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lójában csak meg akarta zsarolni ezzel a titokkal, 
hogy ki tudja fizetni az adósságait. Egy átlagos-
nak induló napon elüti őt a segítőkész és jószívű, 
mérnöknek készülő Ae a biciklijével. Az eset után 
szoros barátság alakul ki közöttük. Ae minden ere-
jével igyekszik megvédeni a másik fiút, miközben 
Pete egyre mélyebben beleszeret. A sorozat na-
gyobb része az ő kapcsolatuk alakulásáról szól, ők 
képviselik a romantikus szerelmet. 

 Magyarországon még talán nem örvende-
nek olyan nagy népszerűségnek a thai BL dora-
mák, de a világ egyre nagyobb részén hódítják meg 
a nézők szívét. Szerencsére a thai készítők nem 
fukarkodnak velük, évről-évre egyre több kerül a 
piacra. Akadnak közöttük bájosan romantikusak, 
fantasy-k, sírós drámák és elég sötét hangulatú 
pszichothrillerek is. Így azon nézők, akik szeretnek 
szélesebb palettáról válogatni, ha a férfiak közöt-
ti szerelmi történetekről van szó, itt megtalálhat-
ják a számításukat. A tavalyi év egyik legnagyobb 
sikere a Love by Chance című mű lett, ami négy 
pár történetét meséli el. Jelen pillanatban világ-
szinten több mint 100 millióan tekintették meg a 
sorozatot, a hozzá készült zenei klipek nézettsége 
is több millióra rúg. Ezt szeretném kicsit alaposab-
ban bemutatni. 

A kezdetek

 Sawatmanikun Siwat vagy becenevén 
P’New, aki a Love by Chance című sikersztori 
egyik főszereplője, bár még nincs 30 éves, meg-
lehetősen nagy tapasztalattal bír, ha BL doramák-
ról van szó. 2014-ben mutatták be a Love Stick 
című alkotást, ami az egyik legmeghatározóbb 
műnek számít a mai napig is, ha a thai BL dora-
mákról beszélünk. Bár én itt most BL műként hi-
vatkozok rá, úgy érzem, sokkal inkább volt ez egy 
iskolai történet, aminek részesei voltak az azonos 
nemű párok. Talán nem merészség azt állítani, 
hogy az azóta kultikussá nőtt sorozat hozta el a 

mostani aranykort, és tette híressé a benne játszó 
színészeket, akik azóta is pályán vannak, színész-
ként, modellként vagy éppen énekesként. És ez 
alapozta meg a Love by Chance-t, bár kicsit más-
hogy, mint a többi sorozatot. Ugyanis P’New, aki 
segédrendezőként és vágóként dolgozott a Love 
Sticken, a sorozat munkálatai közben határozta 
el, hogy egyszer megcsinálja a saját BL sorozatát. 
Addig a napig, míg a LBC el nem startolt olyan so-
rozatokon csiszolta a tehetségét, mint a Water-
boyy, a Make it Right vagy a War of High School. 
 
 A Love by Chance először regényként látott 
napvilágot Mame tollából és mostanra hatalmas 
univerzummá nőtte ki magát, ami több pár tör-
ténetét meséli el. Hogy érezzük, önmagában a 
TypeTharn történet ezer oldal körül van, tehát a 
teljes regényfolyam az összes pár történetét be-
lefoglalva egy több ezer oldalas olvasmány. Ezek 
nem különálló regények, sokszor összefüggnek 
egymással. A sorozatban négy pár mutatkozott 

be. Közülük Tumnak és Tarnak nincs saját könyve, 
azonban több regényben feltűntek mellékszerep-
lőként. Ők azért lettek benne a sorozatban, mert 
az olvasók szerettek volna kicsit többet megtudni 
róluk. Éppen ezért, míg a másik három pár törté-
nete önmagában is érthető, a Tum és Tar sztori 
sajnos magyarázatra szorul azoknak, akik nem is-
merik főleg Type és Tharn szerelmének meséjét.

