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I N T R O D U C C I Ó

CONCEPTE DEL JOC

Nelumbo és un videojoc en dues dimensions d’exploració, plataformes i puzzles, en

el qual el descobriment i redescobriment dels espais ocupa un element central en

l'àmbit narratiu.

Els habitants d’aquesta galàxia, Nemsi, estan patint una estranya malaltia

anomenada Nelumbo, que fa que la gent perdi els seus records, i que aquests es

dispersin per tota la galàxia. Davant d’això, el protagonista, el qual és controlat pel

jugador, es veu abocat a viatjar per tots els planetes de Nemsi, no només buscant els

records i retornant-los a aquells que els han perdut, sinó endinsant-se en l’origen

d’aquesta estranya malaltia

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

● Dinamisme → Descobrir que està provocant aquesta desgràcia a través de

l'exploració de diferents entorns i planetes i interactuant directament amb els

personatges i les seves històries.

● Narrativa complexa → Motiva al jugador a descobrir que és el que hi ha

darrere de cada història i cada record. A poc a poc, i a mesura que avanci en

l’exploració, podrà anar unint les peces.

● Puzzles → En certs punts del relat, el jugador haurà de resoldre alguns

obstacles per tal de poder avançar en el recorregut. Això s’anirà complicant a

mesura que es vagin adquirint més habilitats i es pugui accedir a zones més

amagades.

● Backtracking → Motiu base de la dinàmica del joc. El jugador haurà

d’interactuar, aconseguir i retornar records als NPC per tal d’emplenar els

buits que s’han generat en la memòria dels habitants i, així, poder resoldre

l’enigma al complet. D’aquesta manera, el jugador haurà d’anar retornant i

reexplorant totes aquelles zones per les quals ja ha passat i adquirir noves

informacions no disponibles prèviament.
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GÈNERE

Nelumbo és un joc de plataformes inclinat a l’aventura on la clau serà la interacció

amb l’entorn per tal d’avançar en la trama. El personatge es desplaçarà pels nivells

de forma vertical i horitzontal sense la necessitat d’atacar a cap NPC.

PROPÒSIT I PÚBLIC TARGET

Nelumbo va dirigit a jugadores de qualsevol edat que estiguin interessades en

videojocs amb un component narratiu, que els agradi que el ritme del joc i l’acció

siguin més lents i que gaudeixin els puzzles. És un perfil de jugador proper a l'indie.

REFERENTS

Els nostres principals referents del món del videojoc són Gris, tant per l'apartat visual

com pels elements de plataformes, i Hollow Knight, pel tipus d'interacció amb els

personatges i el plantejament de l'exploració a partir del backtracking. Per altra

banda també tindríem l’Outer Wilds pel que fa a l’aspecte d’exploració espacial i la

nau que s’utilitza.

CONTROLS I PLATAFORMA

Nelumbo és un joc pensat per a PC, pel fet que és una de les plataformes més

populars del moment, tot i que no descartem fer un port i llançar-lo per a altres

plataformes en un futur i poder aconseguir un target més ampli.

El jugador podrà controlar al personatge a través del teclat i amb el comandament

de la PlayStation 4 o la Xbox One, amb els controls que s’han explicitat anteriorment.
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N A R R A T I V A

INTRODUCCIÓ I PROGRESSIÓ NARRATIVA

Nelumbo s’ubica en una galàxia anomenada Nemsi, la qual està patint la pèrdua de

memòries individuals i col·lectives, per culpa de la malaltia del Nelumbo, de manera

que els seus habitants no se’n recorden de la funcionalitat de les coses ni dels seus

propis records, així com tampoc de la història i el context que els defineixen.

Anys enrere, un habitant d’un dels planetes afectats es va adonar d’aquesta

anomalia, començant a investigar quin podia ser l’origen d’aquesta desgràcia.

Mosee, el que acabaria sent un heroi pel seu poble, va viatjar per tot l’univers

buscant la font d’aquesta espècie de malaltia degenerativa batejada com a Nelumbo,

però va acabar desapareixent i tota la població va acabar sotmesa a l’oblit.

No és fins anys després que apareix el nostre protagonista, un individu al qual no

l'afecta aquesta malaltia i que està destinat a seguir els passos de Mosee per acabar

el que ell va començar.

La progressió narrativa va lligada de la mà amb la interacció i el descobriment de

l’entorn diegètic, però tot i que des d’un principi es començaran a desprendre petites
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dosis d’informació narrativa, no serà fins al planeta final que s’exposarà el gruix

d’informació rellevant per a la comprensió total de l’argument.

És a dir, des d’un principi, el jugador sabrà que hi ha un problema relacionat amb la

pèrdua de memòria, sent aquest el motor del joc principalment, però sense saber la

magnitud ni l’origen del problema. Això servirà com a premissa per llançar al

protagonista a l’exploració i descobriment de nous entorns i motius que ajudin a

desenterrar informació sobre la font o la causa d’aquest mal.

D’aquesta manera dins la narrativa general es tracten temes com l’existencialisme

filosòfic, la melancolia, emocionalitat o fragilitat i l’humor excèntric i un toc menys

seriós en els diàlegs i interaccions amb els NPC.

