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	 Az	első	részekben	a	gólyaavatás	és	az	Art-
hit-Kongphop	„harc”	zajlik.	Ám	amikor	Kong	lesz	a	
kar	holdja,	ami	ugye	a	nap	ellentéte	-	utalva	ezzel	a	
két	fiú	közötti	különbségre	is	-,	és	nagy	küzdelem	
árán	mindenki	megkapja	az	áhított	fogaskerék	me-
dált,	 ami	a	mérnökök	 szívét	 szimbolizálja,	 lassan	
minden megváltozik. Kongnak sikerül egyre kö-
zelebb	kerülnie	Arthithoz,	és	egyértelmű	 jeleket	
ad neki, hogy mit érez iránta, de Arthit nem akar-
ja ezeket meglátni. Még akkor sem, mikor Kong 
odaadja	neki	a	medált,	azaz	a	„szívét”,	hogy	őrizze	
meg neki. Egyik este azonban véletlenül megtud-
ja	az	igazat,	és	ettől	kezdve	csak	őrlődik	magában.	

 Egy személyes dologgal kezdeném, a SO-
TUS-t én valamikor 2017 év végén ismertem meg, 
amikor egy ázsiai sorozatokat összevágó videó-
ban megláttam a két fiút. Gyorsan rékerestem a 
neten, mit is látok, mert azonnal tudni akartam, 
hogy kik ők. Mikor megtaláltam az első évadot az 
egyik videómegosztó oldalon, angolul egyben le 
is daráltam. A folytatása, a SOTUS S akkor még 
ment odakinn, így becsatlakoztam, és minden hé-
ten izgatottan vártam az új részt. Engem azonnal 
beszippantott. Már nem is számolom, hogy azó-
ta hányszor láttam. Szinte kívülről tudok minden 
mondatot, mégis újra meg újra lenyűgöz.

 De	miért	 is?	Mi	 is	ez	a	SOTUS	érzés?	Meg-
próbálom	 saját	 szemszögből	 ugyan,	 de	 röviden	
összefoglalni.
 A SOTUS egy 15 részes, Thaiföldön 2016-
ban	 adásba	 került	 sorozat.	 2017-ben	 folytatást	
kapott	 SOTUS	 S	 néven,	 ami	 13	 részes	 lett,	 és	
2018-ban	egy	speciális	epizóddal,	az	Our	Skyy	5.	
részével	zárult(?).	

 A SOTUS egy egyetemi rendszer, ahol a gó-
lyákat	„igazi”	hallgatókká	avatják,	ez	adja	a	sorozat	
hátterét. Ezért is lenne nagy hiba, ha a SOTUS-t 
csak	 sima	 címnek	 tekintenénk,	 és	 a	 történetet	
csakis	Arthit	és	Kongphop	kapcsolatára	akarnánk	
leszűkíteni.	 (Azért	 így	 írom	a	nevét,	mert	az	Our	
Skyy-ban,	amikor	Kong	jelentkezik	a	kétéves	kínai	
képzésre,	a	jelentkezési	lapján	is	így	van	írva,	noha	
tudom,	a	legtöbb	helyen	Kongpobként	szerepel.)	
Itt	nemcsak	két	fiú	kibontakozó	szerelméről	van	
szó, ez annál sokkal több.

 Maga a történet egy egyetemen játszódik, 
azon	belül	is	a	mérnöki	karon.	Itt	Arthit	a	csapat-
vezető,	akinek	a	neve	napot	jelent,	ennek	később	
lesz	jelentősége.	Egy	forrófejű,	konok	és	kissé	tá-
volságtartó személyiség, de lassan kiderül, hogy 
egy	 sebezhető,	 jólelkű	 harmadéves	 is	 egyben.	
Négy	 barátja	 van,	 a	 jóindulatú	 Tutah,	 a	 pimasz	
Bright,	a	türelmetlen	Prem	és	a	csendes	Knot.	Ők	
együtt	alkotják	azt	a	felsős	csapatot,	a	„mentoro-
kat”,	akik	a	gólyaavatást	szervezik.	

	 Már	 az	 első	 alkalommal	 akad	 valaki,	 aki	
szembeszáll	Arthittal,	Kongphop.	A	0062-es	azo-
nosítószámú	 elsőéves.	 Ő	 egy	 gazdag	 családból	
származó, öntudatos gólya, aki nem hajlandó 
megalkudni, kiáll a saját és mások igazáért, akkor 
is,	ha	ezzel	a	csapatvezető	haragját	vonja	magára.	
Ezért kezdetben nem is tudja elfogadni a sokszor 
érthetetlennek	 tűnő	 feladatokat	 tartalmazó	SO-
TUS rendszert. Barátjával M-mel együtt érkezik 
a	karra.	A	két	fiú	hamarosan	May-jel	kiegészülve	
egy szerelmi háromszög részeseivé válnak. Kong 
baráti körébe kerül az egyetemen Oak, Wad és 
Tew is.

