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Folytatódik az előző számban megkezdett
BL Visual Novel összefoglaló és haladunk is tovább
négy új cégre, valamint azok munkáira. A bemutatók innentől nem lesznek annyira részletesek,
mint a Nitro+CHiRAL esetében, mert egyrészt akkor sose jutok a cikkek végére, másrészt legtöbbjük munkásságát nem kísérem akkora figyelemmel
(vagy már nem tudom, mert megszűnt a cég), hogy
ilyen kimerítő cikket tudjak róla megfogalmazni.
Sőt, a legtöbb játékkal sajnos még nem volt alkalmam játszani, de igyekeztem mindegyiknek kellő
alapossággal utánanézni.
Mostani négy cégünk még az „őskorban”,
a 2000-es évek elején alapultak, azonban számos
olyan játékot dobtak piacra, melyek azóta klas�szikussá váltak és egy ilyen összefoglaló se lenne
teljes a megemlítésük nélkül.

Langmaor
A Visual Novelekkel foglalkozó WillPlus
egyik leányvállalata a sok közül, ami 2002 és 2006
között működött aktívan, azóta nem jelentettek
meg új játékot. Őszintén megvallva, így önmagában nekem nem csengene ismerősen a cég neve,
de ha hozzáteszik, hogy Enzai vagy Absolute Obedience, akkor egyből kigyúlna a képzeletbeli villanykörte a fejem felett. Valószínűleg nem sok BL
rajongó van, aki valamiképp ne hallott volna a hírhedt Enzai OVA-ról, mely igencsak megosztja az
embereket, sokan vélekednek róla a műfaj képviselőjének egyik legrosszabb darabjaként.

AniMagazin

A 2004-ben készült 2 részes OVA története a napóleoni Franciaországban játszódik. Főszereplőnket, Guys-t letartóztatják, miután a fiút lopáson
kapták, ám végül ahelyett, hogy elengednék egy
kis ejnye-bejnyével, gyilkosság vádjával börtönbe
csukják, ahonnan sose szabadulhat. A börtönben
Guys-t folyamatosan megalázzák és megerőszakolják mind a cellatársai, mind a börtönőrök, ráadásul ez azon kevés BL animék közé tartozik, ahol
mindent premier plánba mutatnak és csak a hülye
cenzúratörvény miatt nem láthatjuk a lényeget a
kis kockák miatt. Nem túl meglepő módon tehát
elég sok fujoshinál kicsapta a biztosítékot az OVA,
hisz töménytelen erőszakon kívül nem volt benne
más. De mi a helyzet a játékkal?
A 2002-es Enzai VN alaptörténete természetesen ugyanez, viszont ahogy azt sejthetjük,
sokkal részletesebb és mélyebbre hatóbb, mint
amennyit 2x20 percben az OVA prezentálni tudott. A félelmetesnek és a rendszeres erőszak
miatt felületesnek tartott Enzai a rajongói szerint

sokkal több, mint egy rape-fest, sőt a történet
bővelkedik csavarokban, a karakterek érdekesek,
és izgalmas kideríteni azt az összeesküvést, ami
a háttérben folyik, amiért Guys börtönbe került.
Így vagy úgy, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk,
hogy a játék egyike a nagy BL klasszikusoknak és a
Langmaor leghíresebb játéka, legalábbis a nyugati fandomban biztos.
Valószínűleg Japánban egy picit máshogy
gondolnák, hisz az alig két évvel később készült
Teikoku Senseki tűnik a cég hivatalosan leghíresebb és legjobb játékának. A múltbeli Kínában játszódó történetben a birodalom három részre esik
szét a császár halála után, és mindegyik államot
egy-egy új király irányítja. Tou Seika, egy szegény
sorsú farmer család leszármazottja, ám a fiúban
több rejlik, minthogy egész nap trágyázzon és a
földeken munkálkodjon. Egy taktikai géniusz veszett el benne, aki képes lenne országának sorsát
megváltoztatni. A játékhoz készült all ages verzió,
tehát olyan, amiben nem voltak erotikus jelene-

