük szerint bármit megtehetnek. Bár 
nem ő a főellenség, fontos szerepet játszik a ki-
alakult helyzetben.

 Mostanság elég kevés animét szinkronizál-
nak le magyarra, ennek ellenére a Kaptár filmek 
közül eddig mindhárom megjelent DVD-n és BD-n 
is. A nagysikerű japán videojátékszéria alapján ké-
szült animációs filmekből kettőt a Digital Frontier 
stúdió készített, aminek nagyon erős a számító-
gépes grafikai részlege, olyan műveket alkottak, 
mint az Appleseed filmek vagy a Gantz: O. A har-
madik már a Marza Animation Planet műve, akik 
még kevés filmen dolgoztak (a 2013-as Captain 
Harlock film és az élőszereplős Sonic, a sündisz-
nó). Az élőszereplős filmekkel ellentétben ezek a 
videojátékok univerzumában játszódnak, azaz ki-
egészítik őket.

A Kaptár 4: Bioterror (2008)

 7 évvel járunk a Raccoon Cityben történt ka-
tasztrófa után. Az elnök anti-bioterror programot 
indít. A WiiPharma gyógyszervegyészeti társaság 
új kutatóbázist épít Harvardville-ben, ami nem 
tetszik Dr. Curtis Millernek, aki maga is a cégnek 
dolgozik. Kiderül, hogy a WiiPharma titkos ember-
kísérleteket folytat Indiában, és Ron Davis szená-
tor támogatja őket. Egy terminálban megjelenik 
egy zombi, majd egy repülőgép is becsapódik. 
Claire-nek kell kezébe vennie az irányítást, amikor 
már csak négy élő ember marad az épületben. Ké-
sőbb Claire és Leon a Raccoon Cityben történtek 
óta először találkoznak. Ez a terrorakció viszont 
még csak a kezdet…
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ami egyszerűbb, mint az előző volt. Ez már inkább 
az egyszernézős kategória.

 A zenék terén viszont történt némi fejlődés, 
több jelenet is elképzelhetetlen lenne nélkülük.
Mivel a Resident Evil 6 videojátékot vezeti fel, an-
nak ismerete javíthatja a mű élvezeti értékét.

A Kaptár: Vendetta (2017)

 Mexikóban Glenn Arias BOF-eket árul. Ca-
thy White ügynök és fia eltűntek. Chris Redfi-
eld és csapata megy kiszabadítani őket, de csú-
nyán elkésnek. 4 hónappal később Chicagóban 
Rebecca Chambers professzor kifejleszti az 
A-vírus ellenszerét, amikor Arias zombijai rátá-
madnak. Chris csapata menti meg, de aztán a 
coloradói Sziklás-hegységben mégis sikerül el-
rabolniuk a zombiknak, így Chrisre és Leonra há-
rul a feladat, hogy kiszabadítsák, közben pedig
megállítsák Ariast…

 Szvetlána az emberei nélkül is veszélyes 
ellenfél. Nem csak egy újabb sablon gonosz zsar-
nok, mint amilyen Ron Davis volt.
 BOF: tenyésztett bioorganikus fegyverek. 
Csúnya szörnyek, lehetetlen őket irányítani, de 
egy új technológiával mester-szolga kapcsolat 
hozható létre egy ember és a bioorganikusok
között.
 Mellettük vannak még pirosszemű, csápos 
és nagyszájú zombik, melyek némelyike a Parasy-
te anime rémeire emlékeztet. Illetve akadnak még 
nagyobb, sápadt óriások is.

 Kevésbé horror, inkább akciófilm. Ada 
Wong és Szvetlána Beliková verekedése meglepő-
en jól koreografált. Annál már csak a végső harc 
sikerült látványosabbra.

