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Córrer
amb il·lusió
i zombis
TEXT GI NA T OST
@GINATO ST

Sóc una persona que no pot
sortir a córrer. Encara no tinc
la força de voluntat per seguir
quan estic cansada. A més,
tota l’estona vaig pensant que
m’avorreixo. M’agrada l’esport,
però necessito tenir el cap distret
amb coreograﬁes o una tele al davant. Per això han inventat una
aplicació per iPhone impressionant, es diu Zombies Run.
L’empresa Six to Start s’ha proposat que fem
esport a través d’un apocalipsi zombi. Es tracta
d’un joc d’immersió que combina radionovel·la,
estratègia i un localitzador de GPS. Tot comença
quant et col·loques els auriculars a les orelles, selecciones una missió a realitzar, les cançons que
vols escoltar i a córrer! A partir d’aquí, vas rebent

Primer van ser els
mags, després els
vampirs i ara són els
zombis els que han
vingut a envair el món
de l’entreteniment.
L’aplicació que et
porto avui t’encantarà
perquè potencia
l’anglès i l’esport.

informació a través de l’àudio de l’aplicació. La
història és que la ciutat està dividida en zones de
supervivents i zombis. Els supervivents intenten
que els seus refugis no siguin envaïts.

“Posa’t en forma a través
d’un apocalipsi zombi”
Un grup tancat en un centre comercial et contracta com a corredor per portar-los el que et vagin demanant (ítems col·locats per la ciutat). Tot
això mentre ets perseguit per onades de zombis...
Hauràs d’accelerar per evitar que se’t mengin el
cervell. Ideal per als corredors que busquem alguna cosa més que fer quilòmetres!

•

A FAVOR

EN CONTRA

· Una aplicació divertida i diferent per sortir a córrer.
· Molt estimulant.
· Moltes missions diferents.
· Pots practicar l’anglès.
· Incorpora un videojoc d’administració
que et motiva a seguir.

· L’àudio és en anglès britànic, i per tant pot ser
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que et costi una mica entendre’l.
· Amb l’iPod Touch, l’experiència no és completa.
· Només és per iOS.
· Requereix molt d’espai per desplaçar-se.
· El preu són 5,99 euros.