El joc comença amb una petita cinemàtica on Mosee diu el següent:

“When I was little, my mum used to tell me stories to sleep every night while we

looked at the night sky. Sometimes, I asked her to do it even when I was

awake... Maybe I was a little bit annoying, yup. I loved them so much I could

listen to her all day long, but one day, she suddenly forgot about my favourite

one, and I knew something was

wrong”.

“Cuando era pequeño, mi madre me contaba historias cada noche mientras

observábamos el cielo, así conseguía que me durmiera rápido. A veces, le

pedía que me las contara incluso cuando estaba despierto. Quizás fuera un

poco pesado, sip. Me gustaban tanto esas historias que las podría escuchar

durante horas. Pero un día, de repente se olvidó de mi historia favorita, y supe

que algo iba mal.

El jugador, en aquest punt, pot pensar que qui diu aquestes paraules és lx

protagonista, però al final de la història, ens adonarem que qui les deia era Mosee.

Seguidament i en una altra cinemàtica, veurem com el nostre protagonista es troba

un casc al bosc, agafant-lo i posant-se'l sense saber a qui va pertànyer.
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PROTAGONISTA

La o el protagonista de Nelumbo és un personatge que es manté anònim, sense

unes característiques físiques marcades, ja que duu un casc des de l’inici del joc que

no permet observar-li el rostre i una roba neutra. Això s’ha fet sota la intenció que

sigui un personatge universal i que totes les jugadores puguin veure’s reflectides i

puguin empatitzar i sentir-se representades, que tothom pugui imaginar-se dins el

joc. D’aquesta forma, no és un personatge dictat per una edat, raça o gènere

concrets.

A més, com a personatge heroic, tindrà la sort de no ser afectat pel Nelumbo, com si

per obra del destí estigués evocat a resoldre la gènesi de la pandèmia.

PLANETES

Cadascun dels planetes que conformen el sistema solar de Nemsi té unes

característiques, habitants i històries pròpies que ajudaran a la jugadora a conèixer i

entendre el context diegètic. L’objectiu serà que el protagonista sigui capaç de

recuperar suficients records per a poder ajuntar totes les peces del misteri i trobar (o

no) una solució per aquesta malaltia.

A continuació, detallem la narrativa pròpia de cadascun dels astres de Nemsi.

Narrativa a Miseet

El protagonista començarà la història al seu planeta natal, Miseet, un planeta que és

mig bosc, mig ciutat i que està caracteritzat per la seva vegetació i els seus

habitants amb màscares. A més, el protagonista duu una mena de casc

d’astronauta/escafandre que s’havia trobat prèviament al bosc. Aquest planeta serà

el que servirà com introducció i la narrativa se centrarà més en l'exposició de la

problemàtica amb la memòria que no pas una profundització de la trama general.

Aquestes primeres interaccions serviran per introduir al jugador en un món on els

seus habitants tenen fortes i clares pèrdues de memòria que afecten tant als seus

records com a la seva funcionalitat com a éssers vius. Gràcies als diàlegs que
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mantindràs amb els personatges de Miseet, descobriràs píndoles d’informació que

també et mostraran algunes mecàniques del joc i que et faran plantejar-te la

dimensió i magnitud d’aquesta pandèmia de l’oblit.

El primer personatge que et trobaràs a Miseet serà la vella Merodean, l’antiga

guardiana de les claus de les portes del poblat, tot i que sembla haver-se oblidat de

la seva funció. Aquesta es mostrarà com una dona que porta tota la vida vivint al

mateix planeta i que et confon amb l’estàtua de la plaça, pensant que sou la mateixa

persona (tot i que es tracta d’una estàtua que es va fer a Mosee anys enrere).

Aquesta dona serà la que t’ajudarà a trobar la clau que tanca la porta d’accés a la

resta del poblat, al qual hi podràs accedir després de retornar-li el record de la

ubicació d’aquesta.

Aquest record et permetrà veure una petita interacció del passat entre Merodean i un

personatge que encara no coneixem (Osis), on aquest li entrega les claus a la llavors

no tan anciana dona. Quan li expliquis aquest record a Merodean, recordarà que ella

era la guardiana de les claus i t’ajudarà a obrir l’entrada.

Un cop has travessat la porta, et trobaràs amb un altre personatge pintoresc, la

Weet, una noia coqueta d’una raça diferent que viu en una casa que desentona amb

la resta que hi ha a Miseet. Tot i que ella no ho sap, és originària del planeta-ciutat

(Ghöros) i la seva casa està realment feta amb parts de metall d’una nau antiga. Es

riu de tu perquè pensa que ets d’un altre planeta i que no te'n recordes.

De primeres el jugador no ho sabrà, però la seva subtrama es basa que, de petita, es

va colar a la nau de Mosee, i quan aquest se’n va adonar, la va deixar a una

civilització d’un altre planeta perquè la retornessin en una nau a casa seva. Com el

Nelumbo cada cop estava més estès, aquests habitants es van oblidar d’on l’havien

d’enviar i van fer que arribés a Miseet. La Weet s’hi va acabar adaptant construint-se

la seva pròpia casa i convencent-se que allò sempre havia estat la seva llar.

