
Írta: Jucuky

I-Chu csodálatos világa



Kontroller
084ismertető

TartalomjegyzékAniMagazin △

sorozatokban szerepelt. A munka iránt tanúsított 
alázata, az őszinte természete és a segítőkészsé-
ge jó hatással van a karrierjére. Hű társa a RabiRa-
bi névre hallgató plüssnyuszi. Az együttes kiné-
zetét Maruyama tervezte, a szereplőket KENN, 
Toyonaga Toshiyuki és Iguchi Yuuichi játssza. 
 
 A Twinkle Bell-t a Kururugi ikrek, Satsuki 
és Mutsuki alkotják. A fivérek, bár külsőre meg-
szólalásig hasonlítanak, teljesen más személyisé-
gek. Satsuki egy magabiztos, csintalan fiú, aki szí-
vesen talál ki csínyeket és állandóan próbálja lóvá 
tenni a Producert, ám bájos hölgyeményünk min-
dig kifog rajta. Mutsuki az ikertestvérével szem-
ben egy hűvös természetű fiatalember. Gyenge a 
szervezete, ezért Satsukin kívül nem volt más ját-
szópajtása. Nagyon szereti az imádni való kisöcs-
csét és nem hogy bánja Satsuki ördögi természe-
tét, hanem néha még bátorítja is a mókázásra. 

 Szalamandra cikkének hála bepillantást 
nyerhettünk az idolos ritmusjátékok világába. Én 
az általa megemlítettek közül egyet szeretnék 
részletesebben bemutatni. Ez nem más, mint az 
I-Chu – vagy más átírásban Aichuu – című játék, 
aminél nem csak a ritmusérzékre, hanem taktikus 
gondolkodásra is szükségünk van. 

 Az I-Chu 2015 júniusában jelent meg And-
roidra, amit ugyanezen év júliusában követett az 
IOS-ra írt verzió. A játékot a LIBER Entertainment 
csapata fejleszti. Jelen pillanatban 9 csapat 32 tag-
ja alkotja a szériát, azonban ez a szám nem állan-
dó. Legközelebb tavasszal, a főtörténet harmadik 
részének bemutatkozásával, kilenc fővel bővül a 
már eddig is népes társaság. Mindegyik együttes 
saját rajzolót kapott, így jól elkülöníthető stílust 
vonultatnak fel. A művet a játékon kívül két light 
novel és két mangaantológia dolgozza fel, 2017-
ben pedig Stage Play darabban is bemutatkoztak 
a fiúk. 

 A történet szerint Japánban járunk, ahol egy 
patinás épület ad otthont az Etoile Vio Akadémi-
ának. A tehetséges fiatalok azzal a céllal érkeznek 
az iskolába, hogy híres előadóművészek legyenek. 
Ezzel az elhatározással toppan be Aidou Seiya is, 
mint harmadik generációs tanuló. A 17 éves, ba-
rátságos, életvidám fiú Amerikában nőtt fel, csak 
általános iskolás korában költözött vissza a felkelő 
nap országába, aminek imádja a kultúráját, főleg 
a szamurájokat. Az első napján ismerkedik meg a 
különc igazgatóval, a többi ott tanulóval, a csapa-
tának későbbi tagjaival és a Producerrel. 

 A csinos hölgy azért van jelen az Akadémi-
án, hogy segítse a reménybeli idolokat a pályájuk 
során. Nincs könnyű helyzetben, hiszen a fiúk na-
gyon különböző egyéniségek, és mindegyiknek 
megvan a maga stílusa, amin csiszolni kell, hogy 
a világot jelentő deszkákra léphessenek. Szeren-

csére hősnőnk határozott, okos lány, így bátran 
néz szembe a rá váró kihívásokkal, pártfogoltjai-
val karöltve.
 Mint fentebb említettem jelenleg kilenc 
csapat alkotja a szériát. A játék vezető együtte-
se a háromtagú F∞F azaz a Fire Fenix. A zenéjük 
fenséges, akárcsak a lángokból újjászülető főnix 
és Seiya a vezetőjük. Mellette a bandában éne-
kel Mitsurugi Akira, a nyugodt természetű, ösz-
szeszedett fiatalember. Karrierjének kezdetén 
eléggé apatikus embernek írta le magát, ám eme 
jellemvonása sokat változott, miután bekerült az 
együttesbe. Ő a bátyus a csapatában a két másik 
fiú mellett: mindig rajta tartja a szemét Seiyán, Ka-
natát pedig gyakran babusgatja. A harmadik tag a 
15 éves, szégyenlős cukiság, Minato Kanata. Bár 
első látásra gyerekesnek tűnhet, komoly tapasz-
talata van a szórakoztatóiparban: már az Akadé-
miához való csatlakozás előtt reklámfilmekben és 
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be Shiki az éneklés mellett kiváló fazekasmester. 
Van egyfajta frivol természete, és szívesen pró-
bálkozik az udvarlással. Kunimitsu készítette a srá-
cok karakterrajzait. A tagokat Roa Kenji, Matsuo-
ka Yoshitsugu, Hirakawa Daisuke, Tamaru Atsushi, 
Kagura Hiroyuki és Katsufumi Yachi kelti életre. 
 
