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zene bemutató
Mi is az a Royal Scandal?
A Royal Scandal egy zenés doujin szerű történetkör, amely egy most futó projekt. A projekt
tagjai:
Luz: énekes,
Kanon69: zeneszerző,
Rahwia: illusztrátor.
A projektet XYZ Project szponzorálja, és a
széria mindegyik dalát (kivéve a Royal Flash-t és
a Cherry Hunt-ot) Megurine Luka is feldolgozta.
Minden számnak két vokál verziója van: az egyik
Luka, a másik verzió pedig Luz.
A történet fő helyszíne egy Masquerade
nevű bár, ahol az események főként zajlanak. A
széria eddig 10 dalt tartalmaz, amelyek kiegészítik egymást.
Az első három dal luz verzióját 2014-ben
adták ki a Revolver című minialbumban. A kör
2019. december 12-én kiadta első albumát, a

Q&A -Queen és Alice-t, beleértve a Royal Scandal összes kiemelt dalát, és az összes dal Luz
verzióját.
A sorozat eddig 4 szereplőre fókuszált,
mindegyiküknek meg van a saját klipjük, amik során betekintést nyerhetünk a múltjukba.
A dalok listája kiadás szerint:
Cherry Hunt
Quenn of Hearts
Revolver
Beast in the Beauty
Hikari / Light
Bitter Sweet
Phantom Pain
Chelsea
Royal Flash
Magic Ring Night
A Beast in the Beauty egyelőre egy különálló történet, amelynek a folytatása a Magic Ring
Night. Bár nem kapcsolódik a fő történethez,
mégis a Beast in the Beauty eleje is a bárban játszódik, ahol az események nagyja.

Cherry Hunt

Queen of Hearts

Az eredeti dal, Kanon69 munkáját illeti, az
ének pedig Megurine Lukát. Az eredeti klipben az
ismertebb vocaloid karaktereket láthatjuk, központban természetesen Lukával. A Royal Scandal
verzió a történetszál 0. epizódjának számít, és a
bár piros díváját mutatja be, aki a felszínen nehezen megkapható, érzelmek nélküli nőként viselkedik, viszont legbelül igenis sebezhető. Bár a
férfiak rajonganak érte, ő egyedül a bár csaposa,
Lewis után érdeklődik, aki viszont nem viszonozza
érzéseit. A dal végén Lewis váratlan módon megfordítja az egész szerelmi játékot és Cherry-ként
hivatkozik a lányra, utalva ezzel, hogy a lány csak
a szerelmével érzi jól magát, kapcsolata függőséggé alakulhat. A cím utalhat arra is, hogy a lány
mennyire megszállottan próbálja „levadászni”
szerelmét.

A dalban megismerjük Chelsea múltját,
hogy miért került a bárba. Kis korában véletlen
meglátta, ahogy anyja több férfival van egyszerre, és ezt egy allegorikus álom formájában dolgozta fel, Alice Csodaországban köntösben. Az
anyja a szív királynő, körülötte a férfiak pedig a
nyúl maszkos katonái, akik el akarták kapni. Itt egy
visszaemlékezést láthatunk, amelyben Chelsea
elővesz az anyja zenedobozából egy szívalakú kulcsot, amivel kinyitotta annak a teremnek az ajtaját, ahol édesanyja volt. Futásnak ered, de mielőtt
majdnem elkapják a férfiak, egy különös, frakkba
öltözött férfi megmenti és elviszi a bárba. Amikor
felébred az álomból Lewis ül mellette, kezében
a szívalakú kulccsal. A dalszöveg telivan erotikus
utalásokkal, amit kevertek Csodaországi motívumokkal, ezzel is érzékeltetve a lány helyzetét.

„A történet fő helyszíne egy Masquerade nevű bár..."

