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tet kapott, amit az akkoriban divatos élőszereplős 
videókkal tálaltak.
 A sztori két katonai csapatról szól, akik egy 
bizonyos Raccoon City környékén elkövetett kan-
nibalisztikus gyilkosságokat igyekeznek felderí-
teni. Elsőként a S.T.A.R.S. (avagy Special Tactics 
and Rescue Squad) Bravo csapatát vetik be, ám 
azokkal rövid idő után megszakad a kapcsolat, így 
küldik utánuk az Alpha csapatot, hogy ugyan ke-
ressék már meg őket. Meg is találják a lezuhant 
helikoptert a városon kívül egy erdő környékén, 
de mikor leszállnak megvizsgálni, mutáns, élőha-
lott kutyák támadnak a katonákra, akik kénytele-
nek bemenekülni a közeli, látszólag elhagyatott 
és rejtélyes Spencer kastélyba. Összesen 4-en ma-
radtak: Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton 
és Albert Wesker.
 Ezen a ponton a játékos választhat, hogy 
Christ vagy Jillt szeretné irányítani, ami picit elté-
rő történetet és játékmenetet is jelent. Chris erő-
sebb, Jill pedig mozgékonyabb, illetve más felsze-
reléssel indulnak. 

folyosói, illetve egy akkoriban elég sikeres PC-s 
játék, az Alone in the Dark. Ez utóbbi egy nagyon 
ötletes megoldást használt, 2D-s háttereken 3D-s 
polygonos figurák mocorogtak, a köritése pedig a 
Lovercrafti stílusokra alapozott. 
 Mikami és lassan 80 fősre duzzadt csapata 
3 év munka után be is fejezték azt a játékot, ami 
egy csapásra megteremtette a „túlélő horror” 
fogalmát, és olyan címeket inspirált a következő 
években, mint az Onimusha, Parasite Eve, Devil 
May Cry vagy a Dino Crisis. Ez volt az 1996-os Bio-
hazard, avagy ahogy nyugaton ismerjük:

Resident Evil
| A borzongás kezdete

 A 80-as és 90-es évek kiváló korszaka volt a 
debil zombis horroroknak, az amerikai mozik szá-
zával ontották a mindenféle véres és szörnyes fil-
meket, így a japánoknak volt bőven miből ihletet 
meríteni. Nem is csoda, hogy a Resident Evil is lé-
nyegében egy mosolygtatóan bénácska történe-

tárgylista, puzzle elemek és mindenféle kulcsok, 
jegyzetek utáni kutakodás. Mindezekhez jött a 
többféle befejezés és a választható karakterek, 
amik a többszöri újrajátszást hivatottak erősíteni. 
A fejlesztés akkor kapott nagyobb löketet, mikor 
megjelent a Playstation, és a készítők előtt egy 
teljesen új világ nyílt ki. A CD formátum miatt már 
gondolkodhattak videókban és 3D-s grafikában is, 
olyannyira, hogy kezdetben a Doom-hoz hasonló, 
belső nézetes játékot vizionáltak, de hamar be-
látták, hogy nem igazán illik a stílushoz, így ezt az 
elgondolást laza 20 évre jegelték. Két fontos ins-
pirációs forrása volt Mikamiéknak, egyik az 1980-
as Kubrick film, a Ragyogás, pontosabban az ab-
ban szereplő legendás hotelnek a belső terei és 

 Biztos vagyok abban, hogy nincs olyan ol-
vasója a magazinnak, aki ne hallott volna már a 
Resident Evilről. A világ talán legismertebb horror 
sorozata, ami az elmúlt 20 évben kilépett a videó-
játékok keretéből és filmek, képregények, könyvek 
és miegymás halmaza lett, melyek minősége az 
idők alatt ugyan hullámzó volt, de még így is meg-
kerülhetetlenné vált. Mivel a téma hatalmas, így 
akárcsak a Street Fighter esetén (AniMagazin 59.), 
a cikket több részletben kapjátok. Az első fejezet-
ben átvesszük a játéksorozat fontosabb epizódjait 
a kezdetektől a 2000-es évekig, a második részben 
modern epizódokat napjainkig, végül a harmadik 
cikkben a mellékszálakat és a mozifilmeket muta-
tom majd be. Kezdjük is a legelején, avagy térjünk 
vissza a 90-es évek elejére…