A történet és a szereplők

 A sorozat központi párja Ae és Pete. A nem-
zetközi üzleti szakon tanuló Pete okos, jóképű és 
gazdag egyetemi diák, akinek mindene megvan. 
Ennek ellenére hihetetlenül félénk, kedves és ud-
varias, valamint meleg, amit nem véletlenül igyek-
szik eltitkolni. Korábban érte egy meglehetősen 
rossz tapasztalat, mikor az egyik, igencsak zűrös 
életet élő, szerencsejáték függő és drogozó fel-
sőse azt hazudta neki, hogy szerelmes belé, de va-
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ni azután sem, hogy Tar tisztázta, Tharn teljesen 
ártatlan. Miután Tar összeszedte magát, elutazott 
Franciaországba. A távolléte alatt Tharn P’No leg-
jobb barátja, Type kedvese lett. Aztán Tar vissza-
tért egy esős éjszakán az életükbe, hogy végül be-
vallja nekik a szakítás okát. Így vált Type az egyik 
bizalmasává, azonban Tar Tumnak továbbra is 
képtelen volt mesélni az esetről. Ebben a helyzet-
ben találkoznak újra abban a bizonyos szünetben 
a „fivérek” és jön el annak az ideje, hogy így vagy 
úgy, de véget vessenek az állandó feszültségnek, 
amiben élnek. 
 A négy pár mellett fontos szerep jut Ae 
legjobb barátjának, Pondnak, aki bár első látás-
ra egy perverz, pornófüggő idióta, a felszín alatt 
egy megértő, támogató és kifejezetten okos fia-
talember. Amellett, hogy nagyon szívén viseli a 
barátja szerelmi életét, és minden lehetőséget 
megragad, hogy összehozza Pete-tel, ő maga 
is megtalálja élete szerelmét a kávéház frissen 
alkalmazott, csinos pincérnőjében Chaemben. 

 Ha Ae és Pete a romantikus pár, akkor Tin 
és Can az, akik között állandóan izzik valami miatt 
a levegő. Kezdetben ez a kölcsönös gyűlölet, ké-
sőbb meg persze a szenvedélyes szerelem. A jég-
herceg Tin Pete évfolyamtársa és barátja. Talán az 
egyetlen, mert Tin, a hánytatott múltja és a ször-
nyű családja miatt borzalmasan kezeli az embere-
ket. Senkiben nem tud megbízni, azt hiszi, hogy 
csak a pénze miatt akarnának barátkozni vele az 
emberek, így mindenkivel ellenséges és elutasító. 

Ez alól természetesen Ae és annak baráti köre sem 
kivétel. Így az alapvetően cserfes és mindig lelkes 
Can sem, aki ugyanabban a focicsapatban játszik, 
mint Ae. Nos, eleinte Cannek sem szimpatikusabb 
a szerinte nagyképű és undok Tin, azonban vala-
hogy mégis mindig egymás közelébe sodorja őket 
a sors, míg lassan valami megváltozik közöttük.
Mit tehet az ember, ha még középiskolás, de ha-
lálosan szerelmes a legjobb barátja bátyjába, aki 
egyetemista, a focicsapat kapitánya, népszerű és 
jóképű? Hát cselhez folyamodik, és minden léte-
ző fortélyt bevet, hogy megszerezze magának, 
ehhez pedig bármit és bárkit felhasznál. Kengkla 
ebben a cipőben jár, hiszen már jó ideje epeke-
dik P’No iránt, ám az csak a kisöccse barátját látja 
benne. És nem is sejti, hogy míg ő a tanulás és a 
barátai mellett igyekszik rendben tartani a foci-
csapatot és Can csapzott szerelmi életét, titokban 
egyre szorosabb a nyaka körül Kla hurka. 

 Tum az egyetem zeneszakának egyik tehet-
sége. A fiú kiváló zenész, korábban tagja volt egy 
zenekarnak, amit legjobb barátjával Tharnnal ala-
pított. Élete titka, hogy szerelmes a mostohaöcs-
csébe, Tarba, aki Franciaországban tanul séfnek. 
Azon a nyáron, mikor Tar hazatér egy hosszabb is-
kolai szünetre, szembe kell nézniük nem csak az ér-
zéseikkel, hanem a múltjuk egy szörnyű részével. 
Az ő történetük kezdete van Tharn történetében, 
így engedjétek meg nekem, hogy róluk kicsit rész-
letesebben meséljek most. Tum és Tharn valóban 
legjobb barátok voltak egészen kicsi koruktól fog-

