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pedig segíti, hogy legyőzhesse őket. A játékhoz 
készült egy fandisk Teito Bibouroku alcímmel, 
illetve mindkét VN kapható PS Vitán is. A főjáték-
hoz készült egy anime is, Taishou Chicchai-san cí-
men, ami valamennyire követi a VN történetét, de 
az egész inkább paródiaszerű és a szereplők leg-
többször chibi alakban jelennek meg. Végül ott 
van még a NewWorldOrder, amit nagyon-nagyon 
rég bejelentettek, de azóta se történt semmi elő-
relépés a játékkal kapcsolatban.

 Továbblépve, ahogy mondtam, a Holic-
Works-höz több BL VN gyártó cég is tartozik, 
amik közül a LoveDelivery csak az egyik. Még há-
rom másik van (Tyrant, Fetish és a HolicWorks 
Disc Blue), mindegyik egy-egy játékkal. A Tyrant 
berkein belül készült Tokyo Onmyouji története 
(ahogy címéből is sejthetjük) egy olyan alternatív 
Japánban játszódik, ahol az onmyoujik és külön-
böző természetfeletti lények létezése teljesen 
megszokott dolog. 

 Utolsó előtti cikkemben kicsit speciális cé-
gekkel fogok foglalkozni. Egy társasággal, amely 
alá sok BL játék cég tartozik, ezért elég tarkabarka 
a felhozataluk, ami egyben kicsit ki is emeli őket a 
tömegből; illetve három olyan céggel, akiknek já-
tékait csak az igazán erős idegzetűeknek merném 
nyugodtan ajánlani.

HolicWorks

 Hogy egészen pontosak legyünk, a Holi-
cWorks maga nem Visual Novel fejlesztő cég, 
hanem „csak” egy vállalat, amelynek neve és irá-
nyítása alatt több BL alvállalat is működik. Talán a 
DramaCD rajongóknak ismerősen csenghet a cég 
neve, ugyanis a híres-hírhedt Yandere Tengoku 
című otome CD-sorozat hozzájuk kapcsolódik (és 
amiből később lett BL verzió is), sok más mellett.
A HolicWorks legrégebbi és legtöbb játékát ki-
termelt leányvállalata a LoveDelivery, három 
nagyobb címmel és öt játékkal. Érdekesség, hogy 
nekik is van alvállalatuk, a girls★dynamics, ami 
erotikus otome játékokkal foglalkozik. A Love-
Delivery első VN-je a Tsukigami volt. A szinkron 
nélküli és elég elnagyolt grafikával bíró játék 
főszereplője Jin, aki apja munkája miatt új helyre 
kénytelen költözni, ami egyben azt is jelenti, hogy 
iskolát is váltania kell. Új sulijában azonban nem 
mindennapi események érik: Jin birtokába kerül 
egy tsukigami, azaz egy olyan állat alakban meg-
jelenő szellem, ami képes egy fegyver formáját 
felvenni. Jin és három másik diák a tsukigamijaik-

kal együtt harcolnak a gonosz tsukigamik és azok 
irányítói ellen. Valószínűleg nem ez a LoveDelive-
ry legfelkapottabb játéka, részben a fenti okokból 
kifolyólag, részben, mert elég klisés és semmilyen 
lett a végeredmény.
 Szerencsére az ezt követő Beniiro Tenjou 
Ayakashi Kitan hatalmas előrelépés volt minden 
tekintetben: grafika, történet, szereplők stb. Az 
Edo-korban játszódó történet főszereplője Ran-
maru, félig ember, félig pedig youkai. Mindenféle 
munkát elvállal, amivel az emberek megkeresik, 
így amikor egy nő az elveszett férjének felkutatá-
sát kéri tőle, Ranmaru azonnal munkához lát. Mint 
kiderül, a férj eltűnésének esete nem egyedi, hisz 
számtalan más embernek veszett nyoma, így Ran-
maru egy sokkal nagyobb ügybe keveredett, mint 
elsőre gondolta volna. A játékhoz készült egy fan-
disk is, Ranmaru Torimonochou alcímen.
 Még pozitívabb fejlődés történt a Taishou 
Mebiusline-nal, amivel a cég igencsak magasra 
tette magának a lécet. Kyouichirou szülőfalujából 