 A négytagú Tenjou Tenge a hagyományos 
japán dallamokat ötvözi a modern hangzással. A 
vezetőjük Rindou Tsubaki, aki valóban vezetőnek 
született, hiszen magabiztos, erős egyéniségű fiú, 
tudatában van a képességinek, így a csapatát is rá-
termetten irányítja. Bár néha lekezelőnek tűnik a 
többi emberrel, becsületes és egyenes srác. Van 
egy kevés DoS vonása a személyiségének, ami fő-
leg a Producerrel szembeni viselkedésében nyil-
vánul meg. Hounoki Touya önzetlen, kellemes 
modorú fiú, akinek mindenkihez van kedves szava. 

A két fiút Shive rajzolta meg, és Morikubo Show-
tarou valamint Kondou Takashi kölcsönzi a hang-
jukat. 

 Az I♥B öt tagja egytől egyig külföldi szár-
mazású. A vezetőjük Noah tehetős amerikai csa-
ládból származik és gyerekkori barátok Seiyával. 
A megjelenése ellenére határozott és meggyőző 
személyiség, ugyanakkor meglepően szentimen-
tális, amikor a Seiyával közös emlékeire terelődik a 
szó. Leon, az Angliából érkezett cserediák egy iga-
zi energiabomba: állandóan nyüzsög és képtelen 
egy helyen maradni. A Franciaországból érkezett 
Lucas eléggé zárkózott és barátságtalan ember. 
Ebből és neveltetéséből fakadóan nehezen viseli 
a merőben eltérő személyiségű Leon társaságát. 
Ő az I♥B zeneszerzője és nagy rajongója Torahi-
ko gyerekeknek szánt történeteinek. Li Chaoyang 
kínai cserediákként érkezett az Akadémiára. Meg-
lehetősen konfliktuskerülő, félszeg és eléggé int-

orverált, ugyanakkor tudja magáról, hogy milyen 
és igyekszik javítani a szocializációján. Az Orosz-
országból érkezett Rabi a csapat közvetítője, ál-
talában ő oldja meg a tagok konfliktusait. Fiatal 
korában kissé balhés jellem volt, és ez a heves ter-
mészete néha mai napig előtör belőle, ha azt látja, 
hogy bántják a neki kedves személyeket. Okazaki 
Oka felelt a banda kinézetéért. Hanae Natsuki, 
Masuda Toshiki, Umehara Yuichirou, Enoki Ju-
nya és Nakanishi Naoya alkotja az együttest. 

 A hattagú ArS a művészetrajongó tehetsé-
gek gyűjtőhelye. Kusakabe Torahiko, az együttes 
vezetője egy önközpontú zsarnok. Tehetséges 
festő, emiatt sokszor kérik meg rá, hogy fes-
sen portrékat, de ő csak állatokat örökít meg és 
absztrakt műveket készít. Meglepő módon gye-
rekkönyveket is ír, azonban ezt a titkot csak Lucas 
ismeri. A pozitív életszemléletű Orihara Hikaru 
kissé nárcisztikus fiú, aki rajong a gyönyörű dol-

gokért, beleértve saját magát is. A szobrászat a 
hobbija, azon belül a jégszobrászat a specialitása. 
Az volt az álma, hogy csatlakozik a Takarazuka Re-
vue nevű társulathoz előadóként, de sajnos férfi 
mivolta miatt kiesett a rostán, annak ellenére is, 
hogy nőnek öltözve ment el a válogatásra. Wa-
kaouji Raku Hikaru gyerekkori barátja. A zenélés 
mellett kalligráfiával foglalkozik, amivel sok díjat 
nyert. Momoi Kyousuke egy barátságos, közvet-
len fiú. Nagyon szereti az animéket és mangákat, 
illetve imád rajzolni. Sokat használja az idoltársait 
modellként egy-egy alkotásához, de ezt a többiek 
nem sejtik. Tobikura Akio kicsit gyerekes és ko-
mor fiú. Négy nővér körében nőtt fel, akik miatt 
kialakult benne egyfajta félelem a nőktől, ezért 
a Producernek sok idejébe telik, mire eléri, hogy 
valamennyire megnyíljon felé. Szereti az üvegréz-
karcot és Hikaru jégszobrainak a csillogását. Ama-
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hangzanak. Hanabusa Kokoro a csapat vezetője 
és ő alakította ki a bandára jellemző stílust, mivel 
úgy gondolta, fiúként is aranyos, de lányként még 
elbűvölőbb lenne. Sokáig szólóban énekelt, aztán 
meghívta az Akadémiára két barátját, így szüle-
tett meg a POP’N STAR végleges formája. Koko-
ro egészen más arcát mutatja az iskolatársainak 
és a rajongóinak. A színpadon egy tüneményes, 
energikus fiú benyomását kelti, míg a társaival és 
riválisaival szemben azonban egy kissé büszke és 
arrogáns srácnak tűnik. 