va, így Tar a mostohabátyján keresztül ismerke-
dett meg a népszerű, sármos és belevaló, külföldi 
gyökerekkel is büszkélkedhető Tharnnal. Egy idő 
után kölcsönös szerelem lobbant fel közöttük és 
járni kezdtek, azonban egy napon Tar szó nélkül 
szakított a párjával és kifordult önmagából. Mint 
később kiderült, csoportos nemi erőszak áldozata 
lett. Az elkövető nem volt más, mint Tharn egyik 
utálója, aki így akart fájdalmat okozni neki. Tar az 
eset hatására mentálisan összeomlott, rémálmok 
kínozták és nem bírta elviselni, ha hozzáérnek. 
Mivel még a családja előtt is titokban tartotta a 
történteket, azok nem sejthették, mi áll az állapo-
ta mögött. Tum volt, aki végig mellette maradt, 
végigasszisztálta Tar idegösszeomlását, és segí-
tett neki valamennyire talpra állni, miközben ak-
kor már ő maga is szerelmes volt az „öccsébe”. Így 
még inkább megszenvedte azt az időszakot. Mivel 
azt hitte, valamilyen formában Tharn hibája, hogy 
Tar olyan állapotba került, a viszonyuk menthe-
tetlenül megromlott és nem tudták rendbe hoz-
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sztoriszálán bőven akad olyan szituáció, amit ré-
testésztaként lehetett volna elhúzni akár száz ré-
szig is, fokozva a nem létező, fölösleges drámát. 

 A másik kulcsmomentum, hogy nincs kö-
zöttük értelmetlen cicázás. Biztos mindenki tud-
na mondani olyan akár japán, akár más nemzeti-
ségű BL animét, mangát vagy talán doramát is, 
aminek az egyik sarokköve, hogy valamelyik fél 
minden vonzódás ellenére kéreti magát és inkább 
önként menne kínzópadra, minthogy a másiknak 
kifejezze, hogy szeretne vele szeretkezni. Hogy 
még élvezi is az együttléteket, mindennek a tete-
je lenne, hallatlan és ördögtől való. Na ez hiányzik 
innen, megint csak szerintem mindenki örömére.  
 
 Ez az alkotás megmutatja, hogy a kölcsönös 
örömön alapuló szerelem a legszexibb dolog a vi-
lágon. Meleg szívvel javasolnám terápiás jelleggel 
alapos tanulmányozásra különösen a japán BL – 
és nem BL - mangakák nagyobb hányadának. 

De megismerhetjük a történet folyamán Bot és 
Pinget, akik szintén Ae baráti körének a tagjai és 
mindig színt visznek a társaság életébe a vicces 
megmozdulásaikkal. Aztán itt van nekünk P’No 
kisöccse, Technique, aki bizonyos előnyökért cse-
rébe szívesen segít a legjobb barátjának a bátyja 
elcsábításában, a kissé lassú és megfontolt Good, 
Can legjobb barátja, Trump, Pete egykori felsőse, 
Deli, Pete egyik gyerekkori barátja, aki titokban 
gyengéd érzelmeket táplál a fiú iránt, Lemon, Can 
fujoshi kishúga, Pete gyönyörű és megértő anyu-
kája és Ae népes családja.

Egy „rövid” vélemény

 Ha tényleg röviden akarnám megfogalmaz-
ni a sorozatról alkotott véleményem, akkor azt 
mondanám, hogy szerelem lett véletlenül. Tény-
leg véletlenül futottam bele, mikor még csak az 
első részeket adták közre. Azon „szerencsések”, 
akik voltak olyan balgák, hogy twitteren köves-

senek, pontos képet kaphattak arról, mi történik, 
anélkül, hogy akárcsak egy pillanatot is meg kel-
lett volna nézniük, hiszen minden péntek este, 
valamint az azt követő hétvége nálam a Love by 
Chance-ről szólt a közösségi médiában. És hogy 
mi fogott meg benne? Sok minden. 
 Ha megkérdeznek, milyen típusú történe-
teket olvasok, nézek, hallgatok szívesen, elmon-
dom, hogy nekem a humor és a szívet melengető 
sztorik megható, jól időzített érzelmes pillanatok-
kal a gyengéim. Nem állítom, hogy néha nem csú-
szik be egy-egy komolyabb, sötétebb témájú alko-
tás, de a satnya lélekszerkezetem inkább ezeket 
viseli el. Hogy aztán ez slice of life, sci-fi, fantasy 
vagy éppen más, az teljesen mindegy. Ebben  a 
Love by Chance több mint kiválóan teljesített, hi-
szen a különböző stílusú történeteket úgy vegyí-
tette, hogy mindenki megtalálja benne a számára 
legvonzóbbat.
 Ae és Pete sztorija vitathatatlanul a ro-
mantikus lelkületű nézőknek kedvez. Azon felül, 