tek, de természetesen olyan kiadás is készült, ami
tartalmazta ezeket az „extrákat”, később pedig
PS2 változatot is kapott. Azt is tudni érdemes a
játékról, hogy nem sima Visual Novel, hanem RPG
is, tehát lesz lehetőségünk mászkálni és csatározni az ellenséggel, nem pedig csak a választási lehetőségeknél vakarni a fejünk, hogy melyik válasz
melyik kiszemeltünkkel fog közelebbi kapcsolatba hozni.
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Szinte majdnem napra pontosan egy évvel később került piacra a cég következő játéka, a már
említett Absolute Obedience, vagy japán címén a
Zettai Fukujuu Meirei. A történet a második világháború után játszódik Németországban és két
seme karakter, Kia WelBehenna és Louise Hardwich bőrébe van lehetőségünk belebújni. Mindkét
férfinak 6-6 célpontot kell meghódítania és abszolút engedelmességre bírnia. A játék eleve attól
érdekes lehet, hogy seme karakterekkel vagyunk
(ami manapság nem nagy kunszt, de akkoriban
még annak számított), de a meghódítandó szereplők, valamint Kia és Louise küldetése mögötti
indíték is tartogat meglepetéseket.
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Végül a cég utolsó játéka, a 2006-os Laughter Land már kicsit másfajta vizekre evezett. A
Langmaor korábbi VN-jei rajzaiért a később a Tennenouji (következő cikk) berkein belül munkálkodó YURA volt a felelős, akit valamiért itt leváltottak, ezért a játék artja teljesen elüt a korábbiaktól.
Másrészt a Laughter Land kevésbé támaszkodik
a sokkolásra és a grafikus erőszakra, inkább a
suspense az erőssége, azaz a játékos teljes idegeskedésben tartása, hogy a látszólag vidám és
idilli meseszerű történet mikor vesz drámai fordulatot. Főszereplőnk, Dick unalmas, átlagos életet él falujában, míg egy fesztivál alkalmával nem
találkozik egy bohóc kinézetű fiúval, Guillereddel.

Guillered felajánlja Dicknek, hogy elviszi Laughter
Landbe, ahol a gyerekek sose akarnak felnőni és
minden kívánságuk teljesül. A belépésért cserébe
még egy vörös követ is kap, mely gyermeki tisztaságát jelképezi, azt azonban Dick nem tudja, hogy
idővel, ahogy öregszik, a kő besötétedik, míg kék
színű nem lesz, ami egyet fog azzal jelenteni,
hogy felnőtt. Felnőttnek lenni azonban a legnagyobb bűn Laughter Landben, és ha nem lakolnak
azonnal halállal, lecsúszott, semmibe vett emberekként kell élniük…
Azt hiszem nem kell mondanom, de nem
ajánlanám nyugodt szívvel mindenkinek a Langmaor játékait. Túlságosan erőszakosak és durvák,
számos olyan befejezés van, amiben a szereplők
meghalnak vagy más szörnyű sorsra jutnak, és a
shotacon besorolást 1-2 művüknél nagyon komolyan kell venni. Ettől függetlenül a történeteik ér-

dekesek és a rajongók szerint több van bennük,
mint elsőre látszódik. Szóval ha valakit az ilyen
témák nem zavarnak, érdemes tenni velük egy
próbát, pláne úgy, hogy az Enzai és az Absolute
Obedience elérhető angol nyelven.

VividColor
Egy lassan 10 éve inaktív BL VN gyártó cég,
akik a 2000-es évek elején kezdték meg munkálkodásukat. Első játékuk 2002-ben jelent meg, míg
az utolsó 2010-ben, ebben a 8 éves időintervallumban pedig 7 hosszabb-rövidebb játékkal örvendeztették meg a műfaj rajongóit.
Valószínűleg a legismertebb művük a szerepjátékos fantasy világban játszódó Silver Chaos, mely egyben a legelső játékuk is volt. Főszereplőnk, Might és legjobb barátja, Adonis együtt
nőttek fel egy árvaházban.
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Együtt is indulnak meg, hogy országuk királyának
szolgálatába álljanak, ám útjuk közben nem várt
dolog történik. Might súlyosan megsérül, Adonis
pedig, hogy megmentse barátja életét, egy tiltott
varázsigét használ, amitől Might megmenekül,
de Adonis eltűnik. A történet innentől Might kalandozásáról szól, hogy hogyan próbálja barátját
megkeresni és megmenteni.
Készült hozzá egy kisebb folytatás, Silver
Chaos Fanbox: Eternal Fantasia címmel, de érdekesebb a „hivatalos második rész”, az Artificial
Mermaid ~Silver Chaos 2~. Az Artifical Mermaid
egy olyan jövőben játszódik, ahol annyira mérgező a levegő, hogy azt belélegezve az emberek hamar meghalnak, hacsak nem építenek be egy különleges chipet a testükbe. Mivel ez a chip nagyon
fontos, sok bűntényt követnek el miatta, amiért
a kormány egy külön csoportot állított fel ezeknek az ügyeknek a kivizsgálására. Ehhez a különít-