Nem szeret másokra támaszkodni és ezzel zavarni 
őket. Kakitsubata Aoi nagyon komolyan veszi a 
munkáját. A nőkkel kedves és udvarias, azonban a 
férfiakkal kifejezetten hűvös tud lenni. Ez alól Hi-
karu némileg kivétel, mert hasonló a szépérzékük. 
Madarao Tatsumi végtelenül elszánt fiú, ami a 
karrierjét illeti. Néha szeret egyedül lenni és egye-
dül utazgatni. Sokat vitáznak Aoival, ám elismerik 
egymás képességeit. A fiúk kinézetének megalko-
tására Coco Kanatát, míg a négy tag seiyuujának 
Ono Yuukit, Saito Somát, Minegishi Keit és Ki-
mura Ryoheit kérték fel. 

 A Lancelot fő vonzereje a jazzes hangzás 
mellett a három felnőtt tagja, akik izgalmas vilá-
got mutatnak a rajongóknak. A vezetőjük, Todo-
roki Issei problémás gyerek volt. Sokszor került 
bajba és felnőttként is megőrizte a rosszfiús ki-
sugárzását. Középiskolásként találkozott Aka-
bane Futamival és Sanzenin Takamichivel, akik-

kel gyakran lógott együtt. A szigorú családból 
származó, nyugodt természetű Futami, mielőtt 
az együttes tagja nem lett és be nem iratkozott 
az Akadémiára, NEET volt, úgyhogy nem is igen 
dugta ki a képét a lakásból. Takamichi, aki gazdag 
család leszármazottja, vérbeli tsundere. Bár egy 
büszke ember benyomását kelti, elég tartozódó 
és van humorérzéke. Az arcára világosan kiülnek 
az érzelmei, és hajlamos elpirulni, ami miatt sokat 
ugratják a többiek. A zenekart meji álmodta meg 
nekünk. A három fiúhoz Maeno Tomoaki, Shirai 
Yusuke és Uchida Yuuma neve fűződik.

 A RE:BERSERK egy alternatív valóságba re-
píti a rajongóit, köszönhetően annak, hogy a csa-
patvezér Eva Armstrong, egy kiábrándult, tapasz-
talatlan felnőtt, amit chuunibyou szindrómával 
leplez. A 29 évével ő a legidősebb tagja az Akadé-
miának, Bloody Masternek hívja magát, és má-
sokra is előszeretettel aggat fura beceneveket. 

Kanatát számtalanszor próbálta meggyőzni, hogy 
Crimson Angel néven hozzájuk csatlakozzon a F∞F 
helyett. Ezzel együtt igazán tehetséges előadó, 
így nem csoda, hogy kivívta Mio és Ban csodála-
tát. Yamanobe Mio avagy Death Chronos Eva en-
gedelmes szolgája. Mivel imádja az urát és annak 
minden tettét, jaj annak, aki az ellenségévé válik, 
mert kivívja vele Mio gyűlöletét is. Jumonji Bant 
avagy Guilty Crownt Eva ugyancsak engedelmes 
szolgájának jegyzi. Mivel a fiú ezt szórakoztatónak 
tartja, nem bánja. Bár ő családnak érzi magukat, 
Mio kifejezett ellenszenvvel viseltetik iránta, mert 
kénytelen vele Eva figyelmén osztozni. Nanaya 
Kotoe keze munkáját dicséri a RE:BERSERK tagok 
külseje. Shimono Hiro, Kakihara Tetsuya és Shi-
mozuma Yoshiyuki játsszák a srácokat. 

 A POP’N STAR a crossdresser csapat. Mind-
három tag fiú, amit senki nem mondana meg ró-
luk, hiszen csodaszép lányoknak tűnnek és úgy is 
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Nagata Takato fogja játszani. Az Alchemist me-
nedzsere UJ lesz, akit Terashima Junta hangján 
hallhatunk.