hogy kiválóan felépített románc, az egész nagyon 
frissítő. Nem sok félreértés van a két fiú között 
és ami van, azt normális kommunikációval szinte 
azonnal tisztázzák. Ahelyett, hogy évadokat húz-
nának ki azzal, hogy teljesen egyértelmű dolgokat 
nem hoznak egymás tudomására, két mondattal 
megoldják. „Tetszel nekem”, „szeretlek”, „veled 
akarok lenni”, „mondd el, mi a baj”, „kívánlak”, csu-
pa olyan varázsszó, amit hol az egyik, hol a másik 
vet be mindenki nagy örömére. Pedig Ae és Pete 
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gott, ahogy a bájos szócsatáik is Cannel, így még 
inkább rosszul esett a nézőknek, ahogy Kla mani-
pulálta ezt az aranyos, ártatlan srácot. Hogy őszin-
te legyek, bizonyos vonatkozásban egyet is értek, 
hiszen általában én is rosszul viselem az ilyen ak-
ciókat BL és nem BL romantikus sztorikban. Ami 
mégis enyhíti a szituációt, az a regény ismerete, 
hiszen később kiderül, hogy Kla valójában figyel-
mes barát, tényleg fülig szerelmes P’Noba, a te-
nyerén hordozza a választottját és végül teljesen 
meghódítja a párja szívét, ám a sorozatban eddig 
a pontig nem jutottak el, így Kla rosszabbik oldala 
mutatkozhatott be.
 Szintén elég megosztó az én egyik szemé-
lyes kedvencem, Tum és Tar története. A legin-
kább kifogásolt pontja az ő viszonyuknak, hogy 
„incest”. Az én véleményem szerint ez nem állja 
meg a helyét, mert vérkötelék nincs közöttük, és 
még csak nem is együtt nőttek fel, hiszen szüleik 
második házassága után lettek mostohatestvé-
rek. 

A két fiú szereti egymást, ami azzal jár, hogy vágy-
nak egymásra, és ezt kifejezésre juttatják, így vég-
re van egy olyan kapcsolatunk, ahol megjelenik 
az egészséges szexualitás. És hogy folytassam 
tovább, mert még mindig van, fontos eleme lesz 
ennek a sztoriszálnak a melegek társadalmi hely-
zete, így hogy miért érzik úgy, hogy titkolózniuk 
kell, és hogy hogyan élik meg a coming out-ot. 
Minden édes és romantikus pillanat ellenére sok 
néző szerint az egyik legemlékezetesebb jelenet 
az volt, amikor Pete elmondja az anyukájának, 
hogy a férfiakhoz vonzódik. Nagyon erős ebben 
és a TinCan szálban a család és barátok jelenléte. 
A baráti szálak majdnem olyan jól meg vannak írva, 
mint a szerelmi szálak, hiszen az interakciók vicce-
sek, fiatalosak, kicsit ugratósak, teljesen áthozza 
a barátságok hangulatát. Ugyanez igaz a családi 
viszonyokra. Igen berögzült BL klisé, hogy a család 
vagy eltűnik, mintha ők nem lennének része egy 
pár életének, vagy abszolút elfogadóak, és azon-
nal jön az áldásuk. Itt viszont nem csak Pete anyu-