Tokióba költözik, hogy egyetemre járhasson. Szin-
te rögtön első nap szemtanúja lesz annak, ahogy a 
császári hadsereg tagjai és egy helyi harcos klán, a 
Gohonkatana vezetője összecsapnak. Kyouichirou 
az igazságérzetétől vezérelve közbeavatkozik, ez-
zel szépen belekeverve magát a két ellenség csa-
tájába. Még nagyobb figyelmet kap, mikor kiderül, 
hogy látja a holtak szellemeit, különleges kardja 
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de a csapat első játéka a 2010-es Rakka Ten volt, 
egy alig félórás olvasmány. Az urbánus legendák 
szerint, ha sikerül szemkontaktust felvenned egy 
olyan emberrel, aki egy épület tetejéről leugor-
va követ el öngyilkosságot, halála után kísérteni 
fog téged. Főszereplőnkkel pedig természetesen 
pontosan ez fog történni. Ehhez tartozik a Rak-
ka Ten 2, ami egyrészt az öngyilkosságot elköve-
tett fiú, másrészt a főszereplő legjobb barátjának 
szemszögéből meséli el a történetet.

 Érdekes, sajátos stílusa van a LOVE&DEST-
ROY-nak, azonban a rajzok és a szereplők karak-
terdizájnja talán nem mindenkinek fog bejönni. 
Szintén elég sajnálatos dolog, hogy szinkron egyik 
játékhoz se készült, de akiket nem zavarnak az 
efféle apróságok, azok biztos így is élvezni fogják. 
Persze a sok halál és véres/erőszakos jelenetek 
miatt szigorúan csak olyanok játsszanak vele, aki-
ket nem zavarnak az ilyen témák.

Főszereplőnk, Rei is egy onmyouji, az ő minden-
napi életét és munkásságát fogjuk figyelemmel 
kísérni a játék során. Ehhez képest elég más vi-
zeken evez a Fetish játéka, a Fukushuu Teikoku, 
ami egy erotikus „űropera”, ha nagyon felülete-
sen akarok fogalmazni. Egy rosszul sikerült beve-
tés után Wilfried komoly büntetésre számíthat, 
hacsak nem sikerül két magasabb beosztású tisz-
tet elcsábítania az ellenség oldaláról és nagyjából 
ennyi az alapfelállás. Bár mind a cég, mind a játék 
címe elég riasztóan cseng, nem annyira erősza-
kos és félelmetes darab, viszont rengeteg a szex 
benne, ami egyszerre pozitívuma és negatívuma a 
VN-nek. Végül itt van a bitang hosszú című Shino-
da Shinjuku Tantei Jimusho Karajishi Botan, ami 
a HolicWorks Disc Blue eddigi egyetlen darabja. 
Ahogy már írtam, a HolicWorks DramaCD-kkel is 
foglalkozik, melyek között a Pink jelöli az otome 
darabokat, a Blue pedig a BL-t. A Shinoda Shinjuku 
a HolicWorks egyik eredeti BL CD-jének univerzu-

mában játszódik, a történet szerint pedig a fősze-
replő, Yoshihito detektív munkáját fogjuk benne 
figyelemmel kísérni.
 Sokféle játék, sokféle stílus, de a Fukushuu 
Teikokut nem számítva szerintem olyan darabok, 
amiket nyugodtan ki lehet próbálni: nem túl erő-
szakosak vagy véresek, plusz akad bennük cuki 
romantika és érdekes történet. A Fukushuu Tei-
kokutól sem kell feltétlenül megijedni, mert mint 
mondtam, a címéhez képest meglepően „nyugis” 
darab, de azért nem véletlenül Fetish a fejlesztő-
cégük neve.

