KRIŽOVATKA

Simulácia
ÚVOD
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

– TITULKY –
Prechod z čiernej obrazovky na obrazovku zapnutia monitora.
Pohlaď na mňa ako čakám na nabehnutie Windows a potom zadám heslo.
Otvorím prehliadač a vyhľadám si BBC News.
Otvorím si News: „Vedci dokázali, že žijeme v simulácii!“ - POV
Začudujem sa a zaklapnem NTB a odídem preč.
– ČIERNA OBRAZOVKA & TITULOK: „SIMULÁCIA“ –

SCÉNA 1
1. Záber ako spím. - „O 3 TÝŽDNE NESKÔR...“
2. Zobudí ma ráno budík.
3. Zoberiem si telefón a začnem čítať správy v posteli.
4. Detail na display, hackerom sa podarilo dostáť do vesmírneho systému (alebo niečo podobné)
5. Vstanem z postele a bežím k PC si niečo o tom vyhľadať.
6. Nájdem fórum, kde je link na stiahnutie programu a odomknutie systému pre kohokoľvek na Zemi.
7. Pozriem svoju databázu a hacknem si svet vyplnením údajov v softvéri = vyhľadám sa.
SCÉNA 2
1. POV ako mi nabieha konzola (niečo ako iron man POV).
2. Zadám príkaz na administratívne pravá. (vyskočí pop-up že zneužitie môže byt trestané)
3. Ignorujem to a skúsim sa zväčšiť príkazom na height.
4. Napíšem 200cm, avšak prečíta to ako 200inches ≈ 510cm ≈ 3-krát väčší.
5. Strih na mňa ako ma to prekvapí.
SCÉNA 3
1. Záber zo striech ako sa láme strecha a rastiem cez stenu. (ak sa bude dať)
2. Scény ako prechádzam veľký cez ulice (možno aj skombinovanie zničeného mesta).
3. (ak sa bude dať) POV záber – pop-up že mám ban a som vyhodený zo sveta za porušenie pravidiel.
4. Ocitnem sa v prázdnej bielej miestnosti.
5. – ZÁVEREČNÉ TITULKY –

Križovatka
PSYCHOLOGICKÁ = pri získaní prístupu ku „svetovej konzole“ sa ju rDozhodnem zneužiť
napr.: keď sa v hre rozhodnem hackovať / cheatovať aj keď viem, že je to zakázané
FYZICKÁ = prejdem cez križovatku
Myšlienka
úvod sa odohráva v izbe – sme uväznený nemáme slobodu --- keď hacknem systém, tak som „voľný“ = vonku

Miesta
https://goo.gl/maps/Ygzin4pGRfhuqA8m9

https://goo.gl/maps/iXJyNt5kHk6eam979

https://goo.gl/maps/LBH3BtqVuGXWKh6b6

https://goo.gl/maps/7NfbyTEXUkWZLQt39