Per últim, ens trobarem amb Turum, un altre ancià que porta tota la vida observant el

cel i que ha estat viatjant per ell. Pràcticament viu a l’observatori de Miseet i, per

algun motiu, sembla ser el més coherent del poblat. Et parlarà dels seus viatges
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espacials i de la nau que un dia algú li va deixar prestada i, tot i que no és seva, te

l’acabarà deixant perquè puguis investigar sobre el Nelumbo.

De nou, això el jugador no ho sabrà fins a haver recuperat els records implicats, però

en Turum tenia una gran amistat amb Mosee, havent treballat els dos en la

investigació de l’origen d’aquest mal universal. Com a còmplices, quan el Mosee va

marxar cap al planeta final, en Turum va ocultar la ubicació d’aquest astre per no

permetre que ningú més iniciés una aventura tan perillosa o dificultés i obstaculitzés

la feina d’en Mosee. De totes maneres, en Turum va acabar per oblidar la ubicació

exacta del planeta.

Narrativa a Tarcora

Planeta per la superfície del qual viatja un tren que no para mai de moure’s. Aquest

va ser creat perquè els seus habitants associen la pèrdua de memòria a la nit, així

que van destinar tot el seu capital a encarregar un vehicle que es mogués a la

velocitat de la llum per tal d’evitar l’eclipsi etern. La raça que hi viu són una mena

d’aristocràtics cultes i elegants que creien haver trobat la solució definitiva gràcies a

la seva intel·ligència, però han resultat patir el mateix destí que la resta de la galàxia.

D’aquesta manera, ens trobarem amb un escenari on els NPC viuran sota aquesta

creença d’haver superat el Nelumbo, tot i que la majoria d’aquesta informació la

rebrem a partir de curts missatges de lucidesa d’alguns dels passatgers, ja que

hauran perdut gran quantitat de records. A més, seran personatges “mig-zombis”,

sense energia i desmillorats a causa de no dormir quasi mai (viuen en un constant

dia).

En aquest planeta ens trobarem per primera vegada amb Osis (anirà apareixent a

tots els planetes), el germà de Mosee, tot i que no ho sabrem de primeres. Se’ns

presentarà com un jardiner misteriós i afable que semblarà tenir més coherència en

el seu diàleg que la resta, percebrem ràpidament que és un NPC que destaca per

sobre dels altres. Ens donarà informació rellevant i pistes per seguir descobrint

l’univers que ens rodeja. A més, les plantes que cuida ens seran de gran ajuda al llarg
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del joc.

Un dels records a recuperar en aquest planeta passa de nit, així que hauràs d’aturar

el tren, cosa que mai havia passat. Tots s’adormiran per fi i podràs accedir a la zona

2 del tren, però també havent aconseguit l’habilitat de la llum.

Narrativa a Ghöros

Ghöros és un gran planeta-ciutat en obres, sense acabar. Té uns edificis immensos,

sòlids i amb presència, però cap d’ells es va acabar de construir. Això va ocórrer

perquè per crear tan imponent capital calia molt material, cosa que no faltava quan

la gent jove de la ciutat viatjava a altres llocs per portar-ne. El problema va venir quan

a causa de l’afectació del Nelumbo, els joves exploradors van marxar un dia i ja no

van saber tornar mai més, provocant l’envelliment massiu de la població i deixant

que Ghöros es convertís en una capital a mig acabar i amb un munt d’ancians que es

passen el dia comentat l’estat de les obres. Amb els anys, els edificis s’han anat fent

malbé i ja no estan en el mateix estat que en el passat, cosa que representa la

decadència i la desgràcia que està ocorrent a Nemsi i com res pot acabar d’estar del

tot complet, de com tot es va desmuntant a poc a poc.

Al planeta coneixeràs a en Sesh, un vell historiador amb una barba blanca

sorprenentment llarga que ha estat escrivint durant anys. La seva vida es basa a

anar rellegint constantment el que ha estat escrivint mentre va redactant tot allò nou

que se li ocorre. Això l’ha ajudat a poder combatre subtilment el Nelumbo, tot i que

no sempre té la sort de tenir records lúcids.

Narrativa a Mhangliia

Mhangliia és un planeta definit per la seva gran vegetació, amb un arbre enorme que

el travessa sencer. És una font de minerals i recursos naturals, per això els

exploradors de Ghöros venien aquí a recollir el material necessari per construir la

seva ciutat. En un d’aquests viatges, s’hi van acabar quedant i creant una nova llar

11



lluny de la gran urbs a la qual estaven acostumats. És un planeta optimista i on es

respira més felicitat que a la resta, tot gràcies a la societat que han estat capaços de

construir i a com s’han organitzat durant els últims anys. D’això en té la

responsabilitat la Lete, una joglar que va inventar una nova mitologia i els hi va donar

un propòsit a les seves vides. Actua com una figura matriarcal i gràcies al seu poder,

ha estat capaç de crear i introduir nous records als habitants. Tot i que aquests nous

records no s’adeqüen a la realitat, aquí veiem l’exemple de com ha estat l'única

persona capaç de donar un significat a l’existència dels seus companys, creant un

espai agradable i autèntic.