 A	Sotus	most	induló	BL	sorozatunk	első	kötete.	A	sorozat-
ban	a	legjobb,	legnépszerűbb	ázsiai	(és	később	majd	néhány	nem	
ázsiai)	regényt	tervezünk	megjelentetni.	Várhatóan	a	második	kö-
tet	a	Love	by	chance	lesz,	később	majd	szép	sorban	a	TharnType,	
Addicted,	Theory	of	love,	2gether,	2Moons,	Until	we	meet	again,	
A tale of thousand stars stb.
	 A	kiadások	tempója	nagyban	függ	majd	attól,	hogy	mennyi-
re	lesz	vagy	nem	lesz	sikeres	a	Sotus	(vagyis	segítsetek	terjeszteni	
a	hírét	☺). 
	 A	könyveket	eredeti	nyelvből	 fordítjuk,	a	Sotuson	pl.	egy	
olyan	fordítónk	dolgozik,	aki	évek	óta	Thaiföldön	él,	így	nemcsak	
a	nyelvet	ismeri	tökéletesen,	amit	szépen	fordít,	hanem	ismeri	a	
számtalan helyi szokást, ételt stb. Ez látszani is fog a magyar szö-
vegen majd.          -	Művelt	Nép	Könyvkiadó
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Volt	csapatvezetője,	Tum	elbeszélget	vele	és	 rá-
döbbenti,	hogy	valójában	mit	is	kell	tennie.	A	híres	
Rama	hídon	(ami	a	sorozat	visszatérő	motívuma),	
végül tisztáznak mindent. Arthit végre elismeri, 
hogy meg akarja ismerni Kongot, és megtörténik 
az	első	csók.	
	 Most	mindenki	azt	hiheti,	 itt	a	nagy	happy	
end, de nem. Kong egy óvatlan mondata miatt 
Arthit	megint	ridegen	bánik	vele,	ám	Kong	ír	neki	
egy levelet, amiben megfogalmazza az érzéseit. 
Ekkor hangzik el szerintem a sorozat egyik leg-
szebb	mondata,	 igaz,	 írásban:	„Te vagy az én na-
pom.”	Arthit	egy	páros	karkötőt	hoz,	ezzel	végle-
gesítve	a	kapcsolatukat,	sőt,	mindenki	előtt	el	 is	
ismeri azt. Ekkor mondja ki Kong a sorozat egyik 
kulcsmondatát:	 „Nem	 a	 férfiakat	 szeretem,	 ha-
nem	P’Arthitot.	Ha	nem	P’Arthit	 lenne,	nem	sze-
retném.” 
	 Az,	 hogy	 férfi,	 másodlagos.	 Ez	 a	 felfogás	
már	 számos	 ázsiai	 BL	 sorozatban	 feltűnt,	 át	 le-
hetne	venni…	Ekkor	történik	az	újabb	csók,	amit,	
visszakanyarodva a mondandóm elejére, abban a 

bizonyos videóban láttam. Itt megvallják egymás-
nak	az	érzelmeiket,	és	Arthit	végre	elhívja	Kongot	
egy igazi randevúra, majd odaadja neki saját fogas-
kerekét.	Az	utolsó	részben	már	két	évvel	előrébb	
vagyunk,	 a	 SOTUS	 S	 pedig	 innen	 folytatódik…	
 
	 De	 miért	 is	 szeretem	 ennyire?	 Először	 is,	
nem	 tudom	 igazából	 megfogalmazni…	☺ Má-
sodsorban a SOTUS elv, a Seniority=tisztelet 
(idősebbek),	 az	 Order=parancs, a Tradition=ha-
gyomány, az Unity=egység, a Spirit=lélek egy kö-
vetendő	életszemlélet	kitűnő	példája	 lehet.	Har-
madsorban, mert egy igazán jó történet, komoly 
mondanivalóval.	 Manapság	 már	 jönnek	 ki	 olyan	
sorozatok, amikben sajnos ez egyre inkább má-
sodlagossá válik.
	 A	 főszereplőket	 Krist Perawat	 (Arthit)	 és	
Singto	Prachaya	(Kong)	személyesít	meg,	nagyon	
jól	 játsszák	 a	 szerepüket,	 a	 karakterfejlődésük,	
különösen	 Arthité,	 bámulatos.	 (Kis	 érdekesség,	
hogy	eleinte	 fordított	 lett	 volna	 a	 szereposztás,	
de	végül	megcserélték	őket,	ami	szerintem	töké-

letes	döntés	volt.)	A	fiúk	mindamellett,	hogy	ki-
váló	színészek,	nagyon	jóképűek,	és	a	köztük	lévő	
összhang	is	elképesztően	jól	működik.	Van	kémia,	
ahogy mondani szokták. Mellettük a melléksze-
replők	is	jól	kiegészítik	a	cselekményt,	a	szereplő-
válogatás szerintem kimagaslóan jól sikerült. 
	 A	 helyszínek,	 a	 környezet,	 a	 díszlet,	 külön	
kiemelve a zenét, mind-mind hozzájárul ahhoz, 
hogy a SOTUS ma a BL sorozatok egyik ékköve. A 
két	főszereplő	pedig	még	mindig	a	GMM	TV	leg-
több	bevételét	szállító	„párja”.	Számos	díjat	bez-
sebeltek	 az	 évek	 alatt,	 és	 népszerűségük	 a	 mai	
napig	töretlen.

 Nagy öröm a rajongóknak, hogy ez év de-
cemberében végre a Művelt Nép Könyvkiadó 
gondozásában magyarul is kézbe fogható majd a 
regény, melyet Bittersweet írt. Én már előjegyez-
tem rá. Tegyétek ti is, ígérem, nem fogtok csalód-
ni. Annak ellenére mondom, hogy a könyv nyilván 
sok mindenben eltérhet a sorozattól, de a lényeg 
ugyanaz lesz. A SOTUS…♥
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