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zony	mélyebb	érzelmek	kötnek	a	maffiavezérhez.	
Amikor	kiderül	számára,	hogy	semmi	esélye	nincs	
Shao	Feijel	szemben,	meg	akarja	ölni	a	rendőrt,	de	
ez	persze	nem	sikerül.	Miután	Tang	Yi	erről	tudo-
mást	szerez,	csúnyán	megfizet	a	tettéért.	Ahogy	
az	egy	maffiavezértől	várható,	egyáltalán	nem	is-
meretlen	a	szótárában	a	bosszú	fogalma.
	 Akit	 nem	 zavar	 a	 furcsa,	 de	 inkább	 való-
színűlten	páros,	annak	mindenképp	ajánlom	a	so-
rozatot,	mert	nagyon	 jó	a	története,	hatásos,	és	
remekül	fel	van	építve.	Mindig	pont	annyit	tudunk	
meg,	amennyi	az	addig	zajlott	történet	szempont-
jából	releváns,	de	mindig	érezzük,	hogy	valami	hi-
ányzik. Pont ezért nézeti magát a sorozat.

 Hosszú kihagyás után itt a HIStory sorozat 
harmadik szériája. Az 1. széria sorozatai 4-4 része-
sek voltak, ezek rövidségük miatt annyira nem vol-
tak komolyan vehetők. Majd a 2. széria sorozatai a 
maguk 8 részében már sokkal inkább kidolgozták 
a történetet, és a homoszexualitást több aspek-
tusból mutatták be. A harmadik széria két soro-
zatában a hosszuk által (20 részesek) már tényleg 
lehetőség nyílt arra, hogy egy komplex szerelmes 
történetet láthassunk. Nézzük, hogy ez sikerült-e.

Trapped

	 Négy	 éve	 egy	 leszámolásban	megölték	 az	
egyik	maffiacsoport	 vezérét,	 valamint	 egy	 vete-
rán	rendőrt.	A	maffiacsoport	élére	Tang	Yi	került.	
A	rendőrség	négy	évig	figyelte	a	maffiacsoportot,	
bizonyíték	 híján	 nem	 tehettek	 semmit.	 A	 törté-
net	ott	kezdődik,	hogy	Tang	Yi	épp	elszámolt	egy	
másik	maffiacsoport	vezérével,	amikor	megjelent	
Meng	Shao	Fei	rendőr	a	csapatával,	hogy	letartóz-
tassa	a	maffiózókat.	A	baj	ott	kezdődik,	hogy	Shao	
Fei	önfejűen	cselekedett,	ugyanis	semmilyen	elfo-
gatóparancsot	nem	kapott,	ő	maga	döntött	úgy,	
hogy	elegendő	bizonyíték	áll	rendelkezésre,	hogy	
letartóztassa	 a	 maffiózókat.	 A	 kapitányságon	 a	
rendőrfőnök	 persze	 alaposan	 kiosztja	 hősünket,	
hogy	hogy	képes	öntörvényűen	cselekedni.	Shao	
Fei	meg	 van	 róla	 győződve,	 hogy	megalapozott	
volt	 a	 cselekedete,	 de	 mivel	 a	 rendőrfőnök	 ezt	
nem	 hagyta	 jóvá,	 ezért	 a	maffiatagok	 szabadlá-
bon maradtak.

Az	alatt	a	négy	év	alatt,	 amíg	Meng	Shao	Fei	fi-
gyelte	Tang	Yit,	mélyebb	érzések	 is	kialakultak	a	
maffiavezér	 iránt.	 Így	 igazán	nem	volt	probléma	
számára	figyelni	őt,	és	most,	hogy	 letartóztatta,	
akár	közelebb	is	kerülhet	hozzá.	Meg	is	lesz	erre	a	
módja,	de	ami	miatt	nagyon	jó	ez	a	sorozat,	hogy	a	
20	rész	alatt	fokozatosan	bontja	ki	a	történet	hát-
terét.	Hogy	is	volt	az	a	gyilkosság,	ki	 is	volt	Tang	
Yi	számára	az	a	bizonyos	maffiavezér,	és	milyen	is	
volt	a	gyerekkora.	Mindenre	fény	derül,	és	a	páros	

