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Ugyan a kamera oldalnézetből „vesz” minket, 
gyakran közelít vagy éppen nagyon eltávolodik 
tőlünk, bemutatva jobban a tájat, ami elképesztő-
en hatásos és hangulatos, de megnehezíti a tájé-
kozódást, így ezeket a mellékágakat kellő kihívás 
megtalálni. Néha még saját magunkat is nehéz 
megtalálni, mert a sötétszürke olyan jól elkülönül 
a feketétől/szürkétől (nem).  
 Az eldugott hely pedig lehet akár egy ház 
szobája, egy folyó melletti eldugott partszakasz 
vagy barlang stb. A felvehető cuccok csillognak, 
így ki lehet őket szúrni, de nem árt figyelni. Hoz-
záteszem, ezeken a helyeken többször mentési 
pontok vannak, ami megint csak hasznos.
 Ha pedig már mentés. Utunkat kis szenté-
lyek övezik, ahol eltárolhatjuk aktuális állásunkat. 
Halálunk esetén innen indulhatunk újra. Az elhe-
lyezkedésük elég változó. Van, amikor egész sok 
van egymás után, de akad, amikor sok ellenfél 
levágása után, épphogy élve érünk el egyhez. A 
hét, egyre nehezedő pályán örülni fogunk minden 
mentési pontnak.

ben szembe kell néznünk a drámai igazsággal. 
Többet nem is írok erről, inkább fedezzétek fel ti a 
játék elemeit, a lovat pedig csak adja alánk az au-
tentikus környezet, ami azért itt-ott próbára fog 
tenni a harcokban és a tájékozódásban is.
 

Rögös az Út

 Bár 2,5D-t írtam, azért ez nem mindig ér-
vényesül. A haladás közben ugyan tudunk térben 
mozogni (itt se mindig), de a harcokat kizárólag 
oldalnézetben vívjuk, bár ez egyáltalán nem hát-
rány, sőt. Viszont mindenképp érdemes körbenéz-
ni a terepen, és próbálgatni, hol, merre van még 
elágazás, mivel ezeken a helyeken tudunk felszed-
ni plusz muníciót, valamint így tudjuk növelni az 
állóképesség és az életerő kapacitásunkat, amire 
- higgyétek el - szükségünk is lesz. Ha ezeket ki-
hagyjuk, csak kevés cuccot vagy életerőt tudunk 
felszedni, amivel garantált, hogy nem harakirivel 
fogunk elhalálozni. Ebben az esetben a nehéz-
séget a környezet és annak bemutatása okozza. 

 A játékipar már többször bebizonyította, 
hogy nem feltétlen az AAA játékok adják a legjobb 
játékélményt vagy hangulatot. Egy rövidebb, ki-
sebb költségvetésű cím is képes legalább olyan, ha 
nem jobb hatást elérni az alatt a néhány óra alatt, 
amíg a kontrollert vagy egeret a tenyerünkhöz ra-
gasztjuk. 

A bushido útján

 A Trek to Yomi már a képekkel is felkelti az 
érdeklődését annak, akit kicsit is érdekel a japán 
környezet és kultúra. Erre erősen rásegít, hogy az 
egész játék fekete-fehér, ami azonnal beszippant-
ja azokat, akik ismerősek a régi szamurájfilmek 
világában. Tiszteletem Kurosawa-san! (filmajánló) 
Erre még rádob egy nagy lapáttal a régi film effekt 
is, ami persze kikapcsolható, ha bárkit zavarna.
 Egy 2,5 D-s side-scrolling játékról van szó, 
amiben ellátogatunk egy Edo-kori faluba. Itt is-
merkedünk meg főszereplőnkkel, Hirokival, aki 
gyermekként tanulja mesterétől a kardforgatás 
művészetét. A falut azonban megtámadják, így Hi-
roki életét is meghatározó esemény szemtanújává 
válunk. Jó pár évvel később a veszély újra fenye-
geti a falut, valamint a környező vidéket, de Hiroki 
ezúttal tapasztaltabban veszi fel a harcot. Nyo-
mában azonban halál, szenvedés és pusztítás jár. 
 A játékban Hirokit fogjuk irányítani, vele 
együtt próbáljuk megvédeni a szeretteit és el-
pusztítani a gonoszt, közben pedig megismerjük 
a szamuráj becsületet, a bushidót. Mindeköz-
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 A Trek to Yomi teljesen sztori-orientált, hét 
pályán keresztül folyamatosan haladunk a törté-
netben és vagdossuk az ellent. Igazából ez egy idő 
után unalmassá és főleg monotonná válhat, így 
jobb többször nekifutni. Megjegyzem, mivel a pá-
lyák hangulata is eltérő, emiatt is jobb több etap-
ban letolni. Több puzzle elemmel és kicsit kevesebb 
harccal még jobb lehetne. A történet kiegészíté-
seként érdemes elolvasni a naplót is, ami Hiroki 
szemszögéből, E/1-ben írja le az eseményeket. 