Així doncs, la Lete té la capacitat de crear records nous des de 0 amb l’ajuda d’una

argila poderosa, qualitat que t’acabarà ensenyant i podràs utilitzar en certes parts del

joc. De primeres, a Mhangliia hi viu en Kasidae, un ermità que és l'únic habitant que

viu apartat d’aquest ecosistema societari, és l’únic NPC d’aquest planeta que viu

enfonsat, ensopit, tot i que no acabar de recordar per què. Tu, com a protagonista,

tindràs la capacitat de fer-li recordar el fet traumàtic que li va provocar tanta tristesa

(però que també serà dir-li la veritat) o bé retocar i modificar aquesta memòria per

acabar amb la seva pena eterna (i també mentir-lo).

Narrativa a Obbyss

Planeta final de naturalesa gasosa que cada cop creix més i més gràcies a anar

absorbint els records que la gent va oblidant. Aquest va ser el destí final de Mosee, ja

que va descobrir que en aquest astre podria descobrir l’origen del Nelumbo. Tot i així,

quan hi va aconseguir aterrar, la seva nau va quedar destrossada, cosa que va

impossibilitar que pogués marxar del planeta.

Donada aquesta situació, va intentar trobar una solució per ajudar als habitants de

Nemsi, així que amb les parts de la seva nau va crear un tron que l’ajudés a retornar

els records acumulats a la gent. Aquest funcionava amb una mena de tecnologia

que “xuclava” els seus propis records. És a dir, en Mosee s’assentava al tron i es
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posava un casc que tenia la funció d’absorbir totes les seves memòries intactes per

retornar-les als respectius habitants.

Per desgràcia, el seu invent no va tenir èxit i ell mateix va acabar consumit i postrat

eternament. Aquest tron està al final de la cova d’aquest planeta, la qual està plena

de pintades “rupestres” fetes pel mateix Mosee, on s’explica la història del Nelumbo i

on hi estan escrites les paraules de la primera cinemàtica del joc:

“When I was little, my mum used to tell me stories to sleep every night while we

looked at the night sky. Sometimes, I asked her to do it even when I was

awake... Maybe I was a little bit annoying, yup. I loved them so much I could

listen to her all day long, but one day, she suddenly forgot about my favourite

one, and I knew something was

wrong”.

El protagonista es trobarà a Mosee consumit, responent a la narrativa de l’heroi

caigut en desgràcia, l’heroi del qual havies estat seguint la pista resulta ser un

vegetal connectat a un tron amb una funcionalitat desconeguda. En aquesta situació

el jugador es trobarà en una dicotomia en la qual haurà de decidir el seu propi futur i

el destí de Nemsi.

Finals

En la conjuntura de trobar-se a Mosee totalment desgastat, el jugador podrà decidir

si:

● Desconnectar a Mosee del seu tron per connectar-se ell mateix i descobrir si

així pot ajudar als habitants de Nemsi. Aquesta opció dona pas a un final

ambigu on no podrem saber de primeres si això seria una solució real o si

acabaria amb el mateix destí que Mosee. Tampoc sabem que és el que va

fallar en aquest procés i seria possible que el nostre protagonista fos capaç

de fer-ho bé. De totes maneres, com per escollir aquest final s’hauria de

desconnectar a Mosee del tron, el jugador estaria prenent activament la

decisió de matar a l’Heroi Ancestral. Tot i que molt probablement ja era mort

abans de desconnectar-lo, el jugador no havia influït en el seu estat previ.
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● Per altra banda, el jugador podrà seguir el consell d’Osis i fugir de Nemsi amb

la “seguretat” de què el Nelumbo no ha arribat més enllà. És una forma de

salvar-te a tu mateix després de veure que fins i tot la persona que més lluny

havia arribat per tal de solucionar la situació, ha acabat en estat vegetal en un

tron d’un planeta inhabitat, caigut en l’oblit com tot i tothom.

● Per últim, se’ns planteja seguir amb la narrativa de Lete i donar-li una nova

esperança a la societat amb la propagació d’una mitologia nova, tot i que

sigui falsa. D’aquesta manera es planteja una societat que creixi i evolucioni

sobre uns nous pilars estructurals i que es fomenti sobre una filosofia més

positiva i ideal que permeti als seus habitants trobar la felicitat de nou.

Aquest final només es desbloqueja si la jugadora ha modificat un nombre

concret de records (és a dir, si ha utilitzat suficientment l’habilitat de Lete com

per a dominar-la).

Taula de Planetes a Nemsi

A continuació i a tall de resum, disposem d’una taula amb el nom dels diferents

planetes del sistema solar, les seves particularitats i els personatges que hi viuen.

PLANETA DESCRIPCIÓ NPC

Principals

NPC

Secundaris

Miseet.