 A játékmenet, hasonlóan a többi idolos da-
rabhoz két nagyobb részből áll. Az egyik fele rit-
musjáték és az ehhez kapcsolódó történeti rész. 
A ritmusjáték során a csapatok dalaival van lehe-
tőségünk játszani. Ha elindítjuk a ritmusjátékot 
egy kis színpad képe fogad minket, kivetítővel a 
háttérben. A kivetőn a csapatunk vezetője látszó-
dik, míg a kis színpadon szintén a csapattagok chi-
bi alakjai lejtenek táncot, és néha az előtérben is 
feltűnnek idoljaink, hogy bíztassanak bennünket. 
A legtöbb idolos játékban négyféle ütést külön-
böztetünk meg, itt azonban öt is van és ez nem 
feltétlenül jó hír. A hasonló játéknál a good, vagyis 
a jó ütések valóban jónak számítanak, azonban itt 
a good ütések nem azok. 

Kagurazaka Runa jó ideig rejtegette politikai pá-
lyán lévő szülei elől, hogy idol szeretne lenni, ám 
Kokoro biztatására felvállalta az álmait. Az elején 
kicsit idegenkedett attól, hogy lánynak öltözzön, 
azonban egy idő után kíváncsi lett, milyen messzi-
re képesek így eljutni. Oikawa Momo energikus, 
vidám fiú, aki hajlamos elfelejteni, hogy éppen 
szoknyát visel. Bár néha érezhetően idegen neki 
ez a lányos szerep, a csapata tagjait abszolút elis-
meri, és mindent megtesz, hogy segítse őket. Sok-
szor van vele egy Rikki névre hallgató plüssmókus, 
illetve közeli baráti viszonyt alakított ki Kanatával. 
A POP’N STAR kinézetét annak a Satoinak köszön-
hetjük, aki többek között a Diabolik Lovers vagy 
az Ozmaffia szereplőit is megtervezte. A három 
férfiseiyuu, aki döbbenetes ügyességgel hiteti 
el avatatlan fülekkel, hogy lánybandát hall, nem 
más, mint Murase Ayumu, Yamamoto Kazutomi 
és Amasaki Kouhei. 

 A legfiatalabb együttes az Alchemist, akik 
a rockosabb hangzást képviselik. Yakaku Kuro az 
együttes vezetője régebbről ismeri a Producert 
és ki nem állhatja a lányt, ráadásul elítéli, hogy 
az Akadémia tanulói szoros viszonyban vannak 
egymással. Baber rejtélyes fiú, akiről még csa-
pattársai sem tudnak túl sokat. Úgy tűnik, érdek-
lődik a RE:BERSERK iránt, viszont Miót ijesztőnek 
találja. Uruha Saku azért lett idol, hogy közelebb 
kerülhessen a Producerhez, akiért megszállottan 
rajong. Ebből következik, hogy míg a lánnyal ki-
fejezetten kedves, addig a többi tanulóval elég 
hűvösen viselkedik. Ez alól egyedül a POP’N STAR 
tagjai képeznek kivételt, akiket nem tart veszé-
lyesnek a megjelenésük miatt. Kojima Kiichi neve 
fűződik hozzájuk, hiszen ő készítette a karakter-
rajzokat, mellette Kobayashi Yuusuket, Nishiya-
ma Koutarout és Takumi Yasuakit kell megemlí-
tenem, akik a szereplőket játsszák. 