érzelmei	egymás	iránt	lassan,	fokozatosan	alakul-
nak	ki.	Maga	az	alapfelállás	ugyan	nem	mondható	
valósághűnek,	 hiszen	 mekkora	 az	 esélye	 annak,	
hogy	 egy	 maffiavezér	 és	 egy	 rendőrfőnök	 talál	
egymásra?	Ennek	ellenére	a	 történet	 szerkezete	
és	 felépítése	miatt	mindenképp	 nézeti	magát	 a	
sorozat.

	 Van	 egy	másik	 páros	 is	 a	 történetben,	 az	
egyik	 fél	 rendőr,	 Zhao	 Li	 An,	 akinél	 esetlenebb	
rendőrt	keresve	sem	találhatnánk.	A	másik	pedig	
a	maffiavezér	egyik	segédje,	Jack,	aki	találékony-
ságával	mindig	kihúzza	magát	a	csávából.	Jack	is	
észreveszi	Zhao	Li	An	naivitását,	és	gyakran	hec-
celi	 is	miatta.	 Ezek	 a	 csipkelődések	 sokkal	 gyer-
mekibbek,	játékosabbak,	aranyosabbak,	és	ez	sok	
nézőnek	 jobban	 bejön.	 Ugyanakkor,	 mivel	 nekik	
nincs	 igazán	 háttértörténetük,	 ezért	 sokkal	 ke-
vésbé	 vannak	 fókuszban,	mint	 Shao	 Fei	 és	 Tang	
Yi.	 Valamint	 szintén	 említést	 érdemel	 Li	 Zhi	De,	
Tang	Yi	sofőrje,	egyben	legfőbb	segédje,	akit	bi-

„Mindig pont annyit tudunk 
meg, amennyi az addig zajlott 
történet szempontjából rele-
váns, de mindig érezzük, hogy 

valami hiányzik.” 
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Make Our Days Count

	 Irány	vissza	az	iskolapadba,	történetünk	is-
mét	egy	középiskolában	játszódik.	Xiang	Hao	Ting	
az	 osztály	 nagymenője,	 akinek	 sok	 barátja	 van,	
nagy	dumáival	bárkit	megnevettet.	Ennek	megfe-
lelően	az	életet	sem	veszi	komolyan,	tanulmányi	
eredményei	tekintetében	pedig	az	utolsók	között	
van	az	osztályában.	Ezzel	persze	sok	fejfájást	okoz	
a	szüleinek,	de	különösen	az	apjának,	aki	szeretné,	
ha	fia	legalább	annyira	sokra	vinné,	mint	amennyi-
re	ő.	Az	anyjának	nincsenek	ilyen	jellegű	elvárásai,	
de	őt	 is	aggodalommal	 tölti	el	fia	könnyelmű	és	
felelőtlen	életmódja.	Hao	Tingnek	viszont	eszébe	
sincs	az	apja	nyomdokaiba	lépni.	Ő	nagyon	jól	érzi	
így	magát,	elvan	a	haverjaival,	így	akár	meg	is	öre-
gedhetne.
	 Yu	Xi	Gu	egy	másik	osztály	tanulója	minden-
ben	ellentéte	Hao	Tingnek.	Szülei	még	pár	éves	
korában	 haltak	meg,	 azóta	 nagynénje	 neveli,	 és	
nagyon	 szerény	 körülmények	 között	 próbál	 bol-
dogulni.	Számára	a	tanulás	az	az	első,	mivel	ha	jól	
sikerülnek	a	vizsgái,	az	iskolától	is	kaphat	ösztön-
díjat,	 ami	 elengedhetetlen	 lenne	 a	 mindennapi	
megélhetéséhez.	A	 két	 srác	 eleinte	 kerülte	 egy-
mást,	 kapcsolatuk	 is	 nehézkesen	 alakult	 ki.	 Hao	
Tingnek	pedig	pont	a	vizsga	reggelén	jut	eszébe	
megviccelni	Xi	Gut.	Kifigyelte,	hogy	hol	 lakik,	el-
ment	a	házához,	és	az	ajtón	kívül	egyszerűen	nem	
engedte	 ki	 a	 házból.	 Mint	 általános	 iskolában,	
amikor	az	ajtó	folyosó	felőli	oldalán	lévő	gyerekek	
nem	engedik	ki	az	osztályteremből	a	többieket.	Xi	

