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Ngôn ngữ: Tiếng Anh. Nhà phát triển: Mikonizomi. Nhãn: Trò chơi 3D, Quan hệ tình dục qua đường hậu môn, Hoạt hình, BDSM, Ngực lớn, Bukkake, Creampie, Gang Bang, Handjob, Inner Look, Nam Anh hùng, Đa kết thúc, Quan hệ tình dục bằng miệng, Đồ chơi tình dục, Ngực nhỏ,
Titfuck, Đi tiểu, Quan hệ tình dục âm đạo, Xử Nữ, Lồng tiếng, Visual Novel. Hình ảnh liên kết từ: DLsite Archive: GVNVH18. (GVNVH18) Nội dung: Bạn được chuyển đến cùng trường với chị gái sayo từng bước của bạn. (Mẹ tôi và Cha Sayo ly dị người yêu cũ của họ và kết hôn.) Nhưng
bây giờ, sau giờ học, Sayo là nạn nhân của một băng đảng của các chàng trai khác, và thủ lĩnh của trò chơi này là một nữ sinh nổi tiếng ở trường - Elena. Vậy anh sẽ cứu Sayo, làm cho cô ấy cảm thấy cho cô ấy, hoặc để Sayo cho người khác tiếp tục băng đảng sau giờ học? Đối với
Elena, bạn sẽ bỏ qua cô ấy, bạn sẽ đi đến một kết thúc tốt đẹp? Hoặc anh ta sẽ trả thù, biến cô ấy thành nạn nhân băng đảng thay mặt cho Sơ Sayo? Trò chơi mô phỏng 3D này kết hợp Visual Novel rất đáng để trải nghiệm một lần, với hệ thống điều khiển, điều chỉnh nhân vật, hành
động, góc xoay, giọng nói,... và nhiều yếu tố khác. Tải về trò chơi: Phiên bản PC: Drive Mega Capacity: khoảng 3.1GB. Giải nén trò chơi của .exe. Hướng dẫn từng bước: Xem tại đây (được viết bởi Dương Huy, liên quan đến hướng dẫn từng bước của Eng từ nước ngoài) Một thời gian
trước, tôi đã giúp những người tốt tại Hongfire dịch Houkago Rinkan Chuudoku - Nghiện hiếp dâm băng đảng sau giờ học - Trò chơi Hentai 3D. Bây giờ bản dịch được thực hiện và trò chơi hoàn toàn có thể chơi được bằng tiếng Anh. Kiểm tra dòng HF ban đầu ở đây. Trò chơi (v1.02) và
mod (v1.4) cũng đã được tải lên MEGA cho tất cả mọi người thưởng thức ở đây. Một loại quà tặng lương hưu tôi cho là? Chúc vui vẻ! Bạn không thể làm điều này vào lúc này. Bạn đã đăng ký với một tab hoặc cửa sổ khác. Khởi động lại để cập nhật phiên. Bạn đăng ký vào một tab hoặc
cửa sổ. Khởi động lại để cập nhật phiên. Chúng tôi sử dụng cookie phân tích bổ sung của bên thứ ba để hiểu cách bạn sử dụng GitHub.com để chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm tốt nhất. Tìm hiểu thêm. Chúng tôi sử dụng cookie phân tích bổ sung của bên thứ ba để hiểu cách bạn sử
dụng GitHub.com để chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm tốt nhất. Bạn luôn có thể cập nhật lựa chọn của mình bằng cách nhấp vào Tùy chọn Cookie ở cuối trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem chúng tôi rằng chúng tôi sử dụng các cookie quan trọng để thực hiện các chức năng chính
của trang web, chẳng hạn như đăng nhập. Tìm hiểu thêm Luôn hoạt động Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể làm cho chúng tốt hơn, ví dụ: chúng được sử dụng để thu thập thông tin về các trang bạn truy cập và số
