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otthon szembesülünk azzal a ténnyel: nem, nem 
volt görbe az éjszakánk, mert spiccesen bedől-
tünk az ágyba, és a lány pedig egy szerelemtün-
dér, aki megsajnálta a szerencsétlenkedéseinket. 
A továbbiakban pár napig ő fog bevezetni minket 
a társkeresés rejtelmeibe, hogy aztán a kezünket 
elengedve távoli patrónusunk legyen. Ezt teszi 
mindaddig értünk, amíg kilenc lánynak a bugyiját 
meg nem szerezzük (nem beszélve a belevalóról), 
és át nem adjuk neki.
 
 De akkor most beszéljünk az összetevőkről. 
Minden lánnyal beszélgethetünk, érdeklődhetünk 
irántuk: mit szeretnek, mit nem, mi a hobbijuk, mi-
vel foglalkoznak, kedvenc színük, a paramétereik 
(igen, a magasságukat, súlyukat, de még a hármas 
számot sem rejtik véka alá, nemhogy a kosármé-
retüket), és nem utolsó sorban a szülinapjuk és 
a nevük. Igen gyerekek, mint egy hús-vér ember 
esetében is minimum illendő.

HuniePop

 Randiszimulátorok. Talán az egyik legmeg-
osztóbb játékműfaj, amit lehetne mondani. Az 
egyik oldal azért utálja, mert a szereplők gyakor-
latilag jellemtelenek, a történet az esetek jókora 
hányadában a legfinomabban szólva is banális, 
vagy csak pusztán a szexualitás, mint (központi) 
téma szúrja a szemüket. A másik oldal egyszerűen 
nem tartja ezeket hitelt érdemlő játékműfajnak 
(rájuk jellemző, hogy a visual novelekről is hason-
ló véleményen vannak), inkább csak egy egyszeri 
időtöltésnek. Vannak azok, akik az első csoport-
hoz hasonlóan vélekednek, de megfejelik ezt a 
vasvillák lengetésével és azzal az egysíkú gondol-
kodásmóddal, hogy lealacsonyítja a társadalom-
ról és párkapcsolatról, a másik nemről alkotott és 
alkotható komplex véleményeket, pszichológiai-
lag befolyásolva a játékos világképét a természe-
tességről, a viselkedésről és más hangzatos, de 
teljességben badar és túlzó féligazságokkal. A do-

loghoz ugyanis meg kell említeni, hogy különféle 
pszichológiai kutatások ellenben kardoskodnak a 
műfaj mellett, lévén az aszociálisoknak és az ön-
bizalomhiányban szenvedőknek önbizalmat ad a 
különféle emberi archetípusokkal való kezdemé-
nyezésre, a választási lehetőségekkel pedig rá-
vezetik az illetőt, hogy mindenképp gondolja át, 
hogy mit fog következőnek tenni vagy lépni, mi-
közben biztonságérzetet teremt azzal, amit a való 
életben még az utálkozók is szívesen használná-
nak: a mentési lehetőséggel, a visszatöltéssel és 
az újrapróbálással.

 Most, hogy a műfaj miatt a kötelező kört 
letudtam nektek egyetlen súlyos bekezdésben 
(higgyétek el, minimum 300 oldalas pszichológia 
szakos doktori disszertációt lehetne erről írni), 
rebbenjünk is rá a mostani alanyunkra, ami nem 
csupán egy egyszerű randiszimulátor, hanem 
ügyességi játék is egyben.