 A Trek to Yomi egy elképesztően hangulatos 
és nem is hosszú játék, kevés idővel rendelkezők 
is záros határidőn belül be tudják fejezni. Habár 
a sztori meglehetősen depresszív, azért megéri. A 
Flying Wild Hog (Shadow Warrior) remek munkát 
végzett, és persze a Devolver Digital, ami szeret 
igazán különleges játékokat kiadni, ezúttal sem 
hazudtolta meg magát. Nekem XSS-en simán fu-
tott, de PS-re és PC-re is megjelent, kinek hol ké-
nyelmes. Valamint, akinek van Game Pass előfize-
tése, semmiképp ne hagyja ki.

Hiroki története egyben egy utazás is, ami a sza-
muráj szellem és kötelesség megismerése, el-
sajátítása. Főhősünknek szerettei megmentése 
mellett saját magát is meg kell ismernie, és el kell 
fogadnia döntésének következményeit.
 

Musashi nyomdokain

 Kezdetben meglehetősen gyér a harci re-
pertoárunk. Tudunk védekezni, kicsit és erőset 
vágni - amíg kellően be nem gyakoroljuk, ezzel 
kell beérnünk. Ám ahogy haladunk előre és vág-
juk le az elénk merészkedő martalócokat, úgy old-
hatunk fel újabb harci kombókat. A vége felé már 
egy egész harcművészeti mozgáskultúrát magun-
kénak tudhatunk, így nem csoda, ha valaki bele-
zavarodik a sok kombóba. Tudunk majd gurulni, 
kombinálni a gyenge és erős vágásokat, kitérés 
után vágni, hátrafelé sebezni stb. 
 Kardunkat kiegészítve távolsági fegyvere-
ket is használhatunk. Lesz nálunk shuriken, íj és 
puska is. Habár az Edo-korban nem igazán hasz-
náltak puskát, de ezt engedjük el. A lőszerek és 
lőszerkapacitások növelésének legjobb módja a 
már fent említett „mellékágak” felderítése. Ezen-
kívül ha beszélünk pár helyivel, ők is megajándé-
koznak egy-egy nyílvesszővel vagy shurikennel. 
Ha pedig már gyűjtögetés, akkor különféle japán 
kultúrához tartozó emlék- és használati tárgyat is 
gyűjthetünk. Haszna ugyan nincs, de bővíthetjük 
japán ismeretünket, viszont mind kapcsolódik az 
aktuális pályához. 
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Yomi
 A Yomi vagy Yomi-no-kuni a sintó val-
lásban a túlvilág. Ide kerülnek a holt lelkek. 
A mitológia szerint földrajzilag párhuzamos 
a mi világunkkal. Nem nevezhető igazán pa-
radicsomnak, ugyanakkor pokolnak sem. Az 
ide kerültek csupán „élik” unalmas, szürke 
mindennapjaikat örökkön örökké.

Fejlesztők:
 Flying Wild Hog, Leonard Menchiari

Kiadó: Devolver Digital

Platformok: PS 4, Xbox One, PS 5, 
Xbox Series X|S, Windows

Műfaj: akció, kaland, történelmi, dráma

https://store.steampowered.com/app/1370050/Trek_to_Yomi/
https://www.playstation.com/hu-hu/games/trek-to-yomi/
https://www.xbox.com/hu-HU/games/store/trek-to-yomi/9MTCRVZQN3GV/0010
https://store.epicgames.com/en-US/p/trek-to-yomi-70d134