Planeta

Inicial

Planeta petit meitat bosc meitat

poblat. Les cases estan

interconnectades pels arbres i a la

tribu tots porten màscares. Hi ha

cartells que indiquen la funcionalitat

de les coses.

- Merodean

- Turum

-Weet

-Suri

Tarcora.

Planeta Tren

Planeta per la superfície del qual

viatja un tren que no para mai de

- Osis -Aristocràtics

(passatgers)
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moure’s. Associen la pèrdua de

memòria a la nit, així que es mouen a

la velocitat de la llum per evitar

l’eclipsi etern.

-Creador del

tren (Neroe)

Ghöros.

Ciutat

Planeta en obres. És una gran ciutat

que es va quedar a mig construir. La

gent jove va marxar a buscar

materials, però no van tornar mai i ara

la població és majoritàriament vella.

- Historiador

(Sesh)

- Osis

- Ancians

- Hal (nena)

Mhangliia.

Bosc

Planeta de naturalesa vegetal, el qual

està travessat per un gran arbre i les

seves arrels. Aquí viuen els

exploradors de Ghöros sota la nova

mitologia de Lete.

-Joglar (Lete)

- Osis

-Grup

d’exploradors

-Ermità (Kasidae)

Obbyss

Final

Planeta on culmina la història, fet dels

records de la gent i de naturalesa una

mica gasosa. Hi ha una cova enorme

amb pintades a les parets, al final

està l’heroi ancestral, postrat a un

trono que es va fer amb les restes de

la seva nau.

No té cicle de dia o nit, el cel sempre

és gris. Només s’hi pot arribar havent

aconseguit cert nombre de records.

-Mosee (Heroi

Ancestral)
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PERSONATGES

Els diferents NPC de Nelumbo tenen personalitats i característiques diferents. De la

mateixa manera que cada planeta és únic, els habitants d’aquests també ho seran.

Trobarem alguns planetes, com Mhangliia, on els personatges tindran una forma de

ser semblant i serà fàcil relacionar-los entre ells, i d’altres planetes els habitants dels

quals seran més heterogenis. La gràcia d’això és que el jugador vulgui interactuar

amb cadascun dels NPC que es trobi per descobrir les característiques pròpies i els

diferents caràcters dels personatges, cosa que encara fomenta més la curiositat i

l’exploració per part de la jugadora.

Així doncs, tindrem un llistat de personatges principals que seran més o menys

fonamentals pel relat de la història i d’altres personatges secundaris, que

funcionaran més per enriquir l’univers diegètic de Nelumbo.

Personatges Principals

● Protagonista → Encarnació del jugador. Duu un casc similar al d’un

astronauta que troba al principi del joc, amb un tub que funciona com a

catalitzador dels records trobats. Mai li veiem el rostre real, mantenint certa

universalitat i misteri. No se li associa cap gènere ni nom pel mateix motiu.

● Heroi Ancestral (Mosee) → Aquest personatge funciona inicialment com una

“llegenda” d’algú que va marxar fa anys de la ciutat, cercant l’origen d’aquesta

mena de pandèmia que provoca la pèrdua de la memòria. Hi ha una estàtua

seva enmig del primer planeta, Miseet, però ningú sembla recordar qui és. És

originari del mateix planeta que el protagonista, i va ser el primer en combatre

la malaltia amb una nau que es va fabricar ell mateix.

● El jardiner (Osis) → Un dels pocs habitants que et trobes a tots els planetes.

La seva devoció per l’ofici i el cultiu de les plantes sembla haver-lo fet immune

a la malaltia, és de les poques persones que a mesura que avança el joc no

perd la memòria. Molt amable, i et tracta amb molta reverència, t’alerta de la
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situació, creu que és immensament difícil trobar una solució, té poca

esperança.

És el germà de l’heroi Ancestral, Mosee. Tenia bona relació amb ell i estava al

cas del qual estava fent, ja que de petit va viure com el seu germà

l’abandonava per anar a buscar una solució al Nelumbo. Va estar amb ell

abans que la nau partís (hi ha un record amb el qual descobreixes això) i ara,

al veure que la malaltia s’ha agreujat, entén que el seu germà ha fracassat.

Tu li recordes a ells dos de petit, per la qual cosa et té cert afecte. Per això

t’aconsella que, si pots, fugis d’allà.

● La Joglar (Lete) → És una de les exploradores que va quedar perduda a

Mhangliia. S’ha quedat amb la comunitat i, en vistes que ningú recordava la

seva història, ni la de ningú, ni res, se n’ha inventat ella una de nova. Ha creat

una nova mitologia per tal de reemplaçar l’anterior, i així ha aconseguit donar

un propòsit als exploradors, que s’han aferrat a aquest relat per seguir creient

en alguna cosa. Encara que tot allò en el que creguin sigui fals, és la

comunitat més sana de les que t’has trobat, perquè segueixen tenint

propòsits. D’alguna manera, et planteges la possibilitat que, potser expandint

la mitologia que la Lete ha creat, podries curar la malaltia, no recuperant els

records, sinó suplantant-los.