 A játékot a HuniePot fejlesztette és adta ki 
2015 januárjának közepén. Meglehetősen újsze-
rű randiszimulátoros élményt kínált, ami gyors 
hírnevet garantált neki. Hanyagolta a korábbi fel-
tételes rendszert, ami a begyűjthető pontoktól, 
biztosított állomásoktól (flag) és a tuti választási 
lehetőségektől függött elsődlegesen, és egy sza-
badabban kezelhető pontgyűjtős puzzle játékkal 
váltotta ki. Ezzel ugyan nem találta fel a meleg vi-
zet, az újítás mégis fontos lett, lévén a továbbju-
táshoz szükséges helyekre került, de erről kicsivel 
később.
 A történet ugyanis minden, csak nem új. 
Egyik hétvégén egy bárban ücsörgünk, amikor 
egy lány leszólít minket. A válaszaink itt igazából 
még csak mutatóban vannak vele, nem befolyá-
solják a további játékmenetet, ellenben jobban 
érezhetjük, hogy milyen karakterből csinálunk al-
fahímet. Így is, úgy is akképp alakul, hogy az éjsza-
ka meglehetősen görbének tűnik, azonban reggel 
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 Talán már mindenről szó esett eddig, csak 
egy lényeges pontról nem: kiket is kell ágyba vin-
nünk? Addig rendben, hogy lányokat, na de, kik 
vagy legalábbis mik ők? A legifjabb is elmúlt ugyan 
18, így azért legális határokon belül hódíthatunk, 
ha minden egyes elért szint után kapunk tőlük egy 
képet, ami őket ábrázolja valamilyen élethelyzet-
ben. Minél magasabb ez a szint, annál fülledtebb 
és nyíltabb is a kép erotikus tartalma.

 Tiffany személyében megkapjuk a szőke 
iskoláslányt, aki amúgy nem mellesleg a suli csa-
patának egyik pom-pom lánya is. Ő egy nyíltabb 
személyiséget képvisel ezáltal, de azon belül is 
még a kislányos, rózsaszínes, már-már sziruposan 
klasszikus Disney-románc hívét. Persze, ez nem 
zárja ki, hogy olyannyira szemérmes is lenne.
 

Ezek a kérdéseink nem vesznek kárba: a lányok 
ugyanis visszakérdeznek, hogy megjegyeztük-e 
ezeket az adatokat. Ha eltaláltuk, „romantika-
pont” jár érte, amiből különlegesebb ajándékokat, 
képességeket fejleszthetünk. Továbbá, ahogy egy 
találka esetében is, etetni és itatni kell őket, szó-
val pénzre lesz szükségünk. Ez utóbbit a sikeres 
randik után járó pontokból fogunk kapni. Egy sike-
res randi emeli a kapcsolatunk szintjét, aminek a 
végén (vagy ha ügyesek vagyunk, akkor egy szint-
tel hamarabb is) ágyba vihetjük a partnerünket.
 
 Szép, szép, de eddig mi ebben a puzzle? 
Nos, ez a randinkon jön elő. Kapunk egy 8x8-as 
rácsot, tele mindenféle színes kővel, és az a fel-
adatunk, hogy minimum 3 ugyanolyan kerüljön 
egymás mellé vagy alá. A turpisság ott van, hogy 
minden lánynak saját preferenciája van, ezektől 
függenek a megszerzett pontjaink, a szorzónk ha-
tásfoka, ami a következőképpen néz ki:
 - a narancssárga félhold a romantikát,
 - a kék hangjegy a tehetséget,
 - a vörös csepp a szexualitást,
 - a zöld csillag a tudást,
 - a cián könnycsepp az érzelgősséget,
 - a rózsaszín szív a szenvedélyt jelképezi.
Ezek mellett két különleges kő van még: az arany-
színű csengettyű, ami plusz egy kört ad nekünk 
(merthogy a randit egy meghatározott körmeny-
nyiségen belül teljesítenünk kell), valamint a lila 
megtört szív, ami a begyűjtött pontjainkból von 
le.

Az érzelgősségért cserébe hat előre kiválasztott 
randiajándékot használhatunk fel bónuszponto-
kért, hatásért, kőcseréért, míg a szenvedély affé-
le szorzóként viselkedik. Ha pedig nem jön össze 
a mutatvány (és vele a virtuális randi), akkor pró-
bálhatjuk újra, de ekkor a játék úgy veszi, hogy az 
előző is sikerült, így nehezebb is lesz a következő 
próbálkozásunk. (Ahogy a való életben is, csak itt 
jócskán megbocsátóbb a rendszer.)

 Egyedül az utolsó puzzle lóg ki a sorból, ha 
sikerült minden randi: ilyenkor nincs ponthatár, 
hanem minél gyorsabban kell a köveket társít-
gatnunk, így szimbolizálva az éjszakai lepedőharc 
nagyobb, kiemelkedőbb momentumait, miköz-
ben hálótársunk kéjesen nyögdicsél. Ha a mérőt 
feltöltöttük, akkor van vége a puzzle-nek, hiszen 
partnerünk elért a csúcsra, és a nagy nyeremény 
is a mienk (a szerelme meg a bugyija).
 

„Egy sikeres randi eme-
li a kapcsolatunk szintjét, 
aminek a végén (vagy ha 

ügyesek vagyunk, akkor egy 
szinttel hamarabb is) ágyba 

vihetjük a partnerünket.”
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Aki pedig attól tartana, hogy szexuálisan túl exp-
licit lenne, annak álljon itt ez a fontos szempont: 
a játék nem megy túl a 16-os, legfeljebb 17-es 
korhatár-besorolás korlátain. Erősen szuggesztív 
képeket kaphatunk, de sose látunk genitáliát pre-
mier plánban, és a lányokon igen sokáig rajtuk ma-
rad a ruha.

 Tavaly október elsején érkezett hírek és 
bejelentés szerint pedig készül a második része, 
amire őszintén kíváncsi leszek, már abban a tekin-
tetben, hogy milyen felhozatalt és játékmecha-
nikát fogunk kapni, illetve csavarnak-e a puzzle-s 
sikerteszten, vagy a HunieCam Studióhoz hason-
lóan egy másik zsánerrel fogják vegyíteni (ami egy 
menedzselős játék lett, és erős, élénk emlékeket 
idéztetett fel velem egy már eléggé letűnt, régi 
játékról, ami azonos témában domborított).

 Nikki a visszahúzódó geek lány karakterét, 
az afféle „szürke kisegeret” hivatott képviselni, 
aki korához képest jócskán érettebb. Persze, azért 
neki is megvannak a gyengéi, mint a játékok, azon 
belül is a retro (nem vicc, az Atari 2600 joystick és 
a NES kontroller ott szerepel az ajándékai közt).
Audrey a tipikus plázajáró ifjonc, aki túl a második 
X-en is lázad. Szójárásban rendkívül szabad, rend-
szeresen szitkozódik vagy szidalmaz, és emellett 
nem veti meg az addiktív dolgokat, mint az alko-
hol, cigi vagy a könnyebb kábítószerek.
 Aiko a japán származású tanárnő, aki a 
puszta megjelenésével is képes lenne szerethető 
tárggyá tenni az általa oktatott tárgyat: a mate-
matikát. A sztereotípiákkal szemben elég köny-
nyelmű, élvezi az életet, és ez leginkább talán a 
szexuális ingerenciáin mérhető.
 Jessie az incselkedő facér anyuka, aki a ke-
nyerét felnőtt kategóriájú filmekkel keresi (igen, 
jól olvastátok: pornó színésznő).

Aikóhoz hasonlóan, ő sem igazán a tartós kapcso-
latok híve, viszont jócskán válogat a kínálkozó fel-
hozatalából. Inkább örül annak, ha vonzónak tart-
ják és csapják neki a szelet, de nem rest a kitartást 
viszonozni. Nem mellesleg Tiffany a lánya.
 Beli az ügyeletes harmónia, egy indiai jó-
gaoktató. Rendkívül szemérmes, sokkal inkább az 
ember személyiségét helyezi előtérbe, mintsem a 
küllemét vagy az intim teljesítményét.
 Kyanna egy mexikói-latino szépség, akinek 
a figyelme központjában a testi egészség, a moz-
gás, a szépségápolás és a jókedv állnak.
 Lola az afroamerikai stewardess, aki az új 
dolgok megtapasztalását és az utazást helyezi 
előtérbe. Belihez és Kyannához hasonlóan ő is a 
személyiség pártján áll.

 Ha mindannyiukkal sikerült végül ágyba búj-
ni, akkor kerül sorra Kyu, a játék elején megismert 
szerelemtündér, mint bónusz. Viszont a teljesség-

hez még 3 másik karaktert kell kioldani a játék so-
rán. Momót, a cicalányt; Celestét, a földönkívülit; 
Vénuszt, Kyu felettesét, a szerelem istennőjét.
Amennyiben megvan a 12 bugyi, és ezeket át is 
adtuk párkapcsolati mecénásunknak, a játék ránk 
kontráz: aktiválódik az „alfa mód”, amikor minden 
sokkal nehezebb lesz: a randik, a pénzmagunk 
menedzselése, a lányok igényeinek kielégítése, 
stb. Egy dolog nem változik: az, hogy mindannyi-
an ismerik egymást, és voltaképp tudnak is arról, 
hogy mindannyiukkal kavarunk, de nem tesznek 
rá semmiféle megjegyzést.
 Egyébiránt, a fenti leírásból elég jól lekö-
vethető, hogy nagyjából melyik az a korcsoport, 
amelynek inkább szánták ezt a játékot: a kései ti-
nik, kiskamaszok, kamaszok, „már majdnem ara-
nyifjak” (avagy a 16-24 év köztiek), hiszen a nagy-
jából ebben a korosztályban lévő karaktereikre 
fektettek jellemkidolgozásilag is nagyobb hang-
súlyt. Egyedüli kivétel ez alól az extra karakter, 
Celeste, akinek a hátterében volt több munka.

 Hogy a játékot magát ajánlom-e? Egyértel-
műen igen. Voltaképp nem ígér többet műfaji tár-
saitól, noha a puzzle része igencsak addiktív és ki-
hívó tud lenni (szemben például az egyik klónjával, 
a Purino Party-val, ami szintén ugyanezt a vonalat 
ülte meg). Randiszimulátorként hozza a szokáso-
sat, elvártat, legfeljebb a lányok kínálata kicsit bő-
vebb, hogy biztosan találjunk egy kedvünkre aka-
dó archetípust, ezzel is segítve valamennyire az 
önismeretünket, hogy milyen is a saját ideálunk. 
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„...szolgáltatásaink három 
részre oszlanak: küldhetjük 
őket fotózásra, videózásra 

és eszkortnak is. Ez utóbbi a 
veszélyesebb...”

 Az említett szolgáltatásaink három részre 
oszlanak: küldhetjük őket fotózásra, videózásra 
és eszkortnak is. Ez utóbbi a veszélyesebb, hiszen 
elkaphatnak valamilyen nemi betegséget, így 
kevésbé lesznek kívánatosak, egyes tevékenysé-
gektől pedig el is lesznek tiltva. Ilyen nemi úton 
terjedő fertőzések (STI) közt szerepel a tripper, 
hepatitisz, a chlamydia és az AIDS is. Szerencsére 
a legtöbbjük gyógyszerrel kezelhető, de amelyi-
kük véglegeset szed össze, az már bizony jófor-
mán csak teher lesz a számunkra.
 Jóformán, mert vannak más lehetőségek 
is: elküldhetjük a trafikok egyikébe dohányért 
és alkoholért, vagy a shopba szexuális alkalma-
tosságért vagy fétis holmiért. Az egészséges 
lányokat ezek mellett küldhetjük szalonba és 
mozgáskultúrára, hogy fejlesszük a képessége-
iket. Továbbá felszerelhetjük őket a fétis holmik 
valamelyikével (maximum hárommal), amellyel 
az általa bevonzott rajongók számát növelhetjük.

HunieCam Studio

 Amíg viszont nem érkezik meg az új epi-
zód, addig egy másik, 2016-os játék képében is 
találkozhatunk a már megismert karakterekkel és 
mellettük újabbakkal, bővített választékkal. A Hu-
niePoppal szemben ez már nem egy randiszimu-
látor, se nem puzzle, hanem egy humán erőforrás 
menedzselési darab, amely egy régi-régi, rajzfil-
mes grafikájú point and click-menedzsment játék 
hangulatát és mechanikáját igyekszik megidézni: 
a Lula játékokból a The Sex Empire vagy Wet Em-
pire címen is ismert darabot.

 Kyu visszatér, ám most nem mint önbiza-
lom tréner, hanem oktatónk, hogy miként épít-
sünk ki a lányokra egy jól futó pornóhálózatot, 
és a kivitelezésre kapunk egy hónapot. Mélyebb 
történet nincs, munkánkat a játék végén különfé-
le lőcsszobrocskákkal jutalmazza a program. A ko-

nyulós bronztól egészen a gyémántkeménységű 
dákó szoborig… Ja, igen. A hasonlatom korábban 
nem volt alaptalan: ez sokkal nyíltabban kezeli a 
szexualitást, ezáltal korhatáros is.

 Noha történetben meg vagyunk rövidítve, 
játékmechanikailag aligha mondható el. Ugyan-
úgy megtalálhatóak a fejlesztések, amelyek a kü-
lönféle szolgáltatások színvonalán emel, vagy ja-
vítja a körülményeket: több lányt (összesen 8-at) 
vehetünk fel munkára, szélesebb közönségnek 
tárhatjuk ki a szolgáltatásainkat. Ehhez viszont 
keményen meg kell dolgozni, mert bizony pénz-
be fájnak. És persze, a lányoknak van díja, tehát 
fizetnünk is kell őket, nem dolgoznak ingyen. Va-
lamint többüknek van valamilyen fokú függősége 
a cigaretta és az alkohol iránt, így azt a készletet 
is pótolni kell. Ha a pénzzel elérjük a kritikus csőd-
pontot, ami többszöri fizetésképtelenséget je-
lent, akkor lehúzhatjuk a rolót.
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Ha megfáradtak, a gyógyfürdőbe küldve őket kipi-
henhetik a megerőltető munkát (amit egyébként 
droghasználattal turbózhatunk).

 És akkor a fétiseszközök és a lányok. A játék 
célja a népszerűség, amit követőkben mérünk. 
Minden követőnek van egy kedvezményezett 
témája: furry, BDSM, MILF, tinilány külső, latino, 
szemüveges stb. Ezek egy részét a lányok alapból 
képesek kiszolgálni, a továbbihoz kellenek az esz-
közök. A népszerűségünket egyes témák iránt fel-
pörgethetjük reklámozással is.

 Összetettnek hangzik? Voltaképp az is. Na-
gyon sok mindenre kell ugyanis figyelnünk, az 
erősségeinkre, a lányokra és a véletlenszerűen 
generált ízléshullámok, lehetőségek meglovago-
lására. Vizualitásában jobban átdolgozott, letisz-
tult, rajzfilmesített-karikatúrásított karakterek-
kel, akikhez nem fog semmiféle bensőségesebb 

viszony fűzni. Igazi üde színfolt ez a „striciszimu-
látor”, ami egy rég elfeledett témát idézett meg 
a vártnál jóval nagyobb sikerrel. Persze, a felnőt-
tebb elemek és a profánabb (és perverzebb) sze-
xualitás miatt már inkább az idősebbeknek szól, 
ami miatt meg is kapta a 18-as korhatár besorolá-
sát úgy, hogy a nemiségre példát nem is fogunk 
találni a játék során. (Legfeljebb valami nagyon 
fülledt, de még azért visszafogott jutalomképe-
ket a galériában.)

 Ajánlani viszont nem feltétlenül ajánlanám 
akárkinek. Ez már értelemszerűen egy komple-
xebb játékstílus, -téma és -műfaj, amit nem is 
fémjelez más jobban, minthogy ebben a témában 
alig mondható érdeminek nevezhető alkotás. Aki 
kíváncsi vagy kipróbálná a menedzseri képessé-
geit, azoknak bátran mondom, tegyenek vele egy 
próbát. Azonban, akinek már a randiszimulátorok 
vagy az erogék puszta léte is szúrja a szemét…

az már biztos rég tovább lapozott. Ha mégsem, 
akkor mit kerteljek, már tudja, hogy ez nem az ő 
játéka, mert morál és erkölcsök és mi egyéb szé-
pen hangzó, ám sekélyes kirakati „vélemény”.

Cím HuniePop
Fejlesztő és kiadó: HuniePot

Kiadási év: 2015.01.19.
Platform: Windows, OS X, Linux 

Cím: HunieCam Studio
Fejlesztő és kiadó: HuniePot

Kiadási év: 2016.04.04.
Platform: Windows, Linux 
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