 Az animáció nem változott az előző film-
hez képest, csak véresebb lett a több harc és ke-
vesebb történet miatt. Egy szálon fut a történet, 

jebbvalói visszahívják Európából, de a kötelesség-
tudat nem engedi, hogy otthagyja a bioorganikus 
fegyvereket. Egy parkolóban egy lény majdnem 
meg is öli ezért, de egy terrorista testvérpár, Bud-
dy és JD megmenti…
 Az elején gyönyörű a festett bevezető. Kü-
lön dicséretre méltó, hogy közben a stáblistát 
cirill betűkkel is kiírják, utalva a szovjet helyszínre. 
Érdekes környezetet teremt a fiktív kelet-európai 
posztszocialista ország az amerikaellenességével. 
Pláne, hogy a főszereplő, Leon az államokból ér-
kezett.
 JD karaktere miatt kicsit könnyedebb az 
elődjénél. A kövér, kíváncsi, amerikaimádó terro-
rista hamar összehaverkodik Leonnal.
 A testvére, Buddy a lázadók vezére. Nem 
kedveli Leont, mert az amerikaiak megölték a 
menyasszonyát.
 Ada Wong, az ENSZ különleges ügynöke ér-
kezik az országba kezelni a helyzetet, aki már ré-
gebbről ismeri Leont.

A Kaptár: Kárhozat (2012)

 A Szovjetunió bukása után a Keletszláv Köz-
társaság független állammá vált. Az oligarchák 
irányították a kormányt, minek következtében a 
társadalmi különbségek forradalmat robbantot-
tak ki. Szvetlána Beliková, az első női elnök tűzszü-
netet kötött a forradalmárokkal, de 2010-ben ki-
derült, hogy a lázadók területe fontos nyersanyag 
lelőhely, ezért lerohanták a katonák. 2011-ben 
szörnyek csatlakoznak a harcokhoz. Leont a fel-
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Resident Evil 4D Executer (2000) 
és Resident Evil 4: 

Incubate (2006)

 Készültek már korábban is „filmek”, de 
azokhoz okkal nincs szinkron, kis költségvetésűek, 
és mai szemmel már nézhetetlenek, annak ellené-
re, hogy akadnak bennük érdekes megoldások, 
mint például a csótányperspektíva, és horrornak 
elég jók.

 Összességében egy egységes trilógiáról van 
szó, ami még ha nem is kiemelkedő, jól kiegészíti a 
játékokat. Más videojátékszériák rajongói is örül-
nének, ha saját kedvencükből készülnének hason-
ló filmek.

 Ez már inkább horror, mint a korábbiak. Sok-
kal félelmetesebbek a zombik (pl. félbetépett asz-
szony), amik nemcsak úgy ész nélkül sétálgatnak, 
hanem vadásznak is, vannak halálos csapdák is. 
Legalábbis az elején. Aztán a végére megint inkább 
lövöldözős-robbantgatós akciófilm válik belőle.
 Emellé társul a korábbi filmeknél részlete-
sebb, a stúdióváltás miatt kissé másabb jellegű 
grafika. Végre nem egy kétezertízes évek eleji vi-
deojáték szintjén van. A végső csata New Yorkban 
a leglátványosabb, a zombikutyák is üdítően ha-
tottak.
 Érdekesen indul, azonban sajnos a végé-
re a szokásos kliséket használja ez is. Meghagyja 
a folytatás lehetőségét, de már elég volt belőle 
ennyi is. Hiába a szép kinézet és a még több akció 
– amiből eddig is sok volt – filmet nem azért néz 
az ember, amiért videojátékot játszik.

Nincs bevezető szöveg, mint a korábbiaknál.

 Arias a Neo Umbrella cég tulajdonosa, aki 
megőrült a szerelme elvesztése miatt, miután a 
kormány lebombázta az esküvőjét. A Los Illumi-
natos terrorszervezet felbérelte, hogy zombizza 
meg az embereket egy újabb vírussal. Az új zom-
bijai már képesek megkülönböztetni a társaikat az 
ellenségeiktől.

 Chris Redfield a bioterror-elhárításnál dol-
gozik, és ő Ariason akar bosszút állni, amiért bru-
tálisan lemészárolta a csapatát. Úgyhogy mindkét 
oldalt a bosszú fűti, innen ered a vendetta cím, 
aminek jelentése vérbosszú.
 Rebecca Chambers Raccoon Cityben volt 
medikus, és pechére nagyon hasonlít Arias el-
hunyt menyasszonyára.
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