kája kapcsán jön fel, hogy a coming out mit jelent, 
hanem Ae családja révén is. De hogy ne csak jót 
mondjak, mintha tökéletes lenne benne minden, 
egy tipikus BL klisébe mégis belemegyünk. Igen, 
a kötelező, lehetőleg női szerelmi rivális. Szeren-
csére ebbe inkább Ae révén kapunk betekintést, 
míg a Pete iránt érdeklődő leányzó éppen csak 
említésre kerül – ő majd később bonyolítja meg 
főszereplőink életét – és viszonylag ennek is gyor-
san pontot tesznek a végére, de ott van.
 Tin és Can azon nézőknek tetszhet, akik 
szeretik a macska-egér párosokat, a kissé tsunde-
re karaktereket és azokat a romantikus sztorikat, 
ahol a jégherceg szívét élete szerelme olvasztja 
fel. Ők a sorozat második felében kapnak jelen-
tősebb szerepet, ám addig is ügyesen építgeti a 
rendező a viszonyukat. A sorozat első felében sok 
original jelenetük volt, amik a regényekben nem 
szerepeltek, hogy még hihetőbb legyen, amikor 
közeledni kezdenek egymáshoz. Szerintem ez na-
gyon jót tett nekik, abszolút ügyes húzás volt. Az 

ő történetszálukban kevesebb morális mondani-
való volt, inkább a jellemfejlődés volt a megha-
tározó és ahogyan ráébrednek a másik értékeire. 
Népszerűségben talán még meg is előzik az Ae x 
Pete párt, ami annak is köszönhető, hogy a nézők 
hétről-hétre feszültebben várták, mikor kerül már 
rájuk a sor. 

 P’No és Kla viszonya talán a leginkább meg-
osztó a nézők körében, mert az ahogy Kla meg-
próbálja becserkészni P’Not, nem mindig tekint-
hető etikusnak. Az első szerelmi aktusuk sok néző 
szerint minimum súrolja a nemi erőszak határát, 
hiszen P’No nem volt éppen józan és ezt hasz-
nálta ki aztán Kla, hogy rávegye a szexre, majd 
másnap reggel arra, hogy együtt kezdjenek járni. 
Még inkább súlyosbítja a helyzetet, hogy alig volt 
közös jelenetük. P’No sokat volt képernyőn és vi-
tathatatlanul az egyik legszerethetőbb karaktere 
volt a sorozatnak. A kedves és törődő, bohókás 
és mókás csapatkapitány figurája sokakat megfo-
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iről. Ha valamit megváltoztathatnék, az az lenne, 
hogy valahogy máshogy bírnám rá Tumot és Tart 
arra a beszélgetésre, amire végül sor került közöt-
tük. 
 És bár gondolom, kevés nem fujoshi nézője 
volt a sorozatnak, még a fiú x lány párok rajongóit 
is megörvendeztették egy kis csemegével. Ahogy 
említettem, szintén elég tipikus BL vonás, hogy a 
lányok általában a harmadik kerék vagy az aktuális 
szerelmi rivális szerepét töltik be, ami ugye itt is 
előfordul, így nem éppen a legkedvelhetőbb ka-
rakterek. Ugyanakkor több női karakterünk is volt, 
akik kifejezetten szerethetőek és bájosak lettek, 
sőt Pete riválisára sem lehetett haragudni, mert 
pusztán egy naiv, fiatal lányka volt, ártó szándék 
nélkül. Ezen női karakterek egyike volt Pond ké-
sőbbi barátnője Chaem. A lány egy határozott 
egyéniség, vagány és kissé nagyszájú nőszemély, 
így méltó párja lehet Pondnak, akiből a legjobbat 
hozza ki a viszonyuk. Kettejük sztorija üde szín-
foltja lett a sorozatnak.

Sok gyerekkori barátból lett szerelmespár csalá-
diasabb kapcsolatban volt a szerelem előtt, mint 
ők ketten. A másik felhánytorgatott esemény már 
inkább igazságos kritika, hiszen Tum egy ponton 
elveszti a fejét, és tesz valamit, ami nem volt he-
lyes. Tum abszolút megérthető egyébként, ha az 
ember tudja, min mentek át Tarral. A fiú sokat 
szenvedett csöndben, érezte, hogy valami nem 
oké, azt is, hogy van valami, amiről ő nem tud, de 
Tharn és Type igen. Talán kicsit féltékeny is volt, 
és egy idő után valahogy az egész világra elkez-
dett haragudni azért, ami az imádottjával történt. 
Ezek után nemcsoda, ha sokszor zördül a volt ba-
rátaival, és néha ellenséges. Ennek ellenére Tar-
ral szemben mindig türelmesen viselkedett, igye-
kezett segíteni neki, még arra is figyelt, hogy ne 
érintse meg többször, mint amennyiszer muszáj. 
Aztán egy ponton a sok elfojtott érzelem rob-
bant. Mivel az ő történetük jó nagy része a soro-
zatra megírt, ezért itt kicsit meghasonultam. Ér-
tem, hogy miért így hozták ki ezt az egészet, de 

közben meg haragszom is miatta. Kevés az olyan 
BL mű, amiben foglalkoznak a nemi erőszakot el-
szenvedett áldozatok traumájával, sőt mi több, 
sokszor romantizálják ezeket. Itt végre előjött a 
maga nyers valójában és majdnem végig nagyon 
emberien kezelték a kérdést. Egészen addig, míg 
Tum meg nem botlott és emiatt sok néző nem azt 
nézte, hogy mi okból következett ez be. Holott az 
én meglátásom szerint itt nem az volt az elsőd-
leges célja, hogy bármi helytelent romantizáljon, 

hanem inkább katalizátorként működött, hogy 
mind a két fiúból előhozza azt, ami ahhoz kellett, 
hogy végre őszintén beszéljenek egymással és el 
tudják kezdeni együtt feldolgozni, ami velük és 
közöttük történt. Őszintén sajnálom, hogy nekik 
jutott a legkevesebb műsoridő. Így aki csak fel-
színesen nézte, azt szűrte le, hogy az incest pár 
megint romantizálta az erőszakot, ahelyett, hogy 
arra figyeltek volna, hogy mennyire őszintén be-
szélnek egy traumáról és annak a következménye-
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A színészek és a stáb

 A sorozat sikerének sok összetevője van: 
természetesen a történet sokszínűsége, a megha-
tó, kedves, romantikus, feszült pillanatok remekül 
összerakott egyvelege, a morális mondanivaló, 
illetve a rendező úr érezhetően lelkes munkája 
mind hozzátesznek, de nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül a jól összeválogatott színészgárdát sem. Ae 
és Pete szerepére Sukhumphanthanasan Thon-

phont – becenevén Perth-et – és Udomkaeo-
kayotna Supphongt – avagy Saintet - kérték fel. 
Míg Perth kifejezetten természetes módon adta 
elő Ae-t, addig Saint a hangmagasságát és mozgá-
sát is megváltoztatta, azonban ez egyáltalán nem 
tűnik erőltetettnek. Szerencsére működött a ké-
mia közöttük annak ellenére, hogy a sorozat for-
gatásakor Perth éppen csak betöltötte a 17. élet-
évét. Idén februárban díjra is tudták ezt váltani, 
hiszen a GMMTV közönségkedvenc párjával, Offal 
és Gunnal holtversenyben nyerték meg a LINE TV 
Awards elnevezésű eseményen a legjobb pár díját 
és magas fölénnyel vitték a legjobb csóknak járó 
díjat. 
 A Cant játszó Kitwonlaksa Ratwit – ismer-
tebb nevén Plan – és a Tint megszemélyesítő At-
chitotthaphon Phinwit – Mean – korábban már 
dolgoztak együtt a rendezővel, hiszen mindket-
ten részesei voltak a Make it Rightnak, még Plan a 
War of High Schoolban is feltűnt. 

 A P’Not alakító Na Ranong Naphatra – Gun 
– a színészkedés mellett modellkedik. Ő az egyik, 
akiről tudhattuk, hogy foglalt a szíve, hiszen a ba-
rátnőjével már több éve alkotnak párt. A sorozat-
beli párja nem más lett, mint Chamlongkun Siwat 
– Mark –, akinek nem Kla volt az első BL szerepe. 
Korábban főszerepet játszott az I’m your King 
című rövid részes sorozatban. Ugyancsak ebben 
tűnt fel a Goodot éltre keltő Wirawityanan Wit-
win – Best – és a Technique-t megszemélyesítő 
Songsamphan Krit – Kris. 

