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emlékeket visszaszerezni, rájönni, miért is vannak 
itt, és persze közben jól szórakozni. 
 A Second Light szimplán egy habkönnyű, de 
nagyon szórakoztató szerepjáték, ahol egy csapat 
lánnyal kell egy alternatív dimenzióban kalandoz-
ni. Az iskolát kedvünkre díszíthetjük, építhetjük; 
és ha kedvünk támad, akkor „randizni” hívhatunk 
másokat, némi extra barátságpontokért. A harcok 
nagyon egyszerűek, szerintem normál fokozaton 
egyszer sem lesz komolyabb kihívás egyik sem, 
nincs is túlbonyolítva, a teljesen kezdők is hamar 
belerázódnak. A grafika nagyon szép, bár a karak-
terek továbbra is babaszerűek, de ez idővel meg-
szokható, viszont a különféle pályák álomszépek… 
szó szerint, mert olyanok, mintha valakinek az ál-
mából pattantak volna ki, akárcsak az ellenfelek. 
 Ha már a randizásról volt szó, a BR úszik a 
„yuri bait” jelenetekben, a lányok cukiskodnak, 
ölelgetik egymást, kézenfogva sétálnak, együtt 
alszanak stb. Viszont kivételesen kapunk egy va-
lódi meleg párt is, ami igazából nekem különösen 
meglepő volt, elvégre a japán játékok nem szok-
tak nyíltan LMBT témákkal foglalkozni (illetve rit-
kán és burkoltan). Meglepő és pozitív. Akárcsak az 
egész játék. Minden téren fejlődött, egy idő után 
letehetetlenül játszatja magát, mert mindig van 
valamit felfedezni, kifejleszteni, megépíteni, vagy 
csak élvezni a lányok végtelen beszélgetéseit.

 Nem is húzom tovább: ha van PS4-ed, Swit-
ched vagy PC-d, akkor szerezd be, feltéve ha szere-
ted a könnyed, de mégis tartalmas játékokat.

nagyobbat. Az első kritikák meglepően pozitívak, 
sőt dicsérőek lettek, olyannyira, hogy elkezdett 
belül piszkálni valami, hogy ezt nekem ki kell pró-
bálnom, és mikor végre belevetettem magam, 
egyértelművé vált számomra, hogy a Gust nagyon 
is figyelt a játékosok visszajelzéseire. A Second 

Light egy piszkosul szórakoztató játék lett.
 Első körben tisztázzuk le, hogy nem szük-

séges hozzá az első játék, illetve az anime 
ismerete, de nem is árt, mert lesznek vissza-
térő karakterek és utalások. A Second Light 
ugyanakkor egy amolyan „soft reboot”-nak 

is tekinthető, így simán lehet ezzel kezdeni.
 A főhősnő ezúttal egy átlagos tinilány, 

Hoshizaki Ao, aki egy nap arra ébred, hogy kü-
lönös iskolában van, melyet egy végtelen óceán 
vesz körül. A nevén kívül semmire sem emlékszik, 
de nincs egyedül, más lányok is hasonló módon 
ébredtek fel korábban a suliban. A csajok nem es-
nek pánikba, és megpróbálják kihozni a legtöbbet 
a helyzetükből, míg az egésznek egy amolyan nyá-
ri tábor hangulata lesz. Persze nem csak játékkal 
és nevetgéléssel ütik el az időt, az iskola kapuján 
túl ugyanis megjelenik egy furcsa erdő, amit ap-
ránként felfedeznek. Az erdő nem lakatlan: fura 
szellemek és démonok kóborolnak benne, melye-
ket a lányok kénytelenek leküzdeni. Szerencséjük-
re képesek fegyvereket megidézni, sőt átváltozni 
„magical girl” módba is. Az erdőben kristályokat 
találnak, amitől az egyik lány emlékei kezdenek 
visszatérni. Innentől gyorsan elkészül a terv: is-
kolát lakhatóra berendezni, szörnyeket legyőzni, 

 A Gust Co. Ltd. egy japán játékfejlesztő cég, 
akik jóformán szinte csak a híres Atelier-sorozattal 
váltak ismerté, melyekről az AniMagazin 52. szá-
mában olvashattok részletesebben. Viszont időről 
időre más projektekbe is belekapnak, mint az Ar 
Tonelico vagy a Nights of Azure, amelyek ugyan 
nem lettek rosszak, de elég kis közönség fedez-
te fel eddig magának, főleg nyugaton. 2017-ben 
aztán megjelent a Blue Reflection játékuk, mely 
– bár mérsékelt sikert ért csak el – de nem adták 
fel, így most itt a folytatás, és ennél kellemesebb 
meglepetést is ritkán láthatunk.

 Az Atelier-sorozat klasszikus fantasy alkí-
miával, az Ar-sorozat inkább scifis, a Nights pedig 
gótikus hack’n slash, viszont a Blue Reflection 
teljesen más utat választott. Nem is titkoltan a 
Personák hatalmas sikerét kívánták meglovagol-
ni. A BR modern környezetbe került, méghozzá 
egy lányiskolába. Persze, hogy ne csak arról szól-
jon, hogy fiatal lányok csacsognak és drámáznak, 
ezért belekerült egy magical girl szál is, illetve egy 
egész komor, világvége sztori is. A BR nem lett se 
nagy siker, se kimondottan jó játék, ami köszönhe-
tő talán a kiforratlanságának, illetve a témaválasz-
tásának is. Viszont volt benne fantázia, és a lát-
ványa is egész korrektnek volt mondható, szóval 
egy kisebb rajongói bázist azért ki tudott építeni. 
A Gust viszont nem olyan, akik egy kis sikertelen-
ségtől megállnának, így a BR nem csak egy szimp-
la folytatást kapott, hanem bemelegítésnek egy 
huszonnégy részes animesorozatot is Blue Reflec-

tion Ray címmel, ami 2021-ben meg 
is jelent, és… sajnos továbbra sem 
lett nagy siker. 
 Ezek után közel nulla lelkese-
déssel vártam a Second Light játé-
kot – fejben már el is könyveltem 
az év bukásának, de erre mondják, 
hogy nem is tévedhettem volna 
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