LOVE&DESTROY

 Egy kétfős doujinshi csapat, akik leginkább 
a Cage sorozatukkal váltak ismertté a VN rajongó 
fujoshik körében. A Cage -Open- lényegében egy 
tipikus túlélő horror sztori. Főszereplőnk, Teppei 
hazafelé tartva egyszer csak elveszíti az eszméle-
tét, és mire legközelebb magához tér, egy elha-
gyatott vidámparkban találja magát számos má-
sik férfi társaságában. Az elkövetkezendő nyolc 
napot itt kell tölteniük, miközben egymás ellen 
harcolva küzdenek egy érméért, amellyel hatal-
mas összeg ütheti a markukat. A játék megjelené-
se után elég sok kiegészítő extrát dobtak ki, töb-
bek között egy április elsejére készült humoros 
szösszenetet, (Cage -Fool-), egy középiskolában 
játszódó alternatív történetet (Cage -School-), il-
letve a főszereplő egyik húga szemszögéből író-
dott rövidke előzménysztorit (Cage -Zero-). A 

Cage -Close- alaptörténete ugyanaz, csak itt az 
első játékban feltűnt, eredetileg saját route-tal 
nem rendelkező szereplők kerültek a középpont-
ba. Elvileg készülőben van a Cage -Another- is, vi-
szont arról nincs információm, hogy ez miként fog 
kapcsolódni az eddigi játékokhoz.

 Van egy másik rég bejelentett VN a csapat-
tól, a Psychedelic, de erről sem lehet annál töb-
bet tudni, minthogy a Cage játékokkal egy univer-
zumban játszódik. Továbbá még nem említettem, 
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tartalmaz, illetve a Shingakkou Banchou, ami 
meg inkább egy agykikapcsolós bolondozás.
 Az ezt követő két játékuk már nagyjából 
ezen a vonalon mozgott: sok durvaság, vér és 
erőszak, de most már van mellé érdekes sztori 
is. A 2014-es Pigeon Blood (aminek fejlesztésé-
ért nem a Pil/Slash, hanem a Pil/Slash XXX volt a 
felelős, de… lényegében akkor is egy cég, szóval 
majdnem tök ugyanaz) és a 2017-ben a korábban 
bemutatott LOVE&DESTROY-jal közösen készített 
Paradise esetében a készítőknek ismét sikerült 
egy-egy félelmetes horrorjátékot megalkotniuk.
 
 A Pigeon Blood egy nemes család drámá-
jába enged bepillantani. Miután Kazuki bátyja el-
hunyt, neki kell átvennie a Kirishima család vezetői 
pozícióját, valamint a rituálét levezetni, melynek 
során a bátyja lelkét a túlvilágra segítik. Azonban 
minden felfordul, amikor nem várt vendégek tola-
kodnak be otthonába. 

Pil/Slash (Pil/Slash XXX)

 Ahogy a legtöbb cég a listában, úgy a 2000-
es évek közepén alakult Pil/Slash is BL játék alvál-
lalatként indult. Nyugaton talán kevésbé ismert 
(bár semmi esetre sem ismeretlen) cég, ami nyu-
godtan felveheti a versenyt a Nitro+Chiral játékai-
val, már ami az „érdekes történet + erőszakosság” 
kombót illeti. Sőt, bizonyos aspektusokból talán 
túl is szárnyalja a kollégát.
 A cég első 2006-os játéka, a kissé beszédes 
című Masquerade ~Jigoku Gakuen SO/DO/MU~ 
első nekifutásra egy olyan darabra sikerült, amit 
nem ajánlanánk jó szívvel se a barátainknak, se az 
ellenségeinknek. Főszereplőnket, Hiroshit szexu-
álisan zaklatja egyik iskolatársa, Yoritake. Egyik 
nap a szokásos megalázásokon túl Hiroshi még 
azt a parancsot kapja bántalmazójától, hogy éj-
szaka lógjon be a suliba, és az egyik dolgozat kér-
déseit szerezze meg. Azonban arra nem számít, 