Gu	csak	nagy	nehezen	jut	ki	a	lakásából,	és	rohan,	
hogy	amennyire	még	lehet,	elérje	a	vizsgát.	Nos,	
természetesen késik, és a tanár nem engedi meg, 
hogy	vizsgázzon.	Ez	pedig	egyet	jelent	azzal,	hogy	
Xi	Gu	elesett	az	ösztöndíjtól,	ami	a	megélhetése	
szempontjából	akár	végzetes	is	lehet.
	 A	két	srác	ennél	távolabb	már	nem	is	kerül-
hetne	 egymástól.	 Hao	 Ting	 pedig	 rettenetesen	
bánja,	amit	tett,	és	folyamatosan	azon	lesz,	hogy	
jóvátegye,	amit	elkövetett.	Ételt	visz	a	fiúnak,	kü-
lönböző	 kisebb	hasznos	 tárgyakat	 ad	neki,	 hogy	
megkönnyítse	 az	 életét.	 Xi	 Gu	 viszont	 nemcsak	
azért	 nem	 fogadja	 el	 ezeket,	 mert	 a	 büszkeség	
etalonja,	 hanem	 mert	 rettenetesen	 gyűlöletes	
lett	számára	a	srác.	Hao	Ting	viszont	nem	adja	fel.	
Nem	 véletlenül	 ő	 az	 osztály	 nagymenője.	 Meg-
találja	a	módját,	hogy	megtörje	Xi	Gut.	De	amíg	
ezt	keresi,	nem	veszi	észre,	hogy	bizony	ő	maga	is	
megtört.	Barátnője	egyre	kevésbé	érdekli,	Xi	Gu	
viszont	 egyre	 inkább.	 Hamar	 rájön,	 hogy	 bizony	
alaposabb	oka	 is	van	arra,	hogy	Xi	Gut	kisegítse,	