lần nhấp bạn cần để hoàn thành nhiệm vụ. Tìm hiểu thêm La hiệu trưởng novedad que encontrar'is aque, como veis, sere la traducci'n al castellano de las escenas interactivas que implican a nuestro protagonista principal con Elena, Suzu, Chitose y Mana. Ace es, vây por Thưởng thức tất
cả những cảnh với câu hỏi hoặc câu trả lời! Để quấy rối bạn với các vấn đề nhạy cảm một lần trong một thời gian ở giữa mài giũa sự khéo léo bởi vì hoàn toàn tất cả các cô gái đều có điều gì đó để nói và họ sẽ không phải lúc nào cũng tiếp nhận câu trả lời của bạn tùy thuộc vào tâm trạng
của họ... rất nhiều bất ngờ đang chờ đợi, và không phải lúc nào cũng tích cực! Trong phiên bản này của bản vá, chúng tôi cũng đã giải quyết tất cả các vấn đề của các phụ kiện kéo những cái trước đó: âm nhạc từ các menu tắt tiếng, các đường kết nối kém với tệp âm thanh thích hợp,
hình ảnh không chính xác của các nhân vật chính ... Ngoài ra, gần như toàn bộ giao diện đã được dịch sang tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều quan trọng là để giải quyết tất cả những vấn đề này, đối tác SnowB của tôi đã buộc phải biên dịch lại một phiên bản cập nhật của trò chơi, mà
không có bản vá này sẽ là vô ích. Nói cách khác, để chơi phiên bản này, bạn phải tải về phiên bản 1.0.2 trò chơi (một mặt) ngoài bản vá dịch của tôi (mặt khác). KHÔNG NEW vá này trong các phiên bản trước của trò chơi (1.0.0 và 1.0.1) bởi vì nó sẽ là vô ích: nó sẽ không làm việc cho
bạn. Ngoài việc tải xuống thêm, tất cả những điều trên (đặc biệt là bản dịch các cảnh tương tác) sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm chơi game hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Nói cách khác, bạn sẽ có thể chơi toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối bằng tiếng Tây Ban Nha ... ít nhất
là xa như hành trình của Elena có liên quan. Hành trình của Say vẫn đang chờ đợi bản dịch của kết thúc của nó ... nhưng nó chỉ là một vấn đề thời gian, bởi vì tất cả các vấn đề khác (mà ám ảnh tôi và các đồng nghiệp của tôi bằng tiếng Anh) được giải quyết. Nói cách khác, tất cả những
gì còn lại là dịch phần còn lại của trò chơi. Phiên bản cuối cùng đang ngày càng gần gũi hơn! Dưới đây là các liên kết có liên quan: Houkago Rinkan Chuudoku Phiên bản 1.0.2: HRCv1.0.2 Đây là một liên kết lớn. Bạn chỉ cần tải xuống tệp đầu tiên sẽ xuất hiện trong danh sách
(rinkan_1.0.2'full.zip), đó là chính trò chơi. Mật khẩu truy cập, theo yêu cầu, là hRinkan576. Phiên bản 0.4 Patch Bản dịch tiếng Tây Ban Nha: Houkago Rinkan Chuudoku v0.4 Translation Như mọi khi, hãy xem readme.txt để được hướng dẫn chính xác về cách áp dụng nó vào trò chơi và
các câu hỏi khác. Tôi hy vọng bạn thích nó. Tôi sẽ tiếp tục làm việc không chỉ trên bản dịch này afflulion, mà còn trong các dự án khác được biết đến với tôi bởi những người theo tôi ... là biểu tượng nhất của tất cả, chắc chắn, và bây giờ, tìm hiểu. Chào mọi người! Bạn yêu cầu tập tin:
Tên: NekoPoi _Rinkan_Biyaku_Chuudoku_-02720P-nekopoi.care.mp4 Kích thước: 50.35 MB Nạp: 30-.35 MB Nạp: 50.35 MB Nạp: 50.35 MB Nạp: 50,35 MB Đã tải: 50,35 MB Tải 30-08-2019 19:13 Chia sẻ video: HTTPS / SSL kích hoạt 03 Tháng Tư 2018 20:48 Tải xuống đã được chuyển
sang giao thức https / ssl. Bây giờ mọi thứ phải hoạt động ổn định. Vui lòng báo cáo bất kỳ cuộc họp lỗi nào. ... 500MB - Chúng tôi chỉ tăng giới hạn kích thước tệp. 13 Tháng Mười Một 2017 00:08 Đây có thể là một bản cập nhật chào mừng, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng đây không
phải là thay đổi cuối cùng được chuẩn bị bởi chúng tôi trong 3 tháng tới. Hãy cho chúng tôi biết nếu với giới hạn mới hoạt động như dự định. Chúc vui vẻ! ... Để tải xuống tệp chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau: Lợi ích của việc sử dụng qippyshare: 1) Chọn tệp cần gửi bằng cách
nhấp vào nút Xem lại. Sau đó, bạn có thể chọn ảnh, âm thanh, video, tài liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác mà bạn muốn gửi. Kích thước tệp tối đa là 500 MB.2) Bấm bắt đầu tải xuống để bắt đầu tải xuống tệp. Bạn sẽ thấy cách chuyển tệp. Xin vui lòng không đóng cửa sổ trình duyệt tại
thời điểm tải về hoặc nó sẽ hủy bỏ upload.3) Sau khi tải về thành công, bạn sẽ nhận được một liên kết duy nhất đến trang web tải về mà bạn có thể đăng bất cứ nơi nào: trên trang chủ, blog, diễn đàn hoặc gửi nó qua trò chuyện hoặc email cho bạn bè của bạn. Zippyshare.com là một cách
hoàn toàn miễn phí, đáng tin cậy và phổ biến để lưu trữ các tập tin trực tuyến. Chúng tôi cung cấp tốc độ tải xuống nhanh. Số lượng tối đa của các tập tin cho mỗi tập tin là 500MB. Các tập tin có thể được tải về bất cứ lúc nào và thường xuyên như bạn cần nó. Tuổi thọ tệp: 30 ngày sau
khi không hoạt động. Báo cáo các tập tin bất hợp pháp, xin vui lòng bấm vào đây và gửi liên kết đầy đủ cho chúng tôi! Crude clone downloads paste printed report - Game auto-saves at the beginning of each day. Chỉ cần vào menu chính của các tùy chọn nếu bạn lộn xộn trong ngày để
kiểm tra lại nó ngay từ đầu. - Một khi bạn đã hoàn tất với đoạn văn, chọn Để Tiếp tục từ trình đơn chính sẽ dẫn bạn đến đầu ngày 5 trong đoạn văn đó. Tôi không nghĩ rằng bạn có thể thay đổi kết thúc (s) bạn có thể nhận được lần đầu tiên thông qua trên đoạn văn cụ thể đó, ngay cả khi
bạn đủ điều kiện cho các kết thúc khác vào ngày tái chơi 5. - Chạy một đoạn văn mới sẽ ngay lập tức loại bỏ một hiện tại, do đó, làm như vậy khi bạn cần phải đi đến đầu kia hoàn toàn. - Anh không thể quan hệ tình dục 2P với Suzou, Chitose và Mana. Xin lỗi. - Trong cảnh 2P h, vị trí mặc
định bạn bắt đầu tương ứng với vị trí trên phím thứ 4 và luôn có ba chu kỳ hoạt hình khác nhau. Các vị trí trên các phím 5 và 6 chỉ có một vòng lặp, nhưng đôi khi phím 5 có hai vị trí nếu bạn nhấn lại. - Trong 2P h-cảnh với sự thâm nhập, một khi bạn với 0 phím, bạn có thể kéo ra với 4