hogy egy rendőrnek öltözött, fegyveres férfiba 
botlik, aki túszul ejti őt, Yoritakét és még egy is-
kolatársukat, ezzel belekeveredve egy hosszú és 
kegyetlen túszdrámába. Ez alapvetően még egy 
érdekes pszichológiai krimi is lehetne, de a játék 
készítői is bevallották, hogy a céljuk kifejezetten 
egy lányoknak készült erotikus pornó megalko-
tása volt, aminek elég rendesen eleget is tettek. 
A cím pedig, mint mondtam, elég beszédes: a 
„masquerade” valószínűleg a rendőrmaskarába 
bújt őrült túszejtőre utal, a „jigoku gakuen” (poko-
li iskola) nyilván a szörnyű események helyszínét 
jelöli, míg a „so-do-mu” több jelentést is takarhat. 
Egyértelműen a bibliai bűnös városra, Szodomára 
utalhatnak vele, de még valószínűbb, hogy inkább 
a szodómiára, ami ugye megint csak nagyon illene 
a játékra.
 A Pil/Slash következő játékára már kicsit fi-
nomítottak a dolgokon, de a Koibito Yuugi sem 
sikerült egy teljesen könnyed darabra. Főszerep-

lőnk, Yuuta elköltözött otthonról, és egyedül él, 
azonban több állásban is dolgoznia kell, hogy 
fenntarthassa magát. Az úgy-ahogy békésnek 
mondható mindennapok véget érnek, amikor 
egyszer csak beállít hozzá folyton aggodalmas-
kodó bátyja, teljesen Yuutára telepedve, aminek 
következtében a fiú legjobb barátjához, Ryouhoz 
menekül. Egy kis félreértés miatt a bátyó azt hi-
szi, Yuuta és Ryou járnak, aminek nemsokára híre 
megy mindenhol. A játék teli van kissé kattant és 
problémás karakterekkel, rengeteg a nemi erő-
szak és fétis szex. Komolyan csak ilyet tudnak en-
nél a cégnél alkotni?
 A válasz szerencsére nem, ugyanis ezt kö-
vetően jött a Shingakkou –Noli me Tangere–, 
amiről előszeretettel nyilatkoznak úgy, hogy az 
egyik, ha nem a legjobb BL VN, ami jelenleg a pi-
acon van. Michael és Gabriel ikertestvérek, akik a 
karácsonyi szünetben hazamennek meglátogat-
ni családjukat, otthonuk azonban lángokban áll, 
szüleik pedig halottak. Hamar kiderül, hogy egy 
titkos társaság felelős a gyilkosságért, akik vala-
hogy szorosan kötődnek a fiúk iskolájához. A hitét 
vesztett Michael megesküszik, hogy megtalálja az 
elkövetőket, és bosszút áll rajtuk. Kevesebb ero-
tikus tartalom, több történet, és sok horroriszti-
kus és furcsa mindfuck pillanat. Bár a játék egyik 
mondanivalója a megbocsátás és a hit megtalálá-
sa, erősen vallásos embereknek talán nem annyira 
ajánlott a VN, sem azoknak, akik nem bírják ezt a 
témát. Két extra játék is készült hozzá, a Shingak-
kou The Gift, ami minijátékokat és after storykat 
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el, aki hasonlóan perverz és kegyetlen volt, mint 
amilyenné Tomoaki vált.
 Egyelőre csak a Hadaka Shitsujivel „büszkél-
kedhet” Tougou, de már bejelentette következő 
játékát (megjelenés időpontja nem ismert), mely 
elvileg már sokkal komolyabb lesz. A Kanja S no 
Kyuusai világában létezik egy gyógyíthatatlan 
betegség, ami valamiért csak fiatal fiúkat támad 
meg, és olyan hatása van, amitől szó szerint úgy 
égnek el, mint egy gyertya. Azonban felcsillan a 
remény, mikor kiderül, hogy talán főszereplőnk 
spermája lehet a gyógyír… ennyit a komoly sztori-
ról.

 Tehát igen, csak az kezdjen neki, aki szín-
tiszta pornót vár, több órán keresztül, töményte-
len mennyiségben és annyi féle fajtában, ameny-
nyit el tud képzelni. Ha valaki ezt várja, remekül 
fog szórakozni, ha nem, maximum unatkozni vagy 
megbotránkozni fog.