az	 érzelmei	 vezérlik.	 Amikor	 biztossá	 válik	 a	 ho-
moszexualitásában,	akkor	szakít	a	barátnőjével.	A	
lányt	nagyon	megviseli	a	hirtelen	jött	bejelentés,	
de	szerencsére	elfogadja	a	helyzetet,	és	nem	kezd	
bosszúhadjáratba.	Ezek	után	kizárólag	a	fiúkra	fó-
kuszál	a	történet,	a	kapcsolatuk	a	kezdeti	háborús	
állapotok	után	meglepően	gyorsan	alakul.
	 Ennek	a	sorozatnak	is	van	egy	másik	fiúpá-
rosa	Sun	Bo	Yiang	és	Lu	Zhi	Gang	személyében.	
Sun	Bo	Yiang	Hao	Ting	osztálytársa,	egyben	barát-
ja.	Amióta	megnyílt	a	szexualitása,	tudja	magáról,	
hogy	a	fiúkat	szereti,	és	bizony	Lu	Zhi	Gang	iránt	
vannak	gyengéd	érzelmei.	Ő	viszont	már	dolgozik,	
méghozzá	egy	kávéházban,	így	a	szokásosnál	na-
gyobb	korkülönbség	figyelhető	meg	kettejük	kö-
zött.	Zhi	Gang	bizony	nehezen	adja	be	a	derekát.	
Korából	(és	jó	eséllyel	tapasztalatából)	kifolyólag	
már	nem	megy	bele	egykönnyen	párkapcsolatba,	
tekintve,	hogy	már	meg	akar	állapodni	valaki	mel-
lett.	Bo	Yiang	viszont	biztosítja	Zhi	Gangot	komoly	
szándékáról.
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	 A	Trappeddel	ellentétben	a	Make Our Days 
Countnak	nincs	komoly	háttértörténete.	Ez	a	so-
rozat lényegében arról szól, hogyan komolyodik 
meg	 Xiang	Hao	 Ting,	 és	 hogyan	 áll	 talpra	 Yu	 Xi	
Gu	 anyagilag.	 Emellett,	 amikor	 kiderül	Hao	 Ting	
szülei	számára,	hogy	kivel	is	van	a	fiuknak	párkap-
csolata,	akkor	az	apja	homofóbiájával	is	meg	kell	
küzdenie.	Amit	hiányoltam	a	sorozatból,	az	az	át-
menet.	 Az	 volt	 a	 gondolatom,	 hogy	 túl	 gyorsan	
fordult	meg	a	fiúpáros	kapcsolata,	hiányoltam	a	
folyamatot,	ezáltal	jobban	átélhetőbb	lett	volna,	
hogy	 miért	 is	 fontosak	 ők	 egymásnak.	 Teljesen	
nyilvánvaló,	hogy	annak	ellenére,	hogy	két	 telje-
sen	különböző	személyiség	talált	egymásra,	még-
is	 fontosak	 a	 másiknak,	 kiegészítik	 egymást,	 de	
nem	éreztem	ennek	a	 súlyát.	A	 sorozat	 lezárása	
pedig	 testületileg	 váltott	 ki	 felháborodást	 a	 ra-
jongókból.	Teljesen	eltért	a	megszokottól,	holott	
annak	semmi	relevanciája	nincs,	és	semmi	pluszt	
nem	ad	a	történethez.	Érdekesség,	hogy	a	fősze-
replő	fiúpáros	szerepelt	a	Life – Senjou no Bokura 

című	 japán	BL-doramában,	és	az	ott	 történteket	
ítélik	meg	a	rajongók	valódi	 lezárásnak.	El	 is	ter-
jedt	az	a	városi	legenda,	hogy	a	HIStory	rajongóit	
akarták	ezzel	a	kis	kameo-szereppel	kiengesztelni.

Verdikt

	 Mint	 látható,	 a	HIStory 3 két sorozatának 
története	és	koncepciója	jelentősen	eltér	egymás-
tól.	Ez	pedig	talán	pozitívum,	hiszen	bőven	lehet-
nek	olyanok,	akiknek	a	Trapped	furcsa	párosa	jön	
be	inkább.	Akinek	meg	az	a	fontosabb,	hogy	olyan	
történetet,	párost	 lásson,	melyre	nagyobb	esély	
van	a	való	életben,	annak	ott	van	a	Make	Our	Days	
Count.	 Annak	 ellenére,	 hogy	 én	 is	 inkább	 „való-
ság-párti”	vagyok,	jobban	bejött	a	Trapped,	mert	
kidolgozottabb	a	történet,	emellett	van	mélysége	
is,	tehát	átélhetőbbek	az	események,	a	szereplők	
jellemfejlődései,	 hiszen	 érzékelhetően	 hatással	
vannak	a	 történések	a	 szereplőkre.	De	a	 szemé-
lyes	listámon	továbbra	is	a	Crossing the Line	van	
az	első	helyen.

 Egyébként is kétséges volt a folytatás HIS-
tory 4 címen, de most már a koronavírus miatt ez 
biztos lett, ahogy az is, hogy nem fog elkészülni a 
mozifilm a Crossing the Line folytatásából. Így va-

lószínűleg ezzel lezártnak tekinthető az egész HIS-
tory saga. Mindenképpen egy kellemes, szerethe-
tő sorozat volt, mely a maga gyermekbetegségei 
ellenére is (például itt-ott esetlen színészi játék) 
nézette magát. Így bátran ajánlható nemcsak a 
BL-rajongóknak, hanem azoknak is, akik nyitottak 
a meleg romantikus történetekre. Kellemes él-
mény volt.

„...a HIStory 3 két sorozatának 
története és koncepciója jelen-
tősen eltér egymástól. Ez pedig 

talán pozitívum...”
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