 A 2018 elején színre lépett szereplők nem 
idolok lesznek, hanem menedzserek. Mindegyik 
csapat egy új segítőt kap, akikkel sejthető mó-
don nem indul zökkenőmentesen a munka és ez 
megadja az új rész fő konfliktusait. Az F∞F mene-
dzsere Kizaki Rintaro lesz, akit Hatanaka Tasuku 
kelt életre. A Twinkle Bell menedzserének Kisara-
gi Masahirót választották, aki Kajiwara Gakuto 
hangján szólal meg. Az I♥B menedzseri posztjára 
Hayami Gót kérték fel, akinek Murata Taishi adja 
a hangját. Az ArS menedzserének, Utakata Airu-
nak Takatsuka Tomohito kölcsönzi a hangját. 
 A Tenjyou Tenge menedzserévé Munakata 
Atsushit választották, akit Abe Atsushi szólaltat 
meg. A Lancelotot Arayashiki Junta menedzse-
li, akit Kohei Fuuji alakít. A RE:BERSERK tagjait 
Christopher segíti majd. Az ő seiyuuje Nakazawa 
Masatomo lett. A POP’N STAR tagjainak pályáját 
Takara Onimaru egyengeti, akinek a szerepét 
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és ahhoz, hogy elolvashassuk a következő feje-
zeteket, játszanunk kell a dalokkal. Az I-Chu egy 
korábban nem létezett sztori, így nyílván itt mu-
tatják be az egész történetet. A főtörténet jelen-
leg két részből áll, ami több alfejezetre tagolódik. 
Az I-Chu nem kapott teljes szinkront, így a fiúknak 
csak egy-egy mondatát hallhatjuk, a többit pedig 
olvashatjuk. Ezt hallva talán sokan megijednek, de 
ne tegyék: az angol nyelvű I-Chu wikián folyama-
tosan fordítják a történetet, így mindenki be tud 
kapcsolódni. A főtörténet mellett a kártyáknak 
megvan a saját történetük is. 
 Ha egy kártyát beteszünk egy csapatba, 
akkor fejlődik az adott szereplőnek a főhősnővel 
való kapcsolata és megnyílik a három részből álló 
saját sztorija. Ezek a romantikusabb lelkű olva-
sóknak kedveznek. Azt le kell szögeznem, hogy 
az I-Chu elsősorban nem romantikus játék, tehát 
nem összehozni kell a főhősnőt a srácokkal, ha-
nem idolokká kell tenni őket. Ilyen szempontból 
a Producerre nem lehet panasz, hiszen érett, dol-
gozó nőként, ügyesen, előrelátóan, kedvesen, de 
határozottan vezeti a fiúkat az idolság felé veze-
tő útón. A főtörténet leginkább erre koncentrál. 
Viszont, hogy mégse maradjon ki az udvarlósabb 
vonal a játékból, a készítők úgy döntöttek, a kár-
tyatörténetekben megkaphatják a szerelmes lel-
kületű játékosok ezt az érzelmet. Azoknak is érde-
mes azonban elolvasni ezeket a rövid történeket, 
akik nem annyira rajonganak a románc vonalért, 
mert értékes hozzávalókat kapnak a fáradságért. 
Az I-Chu nagyon szigorú ebből a szempontból. 

Ha a feladatban az a lényeg, mennyi kis gömböt 
kapunk el anélkül, hogy elhibáznánk, vigyázni kell 
a good ütésekkel, mert azok megszakítják ezt a 
folytonosságot, vagyis a combót. Amikre nekünk 
szükségünk van azok  a perfekt és a great, azaz 
a nagyszerű ütések. Ha elhibázzuk a leütést, ak-
kor lehet bad, vagyis rossz és miss, azaz hiányzó 
ütésünk. És ez sem mindegy. Nos ez combo szem-
pontjából sehol máshol sem mindegy, de az I-Chu 
esetében duplán rosszul jár, aki ilyen hibát vét. 
Ugyanis a játék közben van egy életcsíkunk, ami-
ből tekintélyes mennyiség fogy bad és miss üté-
sek esetén. Ha még azelőtt elfogy ez a csík, hogy 
a szám végére érnénk, akkor vagy feladjuk a dalt 
és ezzel elveszett a dalért kifizetett pontunk, vagy 
drága hozzávalók feláldozásával töltjük újra az 

életcsíkunk. Természetesen vannak trükkök, ami-
nek segítségével ezen kicsit javíthatunk, de ezekre 
a kártyák kitárgyalásánál térnék rá. Ez azért is fon-
tos, mert egy-egy dal kijátszása során nyeremé-
nyek fogadnak bennünket. Az I-Chuban egy dalra 
három értéket kapunk: egyszer nézi a rendszer, 
mennyi pontot nyertünk, másodszor nézi a rend-
szer, hogy mennyi combónk lett és harmadszorra 
összesíti a teljesítményünk. Az elért eredményünk 
lehet S, A, B, C és D. Nyilván az S a legjobb, míg a D 
a legrosszabb a skálán. Ha néha azt érezzük, igaz-
ságtalan a rendszer, akkor nem is tévedünk, mert 
az összesítésnél nem középértéket mér, hanem 
mindig a rosszabb eredményünk számít. Tehát hi-
ába lett S minősítésünk a pontok alapján, ha csak 
C minősítést szereztünk a combo alapján, mert 

az összértékünk nem B lesz, hanem C. Akkor sem 
kapjuk meg a jobb minősítést, ha nem teljesítjük 
a feltételeket. Tehát hiába lesz S a pontunk és a 
combónk is, ha nem lett megfelelő számú perfect 
ütésünk, a minősítésünk lehet A, de akár B is. A 
dalokat egyébként itt három szinten játszhatjuk, 
tehát könnyű, normál és nehéz pályákon tehetjük 
próbára az ügyességünket. Van expert pálya is, de 
nem egyszerre az összes dalhoz. Naponta más da-
lok expert pályái nyílnak meg.
 