 1993-ban Fujiwara Tokuro feldobta a Cap-
com vezetőségének, hogy mi lenne, ha az 1989-
es Sweet Home című játékának elkészítenék a 
felújítását vagy folytatását. A Sweet Home egy 
NES-re megjelent horror szerepjáték volt, ahol lé-
nyegében egy elátkozott kastélyban kellett „túl-
élni”, persze az akkori kezdetleges megoldások-
kal. A Capcomnak tetszett az ötlet, és ráállították 
Mikami Shinjit, aki addig főleg Disney játékokkal 
foglalatoskodott (pl. Goof Troop és Aladdin), ami 
egy éles stílusváltás volt a fiatal rendezőnek. Az 
első félévben Mikami szinte teljesen egyedül dol-
gozott, felvázolta a történetet és a fontosabb já-
tékelemeket, amiket a Sweet Home-ból emelt ki. 
Olyanokat, mint a horrorisztikus kastély, limitált 
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a Capcom az alapokhoz, készült egy Nintendo DS 
változat, ami kibővült az érintőképernyős és bel-
ső nézetes extrákkal, de az igazi nagy durranás, a 
2002-es Gamecube változat lett. Alapjaiban újra-
alkották az egész játékot, modern grafikával, já-
tékmenettel és kibővített tartalommal, ami olyan 
fantasztikusra sikerült, hogy azóta is portolgatják 
minden létező konzolra a HD változatát. Nem is 
kétséges, hogy aki ma az első résszel szeretne 
játszani, annak a remake-et tudom leginkább ja-
vasolni, főleg, hogy mindenre elérhető, de a retró 
rajongóknak a PS1-es változat is okozhat pár kel-
lemes órát.
 Mikami Shinjinek azonnal kiadták a Cap-
comnál, hogy vágjon bele a folytatásba, ám ez 
nem is volt olyan egyszerű, mint azt gondolnánk.

Resident Evil 1.5
 | Az elveszett folytatás

 Még 1996-ban bemutatták az első képeket 
a folytatásból, amiről viszont hamarosan kiderült, 
hogy nem igazán a tervek szerint halad a fejleszté-
se. Bár a készülő 2. rész sok szempontból előrelé-
pésnek tűnt, például jóval több ellenfelet tudott 
a képernyőn mozgatni a motorja, de a Capcomnál 
nem igazán voltak vele megelégedve. A történet 
ezúttal két új hőst kapott, a fiatal rendőrt, Leon S. 
Kennedyt és a motoros csajszit, Elza Walkert, akik-
nek egymástól függetlenül kellett volna túlélniük 
a zombik által megfertőzött Racoon City-ben. 

teg válik. Hogy a helyzet még bonyolódjon, a csa-
pat egyik tagjáról (így 25 év után már nem spoiler, 
hogy Albert Wesker az illető) kiderül, hogy kettős 
ügynök és nem igazán tisztességesek a szándékai. 
Chris és Jill feladata, hogy megállítsa a vírus terjedé-
sét, na meg mellékesen, élve kijusson a kastélyból.
 A játék elképesztően sikeres lett, rekord 
gyorsasággal lépte át az 1 millió eladott példányt, 
és meg sem állt 5 millióig. A kritikusok az egekig 
magasztalták, és még azt is elnézték neki, hogy 
tulajdonképpen pocsék az irányítása, a története 
bugyuta, ami pedig a szinkront illeti, nos legendá-
san borzalmas. A hangulata és a játékmenete min-
denkit lenyűgözött, a grafikája a maga idejében 
forradalmi volt, és a horror elemek is vadítóan új 
élménynek számítottak.
 Portok és újrakiadások: természetesen egy 
ilyen sikeres játékot azonnal kiadtak más platfor-
mokra is, így a játékosoknak nem is kellett sokat 
várniuk a PC és Sega Saturn változatokra, amik ki-
sebb változtatásokkal ugyan, de hozták a tökéle-
tes Resi élményt. A 2000-es években is visszatért 

A cél, hogy bejárjuk a rejtélyes kastélyt, ami bi-
zony nem lakatlan, a folyosókon éhes zombik sé-
tálgatnak, akiket vagy lelövünk vagy elkerülünk, 
utóbbit azért is célszerűbb preferálni, mert a 
töltények száma limitált és ha elfogy, akkor gyor-
san megértjük, hogy miért túlélő és miért hor-
ror. Ezekhez jönnek még a mutálódott állatok és 
egyéb rémségek, amik a legváratlanabb helyekről 
tudnak a szerencsétlen katona nyakába ugrani. 
Főleg, hogy az amúgy nagyon szép, CGI hátterek 
2D-sek, vagyis fix kamera nézetből látjuk a tör-
ténéseket, így bizony elég frusztrálóak a harcok. 
Ha sérülünk, akkor a nagyon limitált mennyiségű 
gyógycsomaghoz nyúlhatunk, vagy a sorozatnak 
azóta is ikonikus részét képező gyógynövények-
hez. Mindezekhez jön a tárgyak, kulcsok és egyéb 
vackok keresgélése, amikkel szobákat nyithatunk 
ki vagy puzzle feladatokat oldhatunk meg, amik 
újabb cuccokhoz vagy boss harcokhoz vezetnek. 
Szintén említsük meg a termeket összekötő ajtó-
kat, melyek kinyitásakor egy 3D-s belső nézetes 
animáció játszódik le, ami nagyon hangulatos, de 
egyértelműen ilyenkor tölti be a CD-ről az adato-
kat a játék.
 Természetesen előkerülnek a Bravo csapat 
tagjai is, akik szintén szétszóródtak a környéken, 
majd hőseink bejutnak a kastély alatti rejtett la-
borba, amit a hatalmas gyógyszerfejlesztő cég, az 
Umbrella vállalat építtetett, hogy ott kísérletez-
zenek mindenféle vírusokkal. Természetesen el-
szabadul a T-vírusnak nevezett szörnyűség, ami ha 
megfertőz valakit, akkor abból élőhalott szörnye-
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a konzolba, azt a karaktert irányíthatjuk. Viszont 
a történetük aszerint is fog változni, hogy melyi-
kükkel visszük végig a sztorit elsőnek. És az sem 
mindegy, kivel kezdünk. Bizony, ha valaki a teljes 
történetet szeretné megismerni, annak minden 
változatával, minimum 4-szer kell végigtolnia a 
játékot, ahol minden újrakezdésnél picit más ese-
ményeket élhet át.

 A történet természetesen nemcsak a na-
gyon rémisztő és kihalt rendőrőrsön játszódik, ha-
nem lejutunk a föld alá, a csatornarendszeren át 
az Umbrella laborjaiba, ahol aztán nagyon komoly 
meglepetések várnak mindenkire. Itt bukkan fel 
elsőként Ada Wong is, aki később is visszatér, mint 
szupertitkos ügynök. Az ügyeletes gonosz pedig 
az egyik vezető professzor, William Birkin, aki fel-
találta a T-vírusnál is rettenetesebb G-vírust, amit 
miután az Umbrella ügynökei erőszakkal el akar-
ják venni tőle, be is adja magának. Birkin többször 
is visszatér a történet folyamán egy nagyobb és 
eltorzult formában. 
 A Resi második része minden szempontból 
hatalmas előrelépés volt. A grafika bár ugyan-
azokat az alapokat használta, mint elődje, mégis 
sokkal szebb és változatosabb lett, a szinkron is 
teljesen rendben van és az a zene… 20 év után 
is végigfut a hátamon a hideg azoktól a zongora-
futamoktól. Elsöprő pozitív kritikákat kapott, az 
eladások ismét rekordokat döntögettek, megszü-
letett egy új franchise, amitől a Capcom úszott a 
sikerben és a pénzben.

még számos Capcom játék történetét felügyel-
te, egészen a tragikusan korai, 2005-ös haláláig. 
A legfontosabb változtatás, hogy Elza karakterét 
kidobta, és a két játszható karakter sokkal több 
interakciót kapott egymással. Mikami producer 
lett és a rendezést átadta Kamiya Hidekinek (aki-
nek később olyan csodákat köszönhettünk, mint 
az Okami és a Bayonetta sorozat). Alig bő egy év 
csiszolgatás után 1998 januárjában meg is jelent a 
boltokban a folytatás, ismét Playstationre.