AniMagazin

ményhez csatlakozik főszereplőnk, Mimori Yuuri
is. Az érdekes az, hogy a két Silver Chaos-nak láthatóan nincs sok köze egymáshoz, de valójában
a második részbe átemelték az összes szereplőt
az első Silver Chaos játékból, csak kapott egy kis
vérfrissítést a kinézetük és új neveket is kaptak.
Ettől függetlenül nagyos is felismerhető az eredeti banda, ha máshogy nem, az egyező szinkronhangjaik által biztos. Másik érdekesség, hogy míg
az első Silver Chaos-ban Might, itt Adonis (vagyis
az ő „update-elt” verziója, Yuuri) lett a főszereplő.
Másik két (általam) ismertebb(nek vélt) játékuk a Hanamachi Monogatari és a Hanakage
-Ochita Mitsuka-. A két játék ugyanabban az univerzumban játszódik és ugyanaz a témájuk, illetve
néhány szereplő az eredeti játékból feltűnik a folytatásban, de ezen túl nincs más egyezés. A történet egy-egy bordélyházról, vagyis inkább azok két

fiatal dolgozóiról szólnak. A Hanamachiban Shuri,
egy félig japán, félig angol származású fiú szörnyű körülmények között éli mindennapjait, míg
az egyik híres helyi bordélyház vezetője szemet
nem vet rá és megvásárolja magának, hogy az új
örömfiúja legyen. A Hanakage 7 évvel később játszódik, a főszereplő ezúttal Iori, egy szamuráj család leszármazottja, aki apja hatalmas adóssága miatt kénytelen efféle módszerekkel pénzt keresni.

Az utolsó hosszabb lélegzetvételű játékuk
előtt két viszonylag rövidebb VN is kijött tőlük, a
Maid Hajimemashita ~Goshujin-sama no Osewa
itashimasu~ és a Love Me Tender -Koyoi, Bar
Alba de-. Előbbiben főszereplőnk Ritsu édesanyja nyomására „cselédlányként” kezd el dolgozni
egy hatalmas kúriában, ahol rengeteg férfi él egy
fedő alatt. Itt nem Ritsunak kell több férfit meghódítania, hanem 5 különböző páros történetét
fogjuk a játék során végigkövetni. A Love me Tender pedig egy furcsa szerelmi háromszögbe vezet
be minket, ahol Yukihiko boldog párkapcsolatban
él barátjával, azonban még mindig táplál gyengéd
érzelmeket az exe iránt, aki egy nap váratlanul feltűnik.
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Yukihiko meginog és dilemmába esik: maradjon-e
mostani kapcsolatában, vagy térjen vissza korábbi
szerelméhez?
És végül elérkeztünk a VividColor utolsó
játékához, a Nessa no Rakuenhez. Itt az angol
származású Will Read azért látogat el egy ismeretlen arab országba, hogy egy bizonyos növényt
felkutasson. Azonban kettőt sem kell pislantania,
hogy az ország két hercegének háremében találja
magát, ahonnan aztán nem lesz egyszerű a kiút.
Nem játszottam a cég minden játékával, de nagyon úgy tűnik, hogy a Silver Chaos az egyetlen,
aminek valami épkézláb története van (szerencsénkre van is hozzá angol fordítás), a többi mind
bejáratott BL történet, a bejáratott kliséivel, amihez itt-ott adhattak egy csipetnyi eredetiséget.
És persze rengeteg szex, gyönyörű, gusztusos
rajzokkal megfejelve! Éppen ezért meg merem
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kockáztatni, hogy a műfajjal ismerkedőknek egy
egész biztonságos terep lehet a VividColor felhozatala.

