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Virtuális randi-játék lányoknak!
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A Csábításból jeles egy tizenéves lányoknak szóló virtuális randi-játék.

A Japánban kitalált, romantikus online játék (Otome game) mintájára létrehozott randi-
játék lehetővé teszi a fiatal lányok számára, hogy karakterük bőrébe bújva meghódítsák 

a Sweet Amoris Gimi jóképű diákjait.

A játékos egy új gimibe kerülő fiatal lány kalandjait élheti át a rendszeresen megjelenő 
epizódok segítségével. A viselkedésével, valamint a párbeszédek során adott válaszaival 
növelheti a neki tetsző fiúnál fennálló esélyét, és ezzel elnyerheti a kívánt, epizód végi 

randit. A játék során hozott döntések mind kihatással vannak a játékos történetére.

A Csábításból jeles lehetővé teszi a fiatal lányok számára, hogy átéljenek egy különleges 
szerelmi történetet, egy színes és rendkívül lányos anime világban!
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A randi-játékok lehetővé teszik a játékosok számára, hogy átéljenek egy különleges 
szerelmi történetet.

Minden játékos szabadon alakíthatja a történetét a játékban hozott döntései, és a 
párbeszédekben adott válaszai alapján.

E döntéseknek megfelelően a játékosok maguk alakítják a kapcsolataikat, és így 
különleges és egyedi élményeket élhetnek át.
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A Csábításból jelest a japán “otome-gemu” (= fiatal lányoknak szóló játék) 
elnevezésű program ihlette. A szerelmes regények modern változatának is 

nevezhetjük ezeket az anime stílusú grafikával rendelkező, interaktív történeteket, 
melyek különlegessége, hogy a játékosok saját viselkedésükkel és döntéseikkel 

befolyásolhatják a történetet. 

Ennek az interaktivitásnak köszönhetik óriási népszerűségüket a korai japán randi-játékok is:
TOKIMEKI MEMORIAL GIRL’S SIDE 
FULL HOUSE KISS 
MEMORIES OFF

Az első “otome-gemu” a kilencvenes évek elején jelent meg, és eleinte csak 
játékkonzolokon volt elérhető.

A Csábításból jeles ezzel ellentétben ma már mindenki számára - letöltés és 
vásárlás nélkül - hozzáférhető a neten.
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Stéphanie, te vagy a Csábításból 
jeles megálmodója. Hogy jött a 
játék ötlete?

Régóta tetszettek a japán randi-játékok, de sajnos - fordítás 
hiányában - nem tudtam játszani velük. Szerettem volna egy 
játékot, amely hasonló rendszerrel működik, de mindenki 
számára elérhető... Így született meg a Csábításból jeles!

Melyek a fő ihletforrásaid?

Semmi meglepő! A legtöbb ötletet a 
“shoujo” (lányoknak szóló manga) 
gyűjteményemből merítem. Ezen 
kívül különböző randi-játékok 
Artbookjaira támaszkodom.

Aktív játékközösség formálódott a 
csábítókból. Fontos számodra, hogy 
fenntartsd a kapcsolatot a 
játékosokkal, például a Fórumon?

Igen, ez nagyon fontos. Még ha nem is tudok minden 
üzenetre válaszolni, sokat olvasom a Fórumot, és 
szeretek néha beszélgetni a játékosokkal. A 
véleményük és reakcióik alapján tudom, mi tetszik 
nekik. Ennek megfelelően úgy tudom alakítani a 
forgatókönyvet, hogy az a lehető legközelebb álljon a 
várakozásaikhoz, de figyelek arra is, hogy mindig 
legyenek meglepetések is.
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www.AmourSucre.com www.MyCandyLove.com    www.AmorDoce.com   www.CorazondeMelon.es

www.SladkiiFlirt.ru  www.SlodkiFlirt.pl       www.DolceFlirt.it    www.SweetAmoris.de

www.FlirttiStoori.com   www.MyCandyLove.jp    www.askito-m.com    www.csabitasboljeles.hu

www.sweetcrush.co.uk       www.sweetflirt.ro  www.corazondebombon.com
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Jean-Philippe Tessier és Benoit Guihard - Ügyvezetés
direction@beemoov.com

Szilvia Pugner-Guilbaud - Sajtókapcsolat
international@beemoov.com / +33(0)9.79.94.82.07

Látogasson el a                      honlapjára:
http://hu.beemoov.com/contact.html