Resident Evil 2 
| Horror a négyzeten

 Hőseink ezúttal Leon S. Kennedy és Claire 
Redfield (igen, Chris húga), párosuk egyszerre ér-
kezik Raccoon City-be. Leon egy fiatal rendőr, akit 
odavezényeltek, és épp venné fel a szolgálatot, 
míg Claire a bátyját keresi. A város viszont hem-
zseg a zombiktól, mindenhol romok és pusztulás, 
a még élők pincékben és boltokban húzták meg 
magukat, több, de inkább kevesebb sikerrel. Leon 
és Claire összefutnak ugyan, de egy elszabadult 
kamion okozta robbanás miatt kénytelenek lesz-
nek más útvonalon megközelíteni az egyetlen biz-
tonságosnak tartott helyet a városban, a rendőr-
ség épületét.
 És itt álljunk is meg, ugyanis a Resi2 már 
a legelején megmutatja, hogy bizony itt többről 
van szó, mint az első játékban. Kapásból 2 CD-n 
jelent meg, az egyiken Leon, a másikon Claire tör-
ténete található, vagyis amelyiket pattintjuk be 

Viszont ebből nem sok maradt, ugyanis a fejlesztés 
közel végső fázisában a projektet lecsapták, és az 
alapjairól kezdték újra. Később Mikami azt nyilatkoz-
ta, hogy nem igazán akart összeállni a játék, és nem 
is volt olyan minőségi, mint az elvárható lett volna.
 Az igazi érdekesség viszont a törölt játék 
utóélete, ugyanis elég kalandos úton, de egy beta 
verzió előkerült, ami ugyan befejezetlen, de játsz-
ható állapotban van. Akit érdekel kicsit bővebben 
ennek a sztorija, annak javaslom a magyar Youtu-
ber, The Calamity Trigger  videóját, ahol sok érde-
keset megtudhattok a téma kapcsán.
 Miután a valamikor 1997 elején újraindult 
a fejlesztés rohamtempóban Mikamiék pontosan 
tudták, hogy mely részeket kell erősíteni. A leg-
fontosabb a történet újragondolása. Így került a 
képbe a profi forgatókönyv író, Sugimura Noburo, 
akit a Capcom felvett, hogy segítse a Resident Evil 
csapatát a tudásával. Noburo hatalmas segítség 
volt, átírta a sztorit, összekötögette az elvarrat-
lan szálakat és lényegében megteremtette azt a 
Resi univerzumot, amit ma is ismerünk. Később 
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ugyanis az amerikai hadsereg elrendelte a város 
atombombával történő zombimentesítését. Ma-
gyarán hamarosan mindenki porrá hamvad a nuk-
leáris robbanásban.
 A 3. rész pár apróbb kényelmi újítás mellett 
bevezette a Nemesis küzdelmeket. A zombik és 
más ellenfelek eddig nem igazán követték a játé-
kost, ha átment egy ajtón, viszont ezt a drabális 
terminátort semmi sem állítja meg. Ha egyszer 
feltűnik, akkor a játékosnak menekülnie kell, mert 
Nemesis addig üldözi, amíg meg nem unja, ezzel 
sokkal pörgősebb és stresszesebb lett az amúgy 
sem egyszerű játékmenet. 

