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típus és csapat szint. A felfedezés során a jutal-
mak mellet xp-t is kap a játékos, csak úgy, mint 
a harcnál.
 Időközönként különböző típusú eventeket 
is tartanak, amik során a játékos szintén szerezhet 
jutalmakat.

Kovácsolás

 A játék egyik legfontosabb része az előre-
haladáshoz a kovácsolás. Új karaktereket leggyor-
sabban kovácsolással szerezhetsz. A kovácsolás 
során 4 alapanyagot használ a játékos: fát, acélt, 
hűtőfolyadékot, köszörűkőt. Ilyen alapanyago-
kat felfedezés és napi feladatok megcsinálásával, 
vagy harc során szerezhetsz.
 A kardtípus és a kovácsolás ideje függ attól, 
miből mennyit használsz fel, és a szerencsétől. 
Előfordul, hogy ugyanabból a kovácsolásból el-
sőre kaphatsz egy tantot vagy éppen egy ritkább 
tachit. 
 Egy karakterből rengeteget kovácsolha-
tunk vagy találhatunk a harcmezőn, ilyenkor vagy 
az alapstatokat növelheti a betöréssel a játékos, 
vagy a ranbu lvl-t növelheti, amivel különböző plu-
szokat kap a karakter.

kezdheted a harcot. Miután legyőzted a szörnye-
ket, a csata végén két fajta xp-t kapsz: karakter 
xp-t és fiók xp-t, amivel a saját szinted növekszik. 
 Ahogy haladsz előre a pályákon, előfordul, 
hogy többféle kimenetel van a végére, ilyenkor 
dobókocka dönt arról, hogy merre folytatódik az 
utad. Ilyen pályákon többször végig kell menni, 
mire a következő pálya megnyílik a játékosnak.

 A fő játékmenet mellet van aréna funkció 
és felfedezés is, melynek során a játékos az adott 
csapatokat el tudja küldeni különböző időre jutal-
makért. A felfedezésnek két feltétele van: kard 

Történet

 2205-öt írunk. A történelmet egy titokza-
tos, magukat „Történelmi retrográd seregnek” ne-
vező szörnycsoport próbálja megváltoztatni, hogy 
a világot pusztulásba taszítsa. Hogy ezt megállít-
sa, Saniwa, az egyetlen ember, aki látja a jövőt, a 
történelem kardjait hívja segítségül, életet lehel-
ve beléjük. Ezeket a kardokat Touken Danshiknak 
nevezzük, és ők az egyetlenek, akik képesek fel-
venni a harcot az ellenséggel.

Játékmenet

 A játék során két módon lehet új karakte-
reket szerezni: kovácsolással és harcmezőn való 
részvétellel.
 Kezdésnek a játékos kiválaszthat egy fő ka-
raktert, aki a kezdőlapon (Hanamarun) fog végig 
megjelenni, és aki nagy segítség lesz, amíg nem 
szerez erősebbet. A játék rögtön a trial során ko-
vácsolást mutatja be, amit a kis róka, Konnosuke 
magyaráz el.
 A kovácsolás után egy számláló mutatja, 
hogy mennyi idő, mire a kard elkészül. Ezt vagy 
megvárja a játékos, vagy egy kis fatábla segítsé-
gével (Help Touken) lerövidíti az időt, és azonnal 
kész a kard.
 Miután megvan a csapatod, mehet is a csa-
tamezőre harcolni az ellenség ellen. Az elején 
beállíthatod, hogy kézileg vagy a rendszer által 
legyen választva a csapatformáció, majd ezután 
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„Miután megvan a csapatod, 
mehet is a csatamezőre harcol-

ni az ellenség ellen. (...) majd 
ezután kezdheted a harcot.” 
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Kane-sannak és Kunihirónak egykori mesterük, 
Hijikata Toshizo személye miatt. A történet során 
nem a Hanamaruban megszokott vidám hangulat 
fogadja a nézőt. Az anime arra fókuszál, milyen ne-
héz a kardoknak. Emberi testet kaptak, mégse te-
hetnek semmit azért, aki egykor fontos volt nekik.

Live Action

 2016-tól kezdve egészen 2022-ig rengeteg 
musical, színpadi játék és movie készült a műből, 
számos történetszálat feldolgozva. Aki bővebben 
akar tájékozódni a stáblistáról és egyéb dolgokról, 
annak javaslom, hogy nézzen fel a játék fanwiki ol-
dalára, szépen össze van foglalva.

 Link: Touken Ranbu Wiki Fandom

Anime

 A játéknak készült kétfajta anime feldol-
gozása is: Touken Ranbu Hanamaru, ami főként 
a kardok mindennapi életére fókuszál, bevezeti a 
nézőt az alaphelyzetbe. Természetesen harcok és 
egy-két dráma itt is előfordul, de inkább a karak-
tereket és az új élethelyzetüket ismerjük meg.
 A Katsugeki Touken Ranbu évadban Izu-
minokami Kanesada és kis csapata van a fősze-
repben, látványos, akciódús történetet bemutat-
va. Az anime során a történelmi retrográd sereg 

Edóban próbálja 
megváltoztatni 
a történelmet. A 
csapatnak nehéz 
dolga van, főleg 

Fegyvertár

 A karakterek erejét és tartósságát kis kato-
na szerű fegyverek kovácsolásával lehet növelni. 
Összesen 12 fajta fegyver van, és a játék megha-
tározza, hogy melyiket melyik kardhoz (/Karak-
terhez) tudod berakni. A különböző fegyverek 
más-más fajta alapstatot növelnek. Átlagosan a 
karakterekhez két fegyvert tudsz berakni, azon-
ban vannak olyan kardok is, amelyekhez hármat is 
lehet, pl. Mikazuki.
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Típus: játék

Elérhető nyelvek: 
japán, angol (mobilos zseb verzió)

Műfaj: akció, történelmi

Adaptáció: Anime (Touken Ranbu Hanamaru 
(2 évad jelenleg + 2 movie), Katsugeki Touken 

Ranbu (1 évad + bejelentett movie)
     Musical és színpadi játék

     Kollab játék: Touken Ranbu Warriors 
(steam-es játék)

https://touken-ranbu.fandom.com/wiki/Category:Live_Action