 A történeti rész szorosan összefügg a 
ritmusjátékkal, ugyanis nem tudunk haladni az 
egyikkel a másik nélkül. Ahhoz, hogy új dalokat 
kapjunk, mindenképpen el kell olvasnunk a visual 
novel stílusban írt történet megnyíló fejezeteit 
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mi választhatjuk meg. Hat csapatot állíthatunk 
össze egyébként, és mindegyikben hat fő kaphat 
helyet. Más játékoknál is érdemes kihasználni a 
kártyák képességeit, de ilyen mértékben az ál-
talam játszott játékok közül csak az I-Chu és a LI-
BER másik fejlesztése, az A3! igényli. Ez a taktikus 
gondolkodás különösen fontos az eventeken. Az 
eventeken két szereplő kerül a középpontba, egy, 
akiről LE kártyákat lehet nyerni és egy, akiről SR 
kártyákat szerezhetünk. 

A kártya teljes történetét csak akkor olvashatjuk 
el, ha megszerezzük a kártya másik felét és idoli-
záljuk. A könnyen megszerezhető vagy állandóan 
nyerhető kártyák esetében ez nem gond, csak tü-
relem kérdése, azonban az időszakos, soha vissza 
nem térő ritkaságok maradhatnak pár nélkül, így 
a teljes történetet maximum a wikin tudjuk bepó-
tolni. 

 És ha már szóba jöttek a kártyák, valamint 
az idolizálás, akkor nézzük az alkotás másik felét, 
a kártyajátékot, amely során a csapatok tagjairól 
gyűjthetünk szépséges kártyákat. Ahogy azt Sza-
lamandra cikkében olvashattuk, többféle ritka-
ságú kártyát nyerhetünk. Az N jelűek a kadétok, 
akiket ugyan fejleszthetünk, de sokat nem tudnak 
segíteni, és még seiyuut sem kaptak. Az R jelű-
ek már főszereplőinket ábrázolják és erősebbek, 
őket követik az SR jelű kártyák, végül a legerőseb-
bek és legritkábbak az LE jelű kártyák. Ha idolizál-
juk őket, RR, UR és GR kártyákat kapunk. Saját, 

egyedi háttere csak az LE és GR kártyáknak van, 
a többiek egyszínű háttér előtt pózolnak. Ahhoz, 
hogy idolizálni tudjunk, szükség van a kártya pár-
jára, pénzre és egyéb hozzávalókra, amiket a játék 
során nyerhetünk. Egy ideje léteznek úgyneve-
zett SD kártyák. Őket onnan ismerjük meg, hogy 
két kis egérfülecske van a kártyalapon. Ha sikerül 
megszerezni a párjukat, akkor  a ritmusjáték so-
rán a kis színpadon megváltozik a szereplőnk chibi 
alakja. Sajnos ezek a kártyák általában szezonális 
kártyák, szóval csak a tényleg szerencsések ismer-
hetik egyelőre az SD kártyák titkát. A kártyákat 
más tulajdonság is jellemzi, nem csak a ritkaság. 
Különböző képességek birtokában vannak, amik 
akkor mutatkoznak meg, ha csapatvezetők lesz-
nek. Például fel tudják dobni a csapat teljesítmé-
nyét, ezáltal pedig sikeresek leszünk a magas pon-
tokat kívánó dalokban, vagy a kihagyott ütéseket 
meg tudják változtatni perfekt ütésekre. Azon-
ban ez a tulajdonságuk csak és kizárólag a csapa-
tuk jelenlétében aktiválódik, tehát ha azt akarjuk, 

hogy ez a gyakorlatban is érvényesüljön, össze 
kell rakni az együtteseket és lehetőleg a vezető-
vel azonos színű háttérrel rendelkező tagokat kell 
választani. A kártyák ugyanis lehetnek kék, piros, 
vagy sárga hátterűek. A legjobb, ha minden csa-
patból minden színű háttérhez van jó vezetőnk, 
azzal már nyert ügyünk van. Az I-Chu ugyancsak 
kivétel abban, hogy nincs szabadságunk a kedven-
ceinket választani csapatvezetőnek, ha jó ered-
ményt akarunk elérni. Ahelyett, hogy a számunkra 
szimpatikus szereplő vezetné a brigádot, a kár-
tyák képességeit kihasználva kell taktikáznunk. 
Ez viszont azt is jelenti, hogy a főoldalon sem az 
üdvözöl feltétlenül, akit a legjobban szeretnénk 
látni, hanem az, aki szükséges az adott feladat-
hoz. Vannak játékok, ahol magunk választjuk ki, 
ki legyen a főoldalon, az I-Chunál viszont az fog 
köszönteni bennünket, aki a főcsapatunkat veze-
ti. Ezt ellensúlyozzák a kis telefonhívások, ahol a 
többi diákkal folytathat csevegéseket az adott le-
aderünk, illetve, hogy a hátteret, ami előtt állnak, 
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és nem csak külsejében lett más, hanem kapott 
néhány új funkciót. Ezek közül az egyik pont ez 
volt, hogy a plusz kártyákat hozzá tudjuk adni a 
már idolizált párjukhoz. Ilyenkor jobbak lesznek a 
kártyák képességei. Öt kártyát olvaszthatunk így 
be egy kártyához, amit egy kis szám jelez a kár-
tya bal felső sarkában. Szintén nagy újítás volt a 
puzzle rendszer. Belépésekkor, eventeken puzzle 
darabokat kapunk, amiket lemezekre, nyalókákra 
és cukrokra válthatunk be. 

Akármilyen eventről van szó, általánosságban 
el lehet mondani, hogy az esemény főszereplői 
plusz pontot érnek. 
 Az I-Chu eventjei mindig nehezek: magas 
pontokat kell szerezni viszonylag rövid idő alatt, 
szóval nagy erő- és időbefektetést igényelnek. 
Ezen könnyíthetünk, ha van bevált taktikánk, is-
merjük a kártyáink tulajdonságait, és úgy állítjuk 
össze az eventcsapatot, hogy az minden szinten 
eredményes legyen. Pont ezért nem ígérem, hogy 
könnyű lesz ezzel a játékkal játszani, hiszen akár 
hónapokig eltarthat, mire teljesen megértjük a já-
tékmenetet, sikerül erős kártyákra szert tennünk 
és működő taktikákat dolgozunk ki. Cserébe vi-
szont sokáig izgalmas, változatos tud maradni a 
játék. Az eventek mellé is járnak történetek, ezek 
öt fejezet hosszúságúak és minden fejezetük le-
mezt ér. Különleges event a gerillaevent. Általá-
ban havonta egy alkalommal három-négy számot 
újra kijátszhatunk. A dalok olyanok lesznek ilyen-
kor, mintha még soha nem nyertük volna meg az 

azokért járó jutalmakat. A számokat nem mi vá-
lasztjuk, hanem a rendszer kínálja fel, de nagyon 
hasznos, ha éppen mondjuk lemez vagy egyéb 
hozzávaló szűkében vagyunk. Ezt azért hangsú-
lyozom, mert a lemez a kulcs ahhoz, hogy erős 
kártyákat tudjunk szerezni. Kapunk úgynevezett 
barátpontokat, ha vannak játékos barátaink, és 
velük játszunk a ritmusjátékon, ám azokkal N és 
R jelű kártyáknál erősebbet nem húzhatunk. Ha 
SR és LE kártyákat szeretnénk, lemezekre van 
szükségünk, amiért meg kell dolgoznunk, ha nem 
akarjuk kinyitni a pénztárcánkat. Lemezeket kap-
hatunk S minősítés esetén dalok kijátszásakor, a 
főtörténet és a kártya sztorik harmadik fejeze-
tének elolvasásért, nyerhetünk eventen, lehet 
belépési bónusz, valamint kapunk nagyobb ese-
ményekkor, és a napi feladatok teljesítésekor is. 
Alapesetben 50 lemezért húzhatunk 11 kártyát, 
de sűrűn felbukkannak az általam csak 25 lemezes 
húzásnak hívott események. Ezeken különleges 
kártyákat nyerhetünk és négy lépcsőből állnak. 

Az első lépcsőn 25 lemezért, a másodikon 40-ért, 
a harmadikon és negyediken 50-ért jár 11 kártya. 
Az utolsó szinten biztosan kapunk egy LE kártyát, 
ami a különleges kártyák közül kerül ki. Ezenkívül 
gyűjthetünk koronákat, amit a 11 kártyás húzások 
után kapunk. Ha összegyűlik a megfelelő számú, 
akkor katalógusból választhatunk nekünk tetsző 
kártyát. Emellett létezik a prémium jegy. Egy da-
rab jegyért R jelű kártyánál magasabb rangút kap-
hatunk, öt darabért pedig SR jelű kártyánál ma-
gasabbat. Ha felesleges SR vagy annál magasabb 
rangú kártyánk van és azt pénzre váltjuk, akkor jel-
vényeket kapunk, amikből 500-at összegyűjtve LE 
kártya ütheti a markunk. Előfordul a húzásokon, 
hogy az állandó kártyákból többet is szerzünk az 
idolizáláshoz szükséges kettőnél. Ilyenkor három 
lehetőségünk van. Az egyik, hogy pénzre váltjuk 
a felesleges kártyát, a másik, hogy növeljük vele 
a többi kártyánk szintjét, a harmadik pedig, hogy 
növeljük vele a párja képességeit. Néhány hó-
napja az I-Chu nagy átalakuláson ment keresztül 
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A nyalókáknak és a cukroknak az idolizáláskor van 
szerepük, illetve meg tudjuk vele hosszabbítani 
azt a csíkot, ami azt jelzi, mennyi dallal játszha-
tunk még. 
 A másik különleges event, amiről két sort ír-
nom kell, a randievent. Eddig négy fiú kapott ran-
dieventre lehetőséget, párokba bontva. Ilyenkor 
egy hosszabb pályán kell végigmennünk, ami egy-
fajta randevú útvonalnak felel meg. Minden állo-