phím, khởi động lại ở vị trí mặc định mà không cần kéo với phím 6 và khởi động lại ở một vị trí mới sau khi Cumming mà không cần kéo ra với phím 0. - Elena: tóc vàng, chó cái alpha. - Saya: tóc xanh, imouto của bạn. - Suzou: tóc đỏ, thùy trung bình. - Chitosa: tóc màu xanh đậm, curler. -
Mana: tóc nâu nhạt, oppai. - 5P: mỗi cảnh được mở khóa từ ngày 0 đến ngày 5. - Gangbang: cảnh đầu tiên được mở khóa vào ngày 0, cảnh thứ hai và thứ ba vào ngày thứ nhất, cảnh thứ tư vào ngày thứ hai, thứ năm và thứ sáu vào ngày thứ 3, thứ bảy vào ngày thứ 4, thứ tám vào ngày
thứ 5. - 2P: Các cảnh đầu tiên và thứ hai được mở khóa vào ngày thứ 0, thứ ba và thứ tư 1, thứ năm và thứ sáu vào ngày thứ hai, thứ bảy vào ngày thứ 3, thứ tám vào ngày thứ 4, thứ chín vào ngày thứ 5. Những chia thành ba phần mỗi phần. Bạn sẽ được hỏi một câu hỏi của một trong
những cô gái và bạn có thể chọn một trong ba câu trả lời (xanh lá cây, vàng, đỏ). Nếu bạn chọn câu trả lời đúng, bạn sẽ chuyển sang câu trả lời tiếp theo h-cảnh. - Bạn sẽ có được điểm của Elena tùy thuộc vào bao nhiêu câu trả lời chính xác bạn đưa ra. Bạn nhận được 0 điểm bằng cách
trực tiếp từ bỏ phiên và 6 cho cả ba câu trả lời đúng. Bạn nhận được một khoản tiền tạm thời cho các câu trả lời đúng tạm thời, nhưng tôi không muốn đếm chúng cho các mục đích của hướng dẫn này. - Số lượng câu trả lời đúng cũng xác định bao nhiêu gangbang h-cảnh Saya đã đi qua
ngày hôm đó. Nếu bạn từ chối một phiên 5P hoặc không nhận được câu trả lời đúng, Saya phải trải qua một cảnh 3 giờ, trong khi một hoặc hai câu trả lời đúng có nghĩa là cô ấy phải vượt qua một. Nếu bạn chọn cả ba câu trả lời chính xác, Saya sẽ không bị gangbanged ngày hôm đó và
bạn sẽ bỏ lỡ trực tiếp trên màn hình tương tác Saya (ngoại trừ ngày 0, nơi gangbang xảy ra bất kể). - Để chọn không tham gia phiên 5P, hãy nhấp vào ở góc dưới cùng bên phải trên màn hình lựa chọn cảnh h. Nó bị chặn vào ngày thứ 0, nhưng bạn vẫn có thể được trao 0 điểm Elena, bắt
đầu cảnh đầu tiên và ngay lập tức bỏ hút thuốc. - Elena có thể tình cờ (theo như tôi có thể nói) được trong bất kỳ của ba tâm trạng vào đầu mỗi phiên 5P. Nét mặt của cô cũng phản ánh tâm trạng của cô. - Câu trả lời đúng (tương tự cho mỗi cảnh h 5P): hạnh phúc (đỏ, đỏ, vàng), trung tính
(vàng, xanh lá cây, xanh lá cây), tức giận (xanh lá cây, xanh lá cây, xanh lá cây). - Bao nhiêu gangbang h-cảnh Saya đã đi qua mỗi ngày, xem (Cơ khí: Elena). - Các nút bên trái của nút trang phục cho phép bạn tham gia vào gangbang và không tham gia cho phù hợp. Làm thế nào nó ảnh
hưởng đến sự vật, xem (Cơ học: Saya). - Nút ở góc dưới cùng bên phải cho phép bạn ngừng xem gangsters và bỏ qua sự tương tác của Saya trên màn hình. Nếu bạn làm điều này, nó sẽ được coi là bạn không tham gia vào gangbang và H truy cập Saya sẽ phản ứng phù hợp. Cơ khí:



Saya (độ bền, trái tim / cảm biến điếm) - Vào ngày 0, bạn sẽ có được một sự lựa chọn sau khi gangbang. Tùy chọn đầu tiên sẽ cung cấp cho Saya một cảm biến hình trái tim ở góc trên bên trái của màn hình tương tác Say. Lựa chọn thứ hai sẽ cung cấp cho cô ấy một cảm biến tôi sẽ gọi
một cảm biến điếm. - Đầu tiên, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và thứ chín 2P h-cảnh với sự thâm nhập, thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ tám mà không cần thâm nhập. - Saya có một bộ đếm độ bền và quầy H. Endurance bắt đầu từ 100 điểm mỗi ngày và cạn kiệt như thế này: -20 điểm cho mỗi
cảnh h gangbang nó được thông qua trước. - -tối đa 1 điểm cho mỗi hoạt động dạo đầu. Bạn có thể làm gián đoạn nó sớm để mất ít hơn một mục đầy đủ. -5 điểm cho mỗi khi bạn làm bằng tốt nghiệp của mình trong foreplay. -15 điểm cho mỗi 2P h-cảnh mà không thâm nhập. -20 điểm
cho mỗi 2P h-cảnh với sự thâm nhập. - Một khi độ bền của Say đạt đến 0, bạn không thể tương tác với nó trong ngày. - Quầy H bắt đầu từ 10 và không thể bị ảnh hưởng vào ngày 0. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, nó có thể được nâng lên theo những cách khác nhau và số tiền tùy thuộc vào
Cô ấy có cảm biến tim hoặc cảm biến đĩ. Nếu nó có một cảm biến tim, truy cập H sẽ đi lên: 1 điểm cho mỗi gangbang h-cảnh bạn đã tham dự (lên đến £ 3 một ngày, bạn chỉ cần nhập h-cảnh và đi ra để có được điểm). Bạn không nhận được điểm nếu bạn bỏ lỡ một cảnh hoặc không tham
gia vào nó. 3 điểm cho mỗi 2P h-cảnh mà không thâm nhập (bạn chỉ cần nhập h-cảnh và nhận ra để có được điểm). 4 điểm cho mỗi cảnh thâm nhập 2P (giống như ở trên). - Nếu Saya có một cảm biến đĩ, truy cập H sẽ đi lên: 3 điểm cho mỗi gangbang h-cảnh bạn đã tham gia (lên đến £ 9
một ngày, bạn chỉ cần nhập h-cảnh và đi ra để có được điểm). 5 điểm cho mỗi cảnh gangbang h, trong đó bạn không tham gia (lên đến £ 15 mỗi ngày, bạn chỉ cần nhập cảnh h và đi ra để có được điểm). 1 điểm cho mỗi 2P h-cảnh mà không thâm nhập (bạn chỉ cần nhập h-cảnh và nhận ra
để có được điểm). 2 điểm cho mỗi cảnh thâm nhập 2P (cũng như ở trên). Lưu ý quan trọng: Có rất có thể ngưỡng cho điểm say và Helena xác định những gì kết thúc bạn nhận được cho mỗi, nhưng đối với các mục đích của hướng dẫn này, tôi chỉ chỉ ra số tiền mà tôi biết để làm việc. -
Kết thúc xấu phổ biến: luôn từ chối 5P Elena, chọn tùy chọn đầu tiên vào ngày 0 (Say đồng hồ đo tim), luôn từ chối xem gangbang sau ngày 0, không bao giờ tăng đồng hồ đo tim Saya, chỉ cần ra khỏi màn hình tương tác của cô. Mở khóa: Chế độ Say miễn phí trong menu chính. - Saya
(trái tim) kết thúc xấu: có được trái tim của Saya đo đến một số tiền nhất định, nhưng không phải 100. Để làm điều này, chọn tùy chọn đầu tiên vào ngày 0, sau đó luôn từ bỏ các phiên 5P, tham gia các phiên gangbang và thực hiện hai lần thâm nhập cảnh 2P mỗi ngày (nó sẽ nhận được