A Cherry Hunt eredetileg Luka különálló
száma volt, ami előbb jelent meg, mint a széria,
viszont Luz 2014. január 31-én tette közzé az ő vokálos verzióját, amelynek klipje Rahwia keze munkáját dicséri. Azután a széria dalainak Luka és Luz
verziója együtt lett kiadva.
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legíteni a szerelem. Szomorúan gondol rá, hogy
ha így tudja megvenni a férfi szívét, akkor az már
nem szerelem. Amikor magához öleli a férfi, Olivia
előveszi a fegyvert, majd lelövi őt. A dal szövege
itt tükrözi a nőben rejtőző dühöt, amire szörnyetegként hivatkozik, agyarakkal, amivel átharapja a
férfi torkát. Miután lelőtte a férfit, az erdőbe menekül. A szobában megjelenik az előzőleg látott
nyúlmaszkos alak, és elveszi a pikk szimbólumos
férfi gyűrűjét.

A történet második részében egy új szereplőt ismerünk meg, Rosettát, aki Chelsea munkatársa. A klip bemutatja, hogy a lány annyira féltékeny Vörös díva kolléganőjére, hogy igyekszik
elcsábítani minden férfit tőle, egészen addig,
amíg fel nem fedezi, hogy a lányt Lewis érdekli.
Ezután minden csáberejével a fiú elcsábítására
koncentrál, azonban sikertelenül. A sikertelen akció tekintetében dühe a tetőfokra hág, és eldönti,
hogy drasztikus módon vet véget riválisa pályafutásának. Mielőtt az egész dolognak rossz vége
lenne, Rosetta visszagondol a lánnyal eltöltött
gyerekkorára, és végül megmenti a veszélytől. A
dalban Rosetta magára rózsaként utal, egyfajta
elérhetetlen szerelemként gondolva magára, míg
Chelsea-re cseresznyeként hivatkozik. Az erotikus
utalásokban gazdag dalszöveg remekül bemutatja, milyen is Rosetta természete.

Hikari/Light

Beast in the Beauty
A történet 3. részében megismerjük Oliviát, aki egy gazdag arisztokrata. A lánynak van
egy szeretője, Adam, akiért bármit megtenne.
Épp a bárban ül és azon gondolkozik, hogy a férfi
azt mondta neki, pénzre van szüksége. A dalban
kiderül, hogy a lány mindenét eladja, csakhogy
pénzt szerezzen szerelmének, aki végül teljesen
kisemmizi, de amíg szereti őt a lány, nem bánja.
Egyik este, amikor észreveszi, hogy a férfi kisurran
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a házból, követi. A férfi egy partiba tartott, ahol
más gazdag hölgyekkel csalta meg Oliviát. Ezután
a lány összetört szívvel, kisemmizve, céltalanul kóborog az erdőben, amikor egy különös nyúlmaszkos férfi egy bőröndöt kínál neki, benne a bos�szú lehetőségével. A lány éjfélkor a férfi ajtaján
kopogtat, majd alázatos szerelmest játszva kínálja
neki a bőröndnyi pénzt. Ezután a férfi magához
öleli, azonban a lány szívét már nem tudja átme-

A dal negyedik része Lewis gyerekkorát mutatja be mielőtt a bárba került volna, és megjelent
az életében a fény: Chelsea. A videóban látható,
hogy a fiú szegény árvaként nőtt fel egy szeméttelepen. Egyszer kutakodás közben talál egy könyvet és egy szívalakú szárnyas kulcsot (azt a kulcsot,
ami a Queen of Hearts-ban is szerepel), azonban
mielőtt jobban tanulmányozhatná, egy férfi tart
felé egy bottal, nem épp kedves szándékokkal.
Sajnos hiába menekült, a férfi végül utolérte, és
miután elverte, egy cellába dobta. Mielőtt a férfi
elkapta volna, ismét megjelenik a Beast in the
Beauty-ban is látható maszkos alak egy pillanatra,
majd eltűnik. A fiú a cellában visszaemlékezik az
eddigi átélt bántalmazásokra, majd a sötét cella
ajtaja kinyílik, és egy kéz nyúl ki érte a világosságból. Kevin, a Masquerade bár mestere, mentette
meg a fiút és vitte magával a bárba, ahol megismerkedett Chelsea-vel.