szos változata lett, a Dino Crisis. Kamiya Hideki is 
másfelé vette az irányt, sokkal akciódúsabb epi-
zódot szeretett volna, de később ezt átnevezték 
és ebből született meg a Devil May Cry sorozat. A 
befutó végül az Aoyama Kazuhiro által rendezett 
Nemesis lett, köszönhetően annak, hogy nagyon 
gyorsan elkészült, így az ezredforduló előtti nagy 
konzolos generációváltás előtt még boltokba tud-
ták küldeni 1999 szeptemberében, továbbra is az 
akkor már utolsó napjait számláló Playstationre. 
 A kapkodásnak és szétszórtságnak meg is 
lett az ára, a Nemesis ugyanis messze nem volt 
egy akkora előrelépés, mint elődje, Eleve egy „ga-
iden”-nek, vagyis melléksztorinak szánták kezdet-
ben, ami inkább az első részhez kötődik
 Ezúttal egyetlen hősnőt kapunk, Jill Valen-
tine-t, aki az egyik túlélője a S.T.A.R.S. csapatnak, 
de szerencsétlenségére Leonékhoz hasonlóan 
Raccoon City-ben ragadt. Nem csak a zombik lesz-
nek problémásak számára, hanem az Umbrella 
által a nyomába küldött bio-organikus hatalmas 
szörny, Nemesis is, akit arra programoztak, hogy 
keresse meg és ölje meg a Jillhez hasonló túlélő 
katonákat. Az indok egyszerű, az Umbrella nem 
akarja, hogy a világ megtudja, közük volt a T-ví-
rus elszabadulásához, így mindenkit, akinek erről 
tudomása van, azt gyorsan likvidálják. Jill miköz-
ben menekül az őt üldöző Nemesis elől, összefut 
három U.B.C.S. (Umbrella biohazard felszámoló 
ügynök) taggal, Carlosszal, Nikolaijal és Mikhaillel, 
akiktől megtudja, hogy van egy mentőhelikopter, 
ami kimenekítheti őket a városból. Minél előbb, 

Portok és újrakiadások: mivel a Saturn már nem 
volt elég erős nyugaton, így arra már nem portol-
ták át, de kapott PC-s átiratot. Viszont amit meg 
kell említeni, az a Nintendo 64-es változat, amely 
mai napig az egyik legelképesztőbb technikai bra-
vúr. Az Angel Studios (mai nevükön Rockstar San 
Diego) mindössze 9 emberrel és 1 milliós költség-
vetéssel paszírozta bele a 2 CD tartalmát egy 64 
megabyte-os (!!) kártyába. Videókkal, zenékkel, 
hangokkal, mindennel. Na igen, akkoriban még 
igazi zsenik és művészek dolgoztak a játékokon. 
2019-ben kiadtak egy modern remake-et, telje-
sen 3D-s grafikával, ami szintén nagyon szép kriti-
kákat kapott, méltó újraértelmezése a klasszikus-
nak. Természetesen a rajongók a 98-as változatot 
sem hagyták magára, kis kutakodással számtalan 
mod-ot találunk, amivel mai PC-ken is simán fut-
tathatjuk.

Resident Evil 3: Nemesis 
| Az akciódús mellékszál

 Mikami egy percig sem pihenhetett a 2. 
rész elsöprő sikere után, mert azonnal berendel-
tek nem is egy, hanem kapásból több folytatást is. 
Ezen a ponton egyszerre indult meg a fejlesztése 
több Resident Evil címnek is, ám nem volt biztos, 
hogy melyik is kapja meg a hivatalos hármas sor-
számot. A csapat felállása is megváltozott, Mika-
mi ugyan maradt mint producer, de a figyelmét 
ekkor már egy másik játék rendezésére fordítot-
ta, ami lényegében a Resident Evil dinoszauru-
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betör egy Umbrella épületbe, továbbra is a báty-
ját, Christ keresve, ám minden erőfeszítése elle-
nére elfogják és a messzi Rockfort szigeten lévő 
börtönbe szállítják. Természetesen ahogy az már 
megszokott, itt is elszabadul a T-vírus és Claire-nek 
ismét zombik hadán kell keresztüljutnia, hogy élve 
kijusson a szigetről. Ebben partnere lesz rabtársa, 
a kissé forrófejú Steve, akivel szembeszáll a szi-
get pszichopata uraival, az ikerpár Alfred és Ale-
xia Ashforddal. Természetesen ők is nyakig benne 
vannak a vírus bizniszben, szóval nem egyszerű a 
dolog, de hőseink szerencsésen elmenekülnek, 
egyenesen egy antarktiszi kutatóbázisra… ahol a 
horror folytatódik. 

 A történet második felében megjelenik a 
szigeten Chris Redfield is, mint a második karak-
ter, akit irányíthatunk, aki szintén a húgát keresi, 
de csak a roppant morcos Ashford családot talál-
ja, na meg régi társát, az áruló Albert Weskert, aki 
emberfeletti erőkre tett szert.