A Tum és Tar szerepét megkapó színészek 
Phuangmali Kinti – Title – és Namwirot Katmon-
nat – Earth vagy Cooheart – nem először alakí-
tottak egymáshoz vonzódó párt, hiszen 2017-ben 
őket láthattuk a Let me kiss you című nyolcperces 
filmben. Az azóta eltelt időben Title is kipróbálta 
magát modellként, és úgy tűnik, inkább errefelé 
fog kanyarodni a színészkedés mellett. Cooheart 
volt a másik a stábból, aki a forgatás idején három 
éves párkapcsolatban élt, ám neki nem barátnő-
je, hanem barátja volt, és azon thai színészek közé 
tartozik, akik vállaltan az LGBT közösség tagjai. 
Sajnálatos módon idén januárban szakítottak a 
párjával. 
 Pondot Phoemphulotwat Surat – Yacht 
– alakította, aki a sorozatban játszó több más szí-
nésszel, például Bot életre keltő, félig amerikai 
származású Melanie Coates Samanthával vagy 
röviden Sammy-vel együtt annyira közeli barát-
ja lett a rendezőnek a forgatás ideje alatt, hogy 
részt vett P’New saját produkciós irodájának, a 
Studio Wabi Sabinak megalapításában is. Yachtot 
hamarosan a The Effect című lélektani drámában 
is viszontláthatjuk, aminek a központi témája az 
internetes zaklatás lesz. 
 
 A zenék nagy részéért Boy Sompob felelt. 
Az igen különleges hangú fiatalember nem egy 
BL doramának adta már a főcímzenéjét és P’New-
val sem először dolgozott. Így korábban hallhat-
tuk a dalait például a What the Duckban és bizony 
a Love Stickben is. 
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A sorozat utóélete

 A befejezés egy bizonyos értelemben na-
gyon nyitott maradt, és érződik, hogy terveztek 
második évaddal, hiszen Tin és Can vagy Kla és 
P’No még a történetük elején tartanak, Tum és 
Tar az első, bizonytalan lépéseket tette meg, és 
Ae és Pete kapcsolata sem ért révbe, sőt, bőven 
tartogatna meglepetéseket, hiszen Pete apukájá-
nak és egykori szerelmének a megjelenése igen-
csak felkavarja az állóvizet. Sajnos a sorozat forga-
tása közben és után olyan gyártási problémák és a 
készítők közötti konfliktusok merültek fel, amiket 
azóta sem sikerült megnyugtatóan rendezni. Így 
nemzetközi siker ide, rengeteg alapanyag oda, a 
rendező egyelőre nem akarja folytatni a soroza-
tot második évaddal. Ehelyett idén új sorozatok 
rendezésébe fogott. Az Until we meet again 
című regényben és így persze az adaptációban is, 
főszereplő párunk az újjászületés után talál újra 
egymásra. A könyv, amelynek szerencsére készül 

az angol fordítása, egy hamisítatlan szerelmes 
történet, ami stílusában emlékeztet Ae és Pete 
tündéri viszonyára, így biztosan ismét egy remek 
sorozat fog kikerülni a direktorunk keze alól. A 
Why RU the series pedig megint a mérnökhall-
gatók világába kalauzol bennünket. A történetről 
bővebb infó még nincs, de a vezető színészek már 
bejelentésre kerültek és a friss tehetségek mel-
lett felfedezhetjük Saint nevét. P’New korábban 
azt is megemlítette, hogy az idei, ugyancsak BL 
alkotások után szívesen kipróbálná magát egy fiú 
x lány romantikát a központba helyező sorozat 
rendezői posztján. Hogy aztán valaha lesz-e kedve 
visszatérni a Love by Chance-hez, majd az idő el-
dönti, de rengeteg néző még most sem adta fel a 
reményt, hogy egyszer újra a képernyőn láthatjuk 
a kedvenc párosainkat. 
 
 Azonban nem maradunk teljesen LBC nél-
kül, hiszen egy másik produkciós stáb megegye-
zett az írónővel, így még idén érkezik Tharn és 

Type saját sorozata, ami az LBC előzményének 
tekinthető. Üröm az örömben, hogy teljesen új 
színészekkel. Így a Waterboyy-ból is ismerős Earth 
nem tér vissza Type szerepére, ahogy Gun, Title és 
Cooheart sem veszi vissza P’No, Tum és Tar szere-
pét. Tharnt egyébként az a Mew fogja életre kel-
teni, aki a What the Duck című sorozatban Preet 
személyesíti meg, míg Type szerepét egy fiatal 
újonc, Gulf kapta meg. 

Cím: bangoen rak (บังเอิญรัก) 
angol: Love By Chance

Hossz: 14x60 perc

Év: 2018

Műfaj/téma: dráma, romantika, iskola, 
barátság, fiatalság

Nyelv: thai

Értékelés:
MDL: 8,8

Snitt: 86%
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