máson ajándék vár, a végén pedig egy LE kártya. 
Naponta három lépést tehetünk, illetve lemezért 
vehetünk új lépéseket. Ez talán az egyetlen köny-
nyű event, hiszen csak annyit kell tennünk, hogy 
bejelentkezünk és menetelünk. Egy hónapunk 
van összeszedni a két szereplőnek direkt erre az 
alkalomra készült négy LE kártyáját. Ezekből két 
GR lesz, amiknek a története meséli el a randev-
út részletesen. A tapasztalat azt mutatja, hogy az 
egy hónap bőven elég erre az eventre. 
 Utolsó pontként nézzük a kártyák fejlesz-
tését. Általában úgy működnek ezek a játékok, 
hogyha betesszük az adott kártyát a csapatba, 
akkor magától szintet lép, annak függvényében, 
mennyire jól teljesítettünk. Az I-Chuban nem. Itt 
csak úgy tudjuk fejleszteni a kártyáink szintjeit, ha 
a felesleges kártyáinkat, illetve a macis kártyákat 
beleolvasztjuk a választott darabba. Macis kártyá-
kat húzásokon tudunk nyerni és az idolkártyák-
hoz hasonlóan lehetnek R-ek, SR-ek vagy UR-rek. 
Mindnek más a képessége, egyes kártyák a szintet 
emelik, más kártyák a képességeket. Amit még itt 
végszóként megjegyeznék, hogy a játék mérete 
nagyon nagy. Tehát, ha le szeretnénk tölteni, szá-
moljunk vele, ahogy haladunk előre a történet-
ben, úgy fog egyre több helyet elfoglalni. 
 Nem tudom, kit sikerült ezzel az igazából 
nagyon rövidre fogott bemutatóval elriasztanom, 
de akik még itt vannak velem, azokat hadd biz-
tosítsam róla, hogy ez a játék egy egészen kiváló 
darab. A dalok szerintem közel sem annyira kima-
gaslóak, mint mondjuk az Idolish 7 vagy Tsukipara 

dalai, cserébe viszont igényes grafika, összetett 
történet, változatos szereplőgárda és rengeteg 
élmény vár minket vele. Én a magam részéről 
nem vagyok elragadtatva az erőltetett, sokszor 
kicsit kínos otome jelenetektől, ami sehogy sem 
illik össze a jól megírt főtörténettel, de összesen 
ennyi hibát tudok neki felróni. Ezt leszámítva a fő-
hősnő egy tüneményes, egyáltalán nem mimóza, 
tehetetlen lány, aki sokat tesz az együttesekért. 
Kell is ez a belevaló természet ezek mellé a fiúk 
mellé. Érdekesek a konfliktusok, és bár iskolai kör-
nyezetbe tették a művet, nem mozdul el nagyon 
sulis slice of life irányba, hanem az idolsággal fog-
lalkozik. Végigkövethetjük szereplőink első bot-
ladozó lépéseit a szórakoztatóiparban, láthatjuk 
őket sikereket elérni és néha elbukni, megismer-
hetjük a múltjukat valamint a szövevényes viszo-
nyaikat, miközben próbára tehetjük magunkat 
stratégaként is. Szóval nincs más hátra, aki úgy 
érzi, szívesen lenne Producer emellett a 32 bájo-
san bajos pasi és a 9 új menedzser mellett, ne ha-
bozzon, adjon nekik egy esélyt, hogy elbűvöljék.


	Gomb 38: 
	Gomb 39: 
	Gomb 13: 
	Gomb 40: 
	Gomb 14: 
	Gomb 42: 
	Gomb 15: 
	Gomb 43: 
	Gomb 16: 
	Gomb 44: 
	Gomb 17: 
	Gomb 45: 
	Gomb 47: 
	Gomb 19: 
	Gomb 48: 
	Gomb 20: 
	Gomb 51: 
	Gomb 21: 
	Gomb 49: 
	Gomb 22: 
	Gomb 50: 
	Gomb 23: 
	Gomb 52: 
	Gomb 24: 
	Gomb 53: 
	Gomb 25: 
	Gomb 54: 
	Gomb 26: 
	Gomb 55: 
	Gomb 28: 
	Gomb 58: 
	Gomb 29: 
	Gomb 59: 
	Gomb 30: 
	Gomb 60: 
	Gomb 31: 
	Gomb 61: 
	Gomb 33: 
	Gomb 56: 
	Gomb 34: 
	Gomb 57: 
	Gomb 35: 
	Gomb 41: 
	Gomb 46: 