 Első körben végre elhagyhatták az 2D-s 
háttereket, minden terem és épület polygonos 
3D-ben lett megtervezve, ezáltal a klasszikus sta-
tikus kamerának is búcsút mondhattak. A kamera 
végre követi a játékos mozgását, bár még mindig 
nem lehet szabadon állítgatni, de így is nagy fejlő-
désnek mondható. A polygonszám is drasztikusan 
emelkedett, ezáltal a szereplők sokkal szebbek, 
élethűbbek lettek. Végre kaptak rendes arco-
kat, képesek lettek érzelmeket bemutatni, így az 
egész sokkal filmesebb élményt kapott. 

 Változott a helyszín is, az eddigi amerikai 
városból átkerült a cselekmény a Déli-óceánon 
lévő Rockfort szigetre, illetve az Antarktiszra, 
ahol természetesen az Umbrella kutató és kato-
nai bázisai találhatóak. Maga a játékmenet viszont 
nem sokat változott, az irányítás maradt, akárcsak 
a kissé suta harcrendszer is. Továbbra is termeket 
és folyosókat kell bejárni, kerülgetni a zombikat 
és egyéb szörnyeket, puzzle feladatokat kiokos-
kodni és tárgyakat keresgélni.

 A 70 fős fejlesztői csapat egy része külső-
sökből és Sega alkalmazottakból állt, akik segí-
tettek az új hardware-re optimalizálni, majd közel 
2 év munka után 2000 februárjában végre meg-
jelenhetett a Code: Veronica, ami bár számozást 
nem kapott, de történetét tekintve mindenképp 
a fővonalhoz tartozik.
 Az epizód egy nagyon szép akciójelenettel 
indul, ahol a Raccoon City-t túlélt Claire Párizsban 

A grafika és a többi nem sokat változott, elérték 
a Sony masinájának technikai limitjét. A sajtó és a 
játékosok nagyon szerették, és szép értékelőket 
is kapott, de egyértelmű volt, hogy a játék végén 
pompázó, pusztító gombafelhő bizony lezárta a 
történetet, és innentől új irányt vesz a sorozat. 

 Az eladások is visszaestek picit, érezhető 
volt, hogy a játékosok már az újgenerációs kon-

zolok felé fordultak, de azért így sem volt okuk a 
Capcomnál szomorkodni, mert több mint 3 millió 
példányt így is eladtak.
 Portok és újrakiadások: a 2000-es évek ele-
jén kapott egy Dreamcast és Gamecube átiratot, 
amik picit javították az akkoriban már erősen el-

avult Playstation gyengeségeit, de sok változta-
tást nem adtak hozzá. Természetesen kapott 

egy PC-s portot is, amivel mai napig lehet 
próbálkozni.

 2020-ban viszont a Resi2-höz hasonlóan ezt 
is teljesen újradolgozták egy modern adaptáció 
formájában. Nem lett rossz, de a 2. rész sokkal 
inkább ajánlott… minden változatában.

Resident Evil - Code: Veronica
 | A valódi harmadik rész

 A Code: Veronica fejlesztése már eleve a 
Sega új csodakonzoljára, a Dreamcastra lett ter-
vezve. Az új hardware messze erősebb volt az ak-
kor már öregecske Playstationhöz képest, így a 
programozóknak végre sokkal több lehetőségük 
volt a kísérletezésekre. 

kontroller bemutató
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 Portok és újrakiadások: akárcsak a Resi-
dent Evil remake-et, a Zero-t is minden létező 
platforma átültették, szóval legyen bármilyen 
konzolod, tutira megveheted rá. Kapott egy HD-s 
ráncfelvarrást is később, ahol tovább csiszolták 
az amúgy is gyönyörű grafikát.

 És ezzel eljutottunk a klasszikus Resident 
Evil részek befejezéséhez. A májusi számban már 
a modern epizódok jönnek, addig is érdemes pó-
tolni, ami ezek közül kimaradt!

 Rebecca Chambers 18 éves, kezdő katonája 
a korábban megismert, tragikus sorsú Bravo csa-
patnak (melynek hivatalosan ő az egyetlen túlélő-
je a későbbiekben). Miközben társai Raccoon city 
felé veszik az irányt, Rebecca egy rejtélyes Umbrel-
la vonatot igyekszik kivizsgálni. A vonatot bejárva 
felfedezi, hogy az utasokat valami piócák támad-
ták meg, amik a T-vírustól mutálódtak, és az áldo-
zataikat zombikká változtatják. Talál egy túlélőt is, 
Billy Coent, aki ex-tengerészgyalogos, de jelenleg 
a kivégzésre vár, mert többszörös gyilkosságért 
elítélték. Párosuk nem kimondottan ideális, de 
kénytelenek összefogni a túlélés érdekében. Ter-
mészetesen ismét kiderül, hogy az Umbrella keze 
van a dologban, a két katonának pedig nem lesz 
egyszerű dolga kijutni a közben újra mozgásba 
lendült, szörnyekkel fertőzött vonatból. Per-
sze így utólag tudjuk, hogy ez sikerült nekik, 
Rebecca pedig az incidens után sietve indul 
megkeresni az elveszett csapatát, rátalálva a 
Spencer kastélyra, ahol pedig összefut egy 
bizonyos Chris Redfielddel…

 Bár a kritikusok nagyon dicsérték a 
történetet és a látványt, de most már erős 
negatívumokat kapott a megfáradt játék-
menet miatt. Főleg az irányítást hozták fel pél-
daként, ami továbbra is az ősrégi „tank control” 
megoldást használta, ami akkoriban már na-
gyon elavultnak számított. Az eladások viszont 
jók lettek, szóval a Capcom sikernek könyvel-
hette el ismét.

 Bár a GameCube nagyon erős 3D-s erőmű 
volt, a Capcomnál mégis inkább úgy döntöttek, 
hogy maradnak a klasszikus formulánál. A Code: 
Veronicában látott 3D-s háttereket ismét gyönyö-
rű 2D-s CGI képekre cserélték, ami előtt nagyon 
magas polygon számú karakterek futkároztak. 
Nem véletlen volt ez a döntés, ugyanis azt akar-
ták, hogy minél inkább hasonlítson a korábban ki-
adott Resident Evil Remake-hez. Ami viszont nagy 
újítás, az a két játszható karakter közötti váltás. A 
játékos bármikor válthat a két főhős között, ezzel 
jelentősen kibővítve a puzzle feladatok tárházát. 

kontroller bemutató

 A Code: Veronica nagyon szép fogadtatás-
ban részesült, bár a Dreamcast nem igazán váltot-
ta meg a világot és a Sega egyre bizonytalanabb lá-
bakon állt a 2000-es évek elején. Az eladások terén 
továbbra is szépen teljesített, de ismét érezhető 
volt visszaesés, ami már intő jel volt a Capcomnak.
 Portok és újrakiadások: mivel a Dreamcast 
játékos bázisa nagyon elmaradt a vártaknál, a 
Capcom gyorsan bejelentette a Playstation 2 és 
GameCube változatokat, amik bővített tartalom-
mal is szolgáltak. Wesker sokkal több szerepet ka-
pott, az átvezetőket feljavították, és egy DVD-t is 
mellékeltek az elővásárlóknak, amin egy áldoku-
mentum film szerepelt, a Wesker’s Report. Ez lett 
a Code: Veronica X, amit később Playstation 3-ra 
és Xbox 360-ra is portoltak, de sajnos a PC-s játé-
kosok teljesen kimaradtak a buliból.

Resident Evil Zero 
| A nulladik történet

 Bár megjelenését tekintve utolsó a klasszi-
kus sorozat listáján, de valójában a fejlesztése még 
1996-ban kezdődött, méghozzá a Nintendo 64DD 
rendszerére, aminek viszont csúfos bukása után 
sokáig nem igazán akart összeállni a játék végle-
ges verziója. Végül a GameCube mellett döntöt-
tek, és sok év csúszás után 2002 novemberében 
végre megjelenhetett ez a Zero epizód, amiből 
gondolom már sejteni lehet, hogy ez bizony nem 
folytatás, hanem előzmény, a legelső Resident 
Evil történései előtt játszódik.