11 điểm mỗi ngày và kết thúc ở mức 65). Chọn tùy chọn đầu tiên vào cuối ngày 5. Mở khóa: Thanh trượt areola và tùy chọn queer vú trên màn hình cài đặt. - Saya (trái tim) kết thúc tốt đẹp: có được trái tim của Saya đo đến 100. Để làm điều này, chọn tùy chọn đầu tiên vào ngày 0, sau đó
luôn luôn đoán tất cả mọi thứ một cách chính xác trong phiên 5p, để Saya sẽ không nhận được gangbanged và nâng cao truy cập H của mình càng nhiều càng tốt mỗi ngày (chỉ cần thực hiện 5 2p h-cảnh với thâm nhập tại 20 điểm mỗi ngày). Chọn tùy chọn đầu tiên vào cuối ngày 5. Mở
khóa: Thanh trượt vú trên cài đặt màn hình. - Một kết thúc tốt đẹp cho Elena: đưa điểm của Elena đến 30. Nếu bạn đã làm theo các yêu cầu cho Saya (trái tim) một kết thúc tốt đẹp, bạn sẽ tự động có chúng. Chọn tùy chọn thứ hai vào cuối ngày 5, sau đó là tùy chọn đầu tiên sau cảnh
elena 2P h. Mở khóa: Elena Episode trong menu chính. - Kết thúc tồi tệ của Elena: đưa điểm của Elena lên 30. Nếu bạn đã làm theo các yêu cầu cho Saya (trái tim) một kết thúc tốt đẹp, bạn sẽ tự động có chúng. Chọn tùy chọn thứ hai vào cuối ngày 5, sau đó là tùy chọn thứ hai sau cảnh
h 2P của Elena. Mở khóa: Miễn phí Helena nằm trong thực đơn chính. - Saya (điếm) là tốt Nhận đĩ Saya hiệu chỉnh đến 100. Để làm điều này, chọn tùy chọn thứ hai vào ngày thứ 0, sau đó luôn từ bỏ cả phiên 5P và phiên gangbang và thực hiện hai cảnh thâm nhập 2P. Nó sẽ đạt 100
điểm vào ngày thứ 5. Mở khóa: Thanh trượt độ dày cơ thể và tùy chọn tông màu da trên cài đặt màn hình. - Saya (điếm) kết thúc xấu: có được hooker Saya đo đến một số tiền nhất định, nhưng không phải 100. Để làm điều này, chọn tùy chọn thứ hai vào ngày 0, sau đó luôn từ bỏ cả
phiên 5P và các phiên gangbang và chỉ cần thoát khỏi màn hình tương tác của Saya mà không làm bất cứ điều gì. Nó sẽ kết thúc với 85 điểm vào ngày 5. Mở khóa: tùy chọn cho màu đồ lót, tùy chọn màu mắt, màu tóc và tai mèo, kính và các tùy chọn màu mắt trên màn hình cài đặt. - Vú
trượt: Nhận Saya (trái tim) một kết thúc tốt đẹp. - Areola trượt và queerness vú: có được Saya (trái tim) kết thúc xấu. - Thanh trượt độ dày cơ thể và tông màu da: có được Saya (điếm) một kết thúc tốt đẹp. - Vớ dài và tùy chọn màu trắng: đến lựa chọn màn hình 2P h-scene của Elena. - Áo
tắm và hai đuôi: ngày 2, nhận được để lựa chọn màn hình cảnh gangbang h. - Quần áo tập thể dục và đuôi: ngày 4, nhận được để lựa chọn màn hình gangbang h-cảnh. - Tùy chọn cho màu sắc của đồ lót, tùy chọn màu mắt, tùy chọn màu tóc và tai mèo, kính và các tùy chọn cho màu sắc
của kính: có được Saya (điếm) một kết thúc xấu. - Chọn một chế độ miễn phí cho bất kỳ cô gái sẽ dẫn bạn đến một hoàn toàn ngẫu nhiên H-cảnh từ sự lựa chọn của cô gái này. Từ menu ở trên cùng bên phải, tùy chọn thứ ba cho phép bạn chọn một cô gái và cảnh lúc rảnh rỗi trong khi
tùy chọn thứ tư đưa bạn đến cài đặt màn hình. - Nó chỉ cho phép bạn khởi động lại từ lựa chọn vào cuối ngày 5 ngay sau khi bạn đã mở bất kỳ kết thúc của Elena. Dữ liệu Dán RAW
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