A Paradise főszereplője pedig Azuma, aki nyer 
magának egy utazást egy szigetre, ahol reményei 
szerint be tud majd csajozni, ám sajnálatára csak 
férfiak jelennek meg. Azuma viszont nem akarna 
búsulni és kiélvezné az utazás adta minden kelle-
mes élményt, ám a sziget sok kellemetlen megle-
petést tartogat a számukra. Később készült hozzá 
egy fandisk Paradise -Musubi- címen.
 Azt hiszem az eddig leírtakból elég egyér-
telműen kikövetkeztethető, hogy csak nagyon-na-
gyon erős gyomrú és felkészült játékosoknak va-
lóak a Pil/Slash játékai. De tényleg. Valaki szerint 
ha a Sweet Pool túl durva az embernek, a Pigeon 
Blood-ra pl. rá se nézzen. Szóval óvatosan!

Mada Koubou

 Vagy más néven Murder Koubou (fordítá-
sa: gyilkos műhely vagy stúdió), ami nem kecseg-
tet túl sok jóval, és ha ez a megérzésünk, akkor 
valamelyest helyes. Egy egyemberes „cégről” van 
szó, ugyanis a Mada Koubou eddigi játékainál min-
dent, de szó szerint mindent egyetlen egy ember, 
Tougou Mito csinált, kezdve a történet megírásá-
tól a programozáson át a rajzokig. Egyedül csak 
a szinkron nem fűződik az ő nevéhez, azt hiszem, 
érthető okokból kifolyólag. Ha erre az a reakciónk, 
hogy nem semmi a figura, akkor igazunk van, rá-
adásul nem is egy rövidke Visual Novellel hozako-
dott elő, hanem egy kifejezetten hosszú darabbal, 
ami pluszban rengeteg különböző befejezéssel és 
erre-arra ágazó választási lehetőségekkel kecseg-
tetett. Ennél már csak az lenne még jobb, ha egy 
igazán jó és csavaros történetet prezentált volna 
jövendőbeli olvasóinak, ám inkább valami érdeke-
sebbel találkozhat az, aki leül az egyik játéka elé.
 A Mada Koubou első és eddig egyetlen 
(ám két másik játékot is megélt) műve a Hada-
ka Shitsuji (magyarul Meztelen Komornyik) egy 
olyan játék, amit én nemes egyszerűséggel fétis 
pornónak hívok. A történet szerint a teljesen átla-
gos és munkanélkülivé vált főszereplőnk, Maeda 
Tomoaki egycsapásra egy hatalmas birtok és óriá-
si vagyon birtokosa lesz egy újságban talált mun-
kaajánlat után. Tomoaki egy hónapon keresztül 
kőgazdag ficsúrként élhet, és elkezdődnek békés 
hétköznapjai egy luxusotthonban, jóképű komor-

nyikokkal körülvéve, akik lesik minden kívánságát. 
A játék egy kis bemelegítés után belecsap a lecsó-
ba és onnantól kezdve nincs benne más, csak szex, 
szex és szex, ráadásul nem a vanília verzió, hanem 
az elborultabb változata. Nem kívánok példákat 
hozni és különben is, a Hadaka Shitsuji esszenciá-
ját csak úgy lehet megérteni, ha az ember játszik 
vele.

 Éppen ezért a játék egy furcsa kis fekete 
bárány, amiért vagy rajong az ember, vagy utálja. 
Vagy össze van tőle zavarodva, és úgy nézelődik 
jobbra-balra, mint John Travolta a Ponyvaregény-
ben. A játék fekete humorának, a szélsőségesen 
őrült szituációinak és a mindenféle perverzió kié-
lésének lehetősége miatt egész biztosan akad egy 
masszív rajongótábora a Pucér Komornyikoknak. 
Készült hozzá egy már jóval rövidebb fandisk a 
Yarashitsuji & Yasashitsuji, illetve a ~Kako Hen~, 
ami a birtok eredeti tulajdonosának életét meséli 


