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Gidoilariak beti izan dira gidoilariak, konszienteki.
Baina zer gertatuko litzateke gidoilariak direla jakingo
ez balute? Hemen ezkerrean aurkeztutakoa,
AtopiaRPG-ko FORMOL partidaren hasiera da. Zer
gertatuko litzateke partida hori haurrera eraman ezkero, audioa zein bideoa grabatzen eta hori gidoi bezala
hartuko bagenu?
Solarpunk-en antzerki gidoia, partida abiapuntua etab...
proposatzen dira, baina eman diezaiogun guzti honi
gora
bat
gutxi
bera
pare
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Medikuntza Fakultatean gertakari arraroak izan dira azken egunotan: praktiketan erabiltzen diren hildakoak lekuz
kanpo agertu dira,
arrastaka aritu balira bezala; norbaitek
gauez paseatzen zen gorpu
erdia ikusi du; bihotz bat taupaka hasi da,
formolezko flasko baten
barruan.
EHUko Irrintzi Adarraga medikuntzako
irakasle, ikerlari eta
Marxialistak hildakoak denbora batez
biziberritzeko formula aurkitu
du. STMAk susmoak ditu eta fakultatea
ixtea erabaki du.
Gainera, Adarraga doktoreak ezin du
bere bulegoa utzi, guztia zapuztuko
dioten beldur.
Aurretik ere izan du lapurreta bat bertan
eta paranoiak jota dago. Marxialista-talde batek bere proiektuan lagundu
beharko dio, Fianbreak Oztabere Reanimatzeko Mekanika Organiko Likidoa
edo FORMOL bolumen nahikoa lortzea.
FORMOLak ez du betirako efekturik.
Dosiaren
arabera minutu batzuk edo egun batzuk
iraun
ditzake efektuak. Egiteko hainbat substantzia
kimiko behar dira, eta hiru BioBrick
ezberdin.
Amaitzeko, eta arraroa bada ere, pertsona on
baten hezurrak behar dira. Zenbat
eta pertsona hobea, orduan eta efektu
iraunkorragoa.
Irrintzi Adarragak ez daki zergatik gertatzen
den, baina ondorioztatu du santu baten
erlikiek, adibidez, efektu hobea emango
dutela
fakultatean izaten dituzten hildako anonimoek
baino. G

GUNT
Z B AT B
ESTERIK

ATOPIA RPG

EGIA

Lehen esan bezala egin dezagun gidoilari inkonzienteak pertsonaiak sinesgarriak izango lirateke, jokalariek
definituko bailituzteke eta jokatuko lukete pertsonaien
printzipioen arabera. kontakizuna ezustekoaa izango
litzateke guztiz, emozioak errealak bai pertsonaaietan
bai mahaian gertatzen den dramoian.
Film kuriosoa izango litzateke hori seguro, eta solarpunken, euskararen, rol jokoen zabalkuntza eta euskarazko rol jokoen zabalkuntza posiblea izango litzateke.
Behintzat hori da nire itxaropena