Spray
A cég, ami a Gakuen Heavent csinálta. Nagyon röviden így lehetne őket bemutatni, ugyanis
egy igazi BL rajongó ilyen-olyan módon, de biztos
találkozott már ennek a játéknak a címével, legfőképp mert 2006-ban készült belőle egy 13 részes
animesorozat.
Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy
ez a cég legismertebb és legfelkapottabb játéka,
hisz PS2, PSP, sőt PS Vita megjelenéseket is kapott, az egyéb ilyen-olyan felújított és kiegészített változatokkal együtt. Emellett készült hozzá
egy fandisk, a Gakuen Heaven Okawari, majd
több mint 10 évvel később az eredeti játék piacra
kerülése után jött a Gakuen Heaven 2 ~Double
Scramble!~, ami már teljesen új szereplőgárdával
bír, de a helyszín ugyanaz: a Bell Liberty (röviden
BL… igen, tudom, nagyon eredeti) Akadémia.
Ebbe az iskolába csak különleges képességű diákok járhatnak, ezért sem érti főszereplőnk, Itou
Keita, hogy miért kapott felvételt az akadémiára.
Megérkezése után a suli számos jóképű tanulójával összebarátkozik, mi játékosok pedig megkezdhetjük hódító körjáratunkat. A Double Scramble!
nagyjából ugyanennek tűnik, csak pepitában.
A másik játék, aminek címe esetleg ismerősen csenghet egyeseknek, az a Kichiku Megane.

A főszereplő, Saeki Katsuya egy nagyon szégyenlős és önbizalomhiányos üzletember, aki emiatt
nem túl jó a munkájában és a kirúgás szélén áll.
Egyik este azonban egy titokzatos illető egy még
titokzatosabb szemüveget ad Katsuyának, akinek
ettől gyökeresen megváltozik az élete. Ha Katsuya
felveszi a szemüveget, teljesen más ember lesz
belőle: jó kiállású, magabiztos… és félelmetesen
kegyetlen. A játék során itt is különböző férfiakat
tudunk meghódítani, de valakit csak megane vagy
pont megane nélküli Katsuyával van lehetőségünk

közelebbről megismerni, ami ad egy érdekes ízt a
VN-nek, hisz egy főszereplőnk van, mégis mintha
két különböző karakterrel játszanánk. Később készült a játékhoz egy fandisk, a Kichiku Megane R.
Talán Spray kevésbé felkapott játékai közé
tartozik a STEAL!, azért nem olyan nehéz ös�szefutni a címével. A játék világában létezik egy
Manuspica nevű tolvajcsoport, akiknek még saját iskolájuk is van, ahol fiatalokat okítanak a lopás művészetére. Ebbe a suliba kerül Asuka nyolc
másik problémás és különböző habitusú diákkal
együtt.
Nem tudom, mennyire tűnt fel, de most
nem teljesen időrendben haladtam a játékok bemutatásával és azért, mert nagyon élesen el lehet
különíteni a cégnél az ismert/felkapott játékokat
a „soha életemben nem hallottam még erről” kategóriájú cuccaiktól.
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Ilyen például debütáló munkájuk, a Saikyou Darling, ami négy különböző szerelmi történetet mesél el, viszont a grafika finoman szólva sem a legszebb és valószínűleg szinkron sincs hozzá, szóval
a mai felhozatal mellett ennyi alapján nehezen veszi fel a versenyt az újabb darabokkal szemben. A
Soshite, Bokura wa-ról szinte alig találni valamit
azon túl, hogy egy csapat barát együtt elutazik
egy szigetre, hogy filmet készítsenek, ahol valami
rejtélyre bukkannak. És végül a Piyotan ~Housekeeper wa Cute na Tantei~ történetének középpontjában egy fiatal detektívsegéd Tooru áll,
aki titkos küldetés gyanánt házvezetőnek áll egy
nagy cég elnökének a házához. Az itt lakók titkait
kell kiderítenie és ha úgy adódik, megoldania.
A cég pár másik „kollégájával” együtt még
mindig aktívnak mutatkozik, ugyanis 2016-ban jelent meg a legutóbbi játékuk, a nem valami rövid
című Tsumi naru Rasen no Ori -Whispers of Iscariot-. A történet egy kitalált királyságban, Cusrutoniában játszódik 1895-ben. Hánytatott sorsú főszereplőnk, Nico soha semmit se kapott az
élettől, de sorsa teljesen megváltozik, mikor egy
temetésen találkozik egy nemessel, Clausszal, aki
magához veszi a fiút, ezzel pedig Nico beleesik
egy különös szerelmi háromszögbe… vagy inkább
egy érzelmekkel átfűtött édeshármasba?
Úgy veszem észre, a Spray-nek nem igazán
van úgymond stílusa, ami alapján be lehet lőni,
hogy kiknek ajánlhatóak a játékaik. A Gakuen Heaven és a STEAL! szerintem biztonságos terep, a
Kichiku Megane viszont elég durva tud lenni, mert
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rengeteg benne a nemi erőszak, a megalázás és
egyéb „finomságok”, amit persze próbálnak rózsaszín ködbe burkolni. Erős a gyanúm, hogy a
Tsumi is hasonló cipőben járhat, de azt még nem
volt alkalmam leellenőrizni. Szóval lehet tőlük is
mazsolázni, de azért óvatosan, és készüljünk fel,
hogy teljes fordítás egyik játékhoz sem készült
még.

CORE
Az Orbit BL játékokkal foglalkozó ága, bár
nem határolódik el tőle teljesen, hisz a kiadásokban épp úgy részt vett, mint a CORE. Az Orbit
több játéka is kapott anime feldolgozást, mint a
Touka Gettan, Yami to Boushin to Hon no Tabibito és a Moonlight Lady. Sajnos a CORE-tól viszont
semmilyen adaptációt nem fogunk találni.
Már az Orbit is elég régóta nem aktív, 2012ben minden leállt tőlük, bár később 2016-ban a

honlapjukat ismét beizzították, viszont a CORE
még hamarabb kifulladt és sokkal kevesebb játékkal is rendelkeznek. Összesen csak hárommal. Az első VN-jükről, az EverLoyalty ~Eien no
Chuusei~-ről elég kevés infóm van, de az átnyálazott CG galériája alapján nem lehet túl hosszú.
Egy középkorias hangulatú játékkal van dolgunk,
melyben főszereplőnk, Uliss őfelsége szolgálatába akar állni, de előtte nyilván részt kell vennie
egy kiképzésen, melyben két fiatal kardforgató,
Gill és Ryan fogják segíteni.
Ezt követte 2004-ben a Fanatica, mely később PS2-es verziót is kapott Gin no Eclipse címen. Főszereplőnk Arshile nem emlékszik semmire a múltjából, az egyetlen kapaszkodója a
világban így legjobb barátja, Curtis. Ketten közös
hajóútra indulnak, melyen aztán rövid időn belül
elszabadul a pokol, és mire legközelebb magukhoz térnek, egy szigeten találják magukat. Természetesen az események legfőbb összekötőkapcsa

Arshile múltja lesz, ami rengeteg furcsaságot rejt
magában.
És a végére jöjjön egy kis vámpíros történet, a Messiah. Takuto szülei halála után barátjánál, Ryoutánál él és egy virágüzletben dolgozik,
aminek rendszeres látogatója a jóképű Hiashima
Kou. Egy nap Takuto meglátogatja a férfit az otthonában, Ryouta pedig követi őt. Nem is sejtik,
hogy többé nem hagyhatják el a házat és egy vámpír foglyaivá válnak.
Még nem sikerült egy CORE játékkal se játszanom, de úgy vélem, a gyakorlottabb fujoshiknak nem fognak ezek a játékok megkottyanni…
feltéve, ha tudnak japánul, mivel nem készült hozzájuk angol fordítás. Sajnos szokás szerint sok rape
jelenetre és bizonyos befejezésekben szereplők
halálára számíthatunk, de „ennyi”, más durvaság
remélhetőleg nem igazán fog ránk várni.
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