Què cal fer
si em
mosseguen?

Si vols més informació...
corre!!!!!

Si t'han mossegat... Poca

DANGER

cosa pots fer. Avisa a la
resta del grup, busca un
lloc tranquil i transforma't
sense molestar a ningú

Bibliogra
et pot ajufia que
dar

The Walking Dead; Robert Kirkman
Guerra Mundial Z; Max Brooks

Guia de Supervivencia Zombie; Max Brooks

Filmografia que et
pot ajudar
Night Of The Living Dead; G. A. Romero
Dawn Of The Dead; George A. Romero
The Day Of The Dead; George A. Romero
Land Of The Dead; George A. Romero
28 Days Later; Danny Boyle
28 Weeks Later; J.C. Fresnadillo
Train to Busan; Yeon Sang-Ho
Amanecer de los muertos; Zack Snyder
REC; Jaume Balagueró i Paco Plaza
Shaun Of The Dead; Edgar Wright
Evil Dead 2; Sam Raimi
Juan Of The Dead; Alejandro Brugués
Zombieland; Ruben Fleischer
Planet Terror; Robert Rodríguez

ASSESSORIA ZOMBIE
De dilluns a dijous de 9:00h a 15:00h
i de 16:00h a 18:00h
Divendres de 9:00h a 15:00h

C/ Blasco de Garay, 19

93 745 33 01
689 32 19 45
@sbdjove
oficinajove@ajsabadell.cat
https://web.sabadell.cat/joves

ZOMBIES INSIDE!
Com sobreviure a
l'apocalipsi zombie a
Sabadell

Z

Què vol dir zombi?
zombi

1. m. i f. En el vodú d’Haití, persona sense
voluntat ni parla, capaç únicament de fer
moviments automàtics, que havia mort i ha
tornat a la vida per art de bruixeria.
2. adj. Persona d’aire absent, sense voluntat,
encantada.
3. m. i f. Cadàver vivent que s'alimenta de la
carn dels humans.

r
Consells pe
sobreviure

UN OBJECTIU. El teu únic objectiu és
fugir. Aquesta es la teva missió:
escapar i sobreviure. No facis cas dels
objectes de valor que deixes enrere. No
investiguis cap soroll o llums... Només
ESCAPA!!
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TRIA UN DESTÍ. Tingues clar cap a on
et dirigeixes. Consulta el mapa i
comunica't amb la resta de
supervivents per confirmar que el
lloc on vas és segur. Pots trobar-te
una horda de zombis famolenca
esperant-te!!
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REUNEIX INFORMACIÓ I TINGUES UN
BON PLA. Quants zombis hi ha en
aquella zona? És segur aquell
carrer? Quins zombis són més
ràpids? I els més perillosos? Reuneix
tota la informació que puguis sobre
els zombis i la zona per on et
mouràs. Prepara sempre un pla B... i
un pla C!!!
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CARDIO. Entrena i posa't en forma.
Cal que corris molt... i molta estona.
És important que el teu cos estigui
preparat. I si no, assegurat que el
camí triat està dins de les teves
possibilitats. Pensa que tampoc cal
que corris més que els zombis...
només més que la resta del grup!!
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EVITA ELS GRANS GRUPS. Quan et
mous en territori zombi, és millor
fer-ho en petits grups. Els grans
grups
augmenten
les
possibilitats de ser detectats.
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MOU-TE. No paris de moure't. El
moviment és vida. Estigues sempre
preparat/da per sortir corrents. No
buidis tota la motxilla de cop, no
portis més coses de les que et
permetin moure't lleugerament...
Troba el teu ritme i mantingues-ho.
Si esprintes tota la nit, quan et calgui
no et quedaran forces... guarda una
mica d'energia per quan et vagi la
vida en això!
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SIGUES INVISIBLE. Si no et veuen, no et
poden mossegar. El teu màxim aliat
serà el sigil.
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SEMPRE ALERTA. Mira i escolta
tot al teu voltant. Vigila cada
moviment. Segurament la
paranoia s'apoderarà de tu... i
en aquest cas, això no és
dolent. Una cosa és creure que
tothom et persegueix... i altra
molt diferent és quan et
persegueix tothom de veritat!!!
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10

CALÇAT I ROBA CÒMODA. Està
molt bé anar a la moda... però
igual no és molt bona idea
davant d'un apocalipsi zombi.
Posa't esportives i roba
suficientment còmoda per
poder córrer!! "Antes muerta
que sencilla"... pot ser una
realitat... i no és molt agradable.

MANTINGUES-TE
AMB VIDA!

Què portar a la
motxilla?
Aigua
Barretes energètiques
Mapa
Brúixola
Bateria externa
Llanterna
Radio
Piles
Tiretes