Bitter Sweet
Az ötödik részben megismerjük az Amor
birodalom hercegét, Albertet, aki szemetvetett a
csínos énekesnőre, és nem habozik kihasználni hatalmát, hogy magával vigye a lányt. A lány ezután
udvari énekes lesz, aki hangjával, nemesek többségét nyűgözi le, azonban mégis szomorú tekintet
ül arcán minden alkalommal. Lehet akármekkora
hatalma a hercegnek, a lány szívét akkor se tudja
megnyerni. Szerencsére nem sokáig „raboskodik”
az udvarban, ugyanis Lewis a megmentésére siet,
és visszaviszi a bárba. A dal végén a herceg megfogadja, hogy akármibe kerüljön is, Chelsea az övé
lesz. A herceg Hamupipőkeként tekint a lányra: a
szegényes rétegből hirtelen kiemeli a csodálatos
herceg.
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A dal végén, amikor Chelsea elmenekül Lewis-zal,
egy üvegcipőt hagy hátra, ezzel is utalva a Hamupipőke szálra.
Phantom Pain
A hatodik epizódban betekintést nyerünk
Rosetta gyerekkorába, ami hasonlóan a többi
karakteréhez, nem volt túl fényes. A történet
központjában a lány anyja, Rebecca áll, aki egy
részeges emberhez ment feleségül. Sajnos férje amellett, hogy nem vettette meg az alkoholt,
erőszakos is volt, aminek eredménye az volt, hogy
rendszeresen megverte feleségét. Az anya ennek ellenére is igyekezett mindent megtenni, és
megóvni egyszem lányát, még ha ehhez el is kell
viselnie a fájdalmat, hogy akit szeret, durván bánik vele. Azonban, amikor a férj átlépi a határt és
bántja Rosettát, Rebecca megelégeli és megteszi
a kellő lépést. Lányát rábízza két barátjára, Kevinre és Lilianra, ő maga pedig egy utolsó vacsorára
felkészülve, elhatározza magát. Másnapra ő is és
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férje is halottak. Rebecca, hogy megvédje lányát,
megmérgezte férjét, viszont mivel minden fájdalom ellenére szerette, ezért vele együtt halt meg,
lányát hátra hagyva.
Chelsea
A sorozat hetedik része ismét Chelsea-re és
Lewisra fókuszál. Az aranyos klip bemutatja, hogyan született meg a lány álma, hogy énekes legyen, ezáltal boldoggá tegye a körülötte lévőket,
főként Lewist.
Royal Flash
A sorozat nyolcadik része egy rövid összefoglaló az eddig történtekről. A videóban minden

eddig ismert karakter feltűnik egy-egy utalással,
hogy mi történt a saját részében. A klip főként
Chelsea-re és Lewisra koncertrál.
Magic Ring Night
A sorozat kilencedik része visszatér Oliviára és arra, hogyan ismerkedett meg volt szerelmével, Alammal. A történet az Aladdin mintájára
építi fel kettőjük kapcsolatát: Olivia egy gazdag
kereskedő lánya, Alam pedig egy szegény ember,
így a rangkülönbség miatt nem lehetnek egymás-

sal. A férfi azonban szereti a lányt, és bármit megtenne, hogy együtt legyenek. Amikor elválasztják
egymástól őket, a férfi előtt egy idegen ország
kalaposa jelent meg egy nyúlmaszkos emberrel,
tabut kínálva, ami segítségére lehet. Egy hatalmat adó varázs gyűrűről beszélnek neki, melyet
ha megszerez, teljesítheti szíve hölgye kívánságát: megszöktetheti az elvárások elől, amik ránehezednek. Nekivág a veszélyes utazásnak és megtalálja a gyűrűt, azonban ahogy felhúzza az ujjára,
már nem ugyanaz lesz, aki volt. A gyűrű átváltoztatja szívét a szultán szörnyetegévé, és „Arkana
rózsája” végül elnyeli az egész lényét. A dal végén
láthatjuk, hogy visszatér Oliviához, azonban már
nem a kedves szerelme az, akit átölel a lány, hanem egy kapzsi, pénzéhes ember.

AniMagazin / 116