Personatges Secundaris

● Mare de l’heroi ancestral (Gea) → És mencionada en la cinemàtica inicial,

però no apareix com a tal.

● L’historiador de la ciutat (Sesh) → Senyor vell que habita a Ghöros, amb la

barba molt llarga i espessa. A diferència del teu planeta natal, on es va tenir

l’enginy de posar cartells a tots els elements del poble per no oblidar els

noms, a la ciutat no es va fer, i aquest senyor vol esmenar aquest error

documentant la història de la ciutat. Es passa el dia a la biblioteca de la

ciutadella escrivint i llegint sense parar per no caure en el bucle de l’oblit.
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● Nena de la ciutat (Hal): Està fora d’una casa amb una biga que travessa la

teulada i la porta no es pot obrir. Et demana que l’ajudis a obrir-la. Si més

endavant mentre creues les torres et deixes caure per un dels forats, pots

arribar a la teulada i entrar. A dins, a part de trobar un record, pots obrir la

porta i deixar-la entrar.

● L’habitant del bosc (Kasidae) → Habitant que viu isolat a una casa a

Mhangliia. Ell i el seu familiar van viure junts alguna mena de fet traumàtic.

Per tal de fugir del seu passat, es va refugiar als boscos, on va acabar

oblidant què havia passat, però no la sensació que l’acompanyava.

Aquest personatge es planteja com un dilema moral per al jugador, ja que

tindrà la capacitat de retornar-li aquest record a Kasidae o no, permetent que

segueixi vivint en una mentida, però sense reviure aquest fet traumàtic o

explicant-li la veritat i que pugui refer la seva vida.

● Els “nàufrags” de la ciutat a mig construir → Antics habitants joves de

Ghöros que, en un dels seus viatges a Mhangliia per aconseguir recursos, van

perdre la noció de l’espai i s’hi van acabar quedant.

● Els habitants del planeta-tren (Tarcora) → Convençuts que la malaltia es

propaga mentre dorms, viatgen en un tren que no para mai per evitar que es

faci de nit. Tenen un toc aristocràtic i et tracten amb superioritat.

● Els habitants vells de la ciutat: La gent jove va marxar de Ghöros i només es

van quedar els ancians, que tampoc recorden on van marxar. Com que no van

poder acabar de construir la ciutat, aquesta està tota en obres, la qual cosa és

un paradís pels ancians, que es van passejant d’obra en obra observant-les

curosament.
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OMNIN

Els Omnin són la materialització dels records que se’t sol·liciten en el joc. No són

més que el nom propi de les memòries a Nemsi. Aquests omnin disposaran d’una

condició material per tal que el protagonista els pugui recuperar. A més, existirà la

possibilitat de reviure’ls i, així, conèixer que amaguen.

És important mencionar la dicotomia natural dels omnin. N’hi ha de dos tipus: els

fixes i els modificables.

● Els omnin fixos són aquells que són clau per a la progressió narrativa del joc i,

per tant, es retornaran íntegrament als seus NPC respectius. Això no vol dir

que tots siguin obligatoris, ja que n’hi ha alguns que són opcionals i no són

necessaris per poder arribar al final del joc, però tot i ser optatius, no es

podran modificar perquè tindran certa rellevància narrativa.

● D’altra banda, els omnin modificables tindran una naturalesa més mutable i, a

més, seran sempre de naturalesa opcional, ja que no seran obligatoris per a

poder avançar en la trama, sinó que funcionaran més com a ampliació

informativa o, fins i tot, com a dilemes per al jugador.

Tots dos es recuperaran de la mateixa forma, però els modificables tindran la

possibilitat de ser canviats des del mateix inventari abans de retornar-los al NPC

sol·licitant. És a dir, si el jugador aconsegueix un onmin modificable (i després

d’haver aconseguit l’habilitat mencionada a continuació a l’apartat de “mecàniques

relacionades amb el record”), podrà decidir si mutar la memòria abans de retornar-la.
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Taula d’Omnin modificables

La informació i el nombre de records s’aniran ampliant a favor de la narrativa i

l'exploració dels planetes i les diferents zones

Record Descripció NPC que sol·licita i on Obligatori

o

opcional?

1 La seva casa està destrossada i

la porta ha quedat encallada.

Hal a Ghöros Opcional

2 Anys enrere, va viure un fet

traumàtic que el va fer viure en

pena durant tota la seva vida.

Kasidae a Mhangliia Opcional

3 Habitant del tren a Tarcora Opcional

4 Està esperant que la seva dona

torni de comprar el vestit per la

boda.

Lirian a Ghöros Opcional
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Taula d’Omnin No Modificables

Record Descripció NPC que

sol·licita i on

Planeta del

col·leccionable

NPC que

apareixen

Què

aconsegueix

es

Obligatori

o

opcional?

Excepcionalitat

(3 records de

Mosee)

1 Record Tutorial

Inicial. Merodean

recorda on va

deixar la clau que

servirà per obrir la

reixa del primer

planeta.

Merodean

a Miseet

Miseet

A la plaça de

l’estàtua.

Merodean i

Osis

Saber on està

la clau que et

permetrà

seguir

explorant el

primer

planeta.

Obligatori

2 Els exploradors del

planeta-ciutat

envien a la Weet de

volta al seu planeta,

però s’equivoquen i

l’envien a un altre.

Weet

a Miseet

Planeta Bosc Weet i

explorador

s

Conèixer la

història de la

Weet

Opcional
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3 Mosee se’n va del

seu planeta natal

per anar cap al

planeta final amb la

intenció d’acabar

amb el Nelumbo.

S’acomiada del seu

germà petit Osis i li

entrega el seu casc.

Osis, trist i resignat,

deixa caure el casc

al bosc.

Osis

a Ghöros

Miseet

És un record que el

jugador veu ja a

l’inici del joc, però no

hi podrà accedir fins

a haver aconseguit

“x” habilitat.

Osis i

Mosee

Profunditzar

en la

narrativa i els

personatges.

Empatitzar

amb Mosee i

Osis.

Opcional No li retornes a

cap NPC.

Serveix per

conèixer sobre

la història de

Mosee.

4 Mosee arriba al

planeta final i

explora la cova a la

qual acabarà

quedant-se.

Com en el planeta

final els records

No te’l

sol·licita

ningú. És un

Easter Egg,

te’l trobes al

mateix

planeta final

Planeta Final Mosee Profunditzar

en la

narrativa i els

personatges

Opcional No li retornes a

cap NPC
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prenen fisicitat,

aquest record te’l

trobaràs mitjançant

l’exploració.

si

investigues

suficient.

5 Última conversa

entre Turum i

Mosee abans que

aquest marxi.

Pacten ocultar la

ubicació del

Planeta Final (que

han descobert

junts) perquè ningú

pugui seguir-lo a un

lloc tan perillós.

Còmplices.

No te’l

sol·licita,

però tu li

extreus al

Turum a

l'observatori.

Miseet Mosee Aquest

record serà la

clau per

saber la

ubicació del

planeta final.

Parles amb el

Turum i li

dones certa

informació

que el fa

recordar el

passat i, a

més, veure

que estàs

Obligatori No li retornes a

cap NPC
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preparat per

intentar-ho.

6 Com va ser inventat

el planeta-tren

Creador o

Conductor

del tren

(Neroe) a

Tarcora

Tarcora Neroe i

ancià que

viu a

Tarcora

Saber la

història i la

narrativa

d’aquest

planeta i els

seus

habitants.

Opcional

7 Osis cultiva unes

plantes que

il·luminen. Les

utilitza per anar a

buscar una nena

perduda.

Hal a

Ghöros

Mhangliia Hal i

Mosee

Llum Obligatori
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M E C À N I Q U E S
Nelumbo és un joc que combina mecàniques de moviment versàtil, pròpies de les

plataformes, amb altres vinculades als sistemes de diàlegs i interacció amb l’entorn,

que contribueixen a explorar la narrativa del joc, i que al mateix temps aquesta

narrativa sigui interessant. La intenció amb aquestes mecàniques és trobar un

pathing equilibrat, on les mecàniques derivades dels records siguin centrals i tinguin

molt de pes, però al mateix temps que no siguin les úniques i que l’experiència no

sigui merament contemplativa.

De cara a presentar les mecàniques en aquesta memòria, s’han subdividit en grups.

En primer lloc, estan les mecàniques de moviment i interacció bàsica, que són

aquelles que es tenen des de l’inici del joc (no han de ser descobertes o

desbloquejades) i que permeten una interacció general amb els elements de l’entorn,

la qual és extrapolable a qualsevol dels escenaris del joc. En segon lloc, està la

mecànica de recuperació dels records i la seva variant de modificar-los. Finalment,

l’últim bloc el componen les mecàniques de moviment expandit, aquelles que es van

obtenint progressivament a mesura que s’avança en el joc i que van més

relacionades amb els jocs de plataformes. A més, en cada una de les mecàniques

s’explicitaran els controls que es fan servir, tant en teclat com en els diferents

comandaments de les consoles actuals (Playstation i Xbox), que són els controls

actualment contemplats pel joc.

MECÀNIQUES I ACCIONS DE MOVIMENT I INTERACCIÓ BÀSICA

1. Caminar → Desplaçament en l'eix X del personatge. Només pot caminar

estant a terra, i només si aquest té un angle d'inclinació menor a 30 graus. Per

caminar cal prémer l'input dret o esquerra en funció de la direcció a la qual es

vol anar. El personatge caminarà mentre es mantingui premut el botó, i al

deixar-lo anar es deixarà de caminar, tornant a la posició idle.

Inputs:

- Comandaments: Joystick esquerre cap a la dreta o l'esquerra.
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- Teclat: Les dues fletxes de moviment laterals

2. Saltar → Desplaçament vertical del personatge. Només pot saltar des del

terra i només si aquest té un angle d'inclinació inferior a 30 graus. Per saltar

cal prémer el botó de salt, i el rang d’aquest no variarà en funció del temps

que estigui pressionat el botó. Mentre es realitza el salt, amb els inputs de

moviment lateral es pot controlar la caiguda.

Inputs:

- Comandament PS: Botó X

- Comandament Xbox: Botó A

- Teclat: Espai

3. Pujar i baixar escales → El personatge pot pujar i baixar escales de mà. Per

interactuar amb les escales, el personatge s'ha d'apropar a aquestes i

mantenir premut el botó de "dalt" si vol pujar-les o "baix" si vol baixar-les (si té

premut el botó abans d’entrar en contacte amb l’escala seguirà sent vàlid). Es

pot iniciar la interacció amb les escales des de l'aire. Mentre l'acció de

pujar/baixar escales es produeix, el jugador no es pot moure horitzontalment,

però pot saltar, en aquest cas tant cap als laterals com verticalment. Si durant

l'acció de pujar i baixar les escales el jugador deixa de prémer el botó es

quedarà quiet, però l'acció de pujar/baixar escales no haurà acabat, de

manera que seguiran havent-hi totes les condicions prèvies.

Inputs:

- Comandaments: Joystick esquerra cap a dalt o cap avall.

- Teclat: Les dues fletxes de moviment verticals.

4. Empènyer i estirar objectes → El personatge pot empènyer i estirar certs

objectes, per tal de desplaçar-los. Aquesta interacció es produeix mantenint

premut el botó d'interacció estant a prop de l'objecte, de tal manera que

mentre el botó estigui premut, el personatge pot empènyer i estirar l'objecte i

quan es deixi de prémer es deixa d'interactuar amb l'objecte. Mentre s'està

empenyent o estirant objectes, el jugador només pot fer servir la mecànica de
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moviment de caminar, i la velocitat de moviment queda reduïda. Com que

aquesta mecànica simula la interacció amb un objecte tangible, només es

poden empènyer i estirar objectes a terra, en un angle d'inclinació menor a 15

graus. Si el jugador empeny un objecte cap a un abisme, l'objecte caurà, i a

l'instant el jugador deixarà d'estar interactuant amb l'objecte, pel que ell no

cauria. Si el jugador estira l'objecte, i hi ha un buit darrere, el jugador cauria,

deixant d'interactuar amb l'objecte, i l'objecte quedaria a dalt.

Inputs:

- PS: O (rodona)

- Xbox: B

- Teclat: Z

5. Activar / desactivar mecanismes → En el joc hi ha diferents mecanismes

(portes, ascensors ...) amb els quals el jugador pot interactuar. Com esquema

bàsic, aquests mecanismes es fan servir estant a prop d'ell mateix i prement

el botó d'interactuar. Tot i això, hi haurà alguns que presentin les seves

particularitats:

Inputs:

- PS: O

- Xbox: B

- Teclat: Z

6. Mecanismes que fan servir l'esquema d'interacció bàsic:

- Portes amb pestell→ Només es poden obrir per un dels seus costats.

- Portes amb clau → Són portes que només es poden obrir quan es té la clau

pertinent. Cada clau serveix només per obrir una porta concreta. Per saber

quina porta obre cada clau, es pot consultar a l'inventari, on cada clau té

associada una petita descripció. Un cop es té la clau pertinent, per obrir la

porta cal acostar-se a aquesta i prémer el botó d'interacció.
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- Porta del primer ascensor → Per al primer ascensor que apareix en el joc,

cal una clau per accedir-hi, la qual et permet entrar dins l'arbre, que és on es

troba l'ascensor. Per accedir a aquest un cop es tingui, la clau s'usa també

amb l'esquema d'interacció bàsic.

- Ascensors amb més d'una parada → N'hi ha que tenen més d'una parada. En

aquests, per determinar la direcció cal prémer alhora la direcció cap a la qual

es vol anar (amunt o avall) i el botó d'interactuar, i l'ascensor es mourà en

aquesta direcció fins a la seva pròxima parada. A més, els ascensors tindran

una palanca a cada "pis" en què puguin parar, que en activar-farà que

l'ascensor vagi directament a aquesta planta.

Inputs (tant per l'ascensor com per la palanca)

- PS: O (+ joystick vertical per indicar direcció si té més d'una planta)

- Xbox: B (+ joystick vertical per indicar direcció si té més d'una planta)

- Teclat: Z (+ fletxes de la creueta per indicar direcció si té més d'una

planta)

- Interacció amb NPC → Durant el transcurs del joc el jugador es trobarà amb

diferents NPC, amb els quals pot interactuar. Aquesta interacció es

materialitza en forma de diàleg normalment. En aquest diàleg, el NPC és

principalment qui parla, i ocasionalment el jugador pot escollir entre diverses

opcions de resposta. Aquestes opcions determinen la forma en què

transcorre el diàleg i la informació que rep el jugador, però no tenen un

impacte en l'univers o la narrativa global significatiu. Visualment, aquests

diàlegs apareixen en un pop-up de la UI que apareix a la part superior de la

pantalla, a on el diàleg apareix en forma de text, mentre sona un petit

fragment de veu distintiu de cada personatge. Quan apareguin opcions de

diàleg per al jugador, aquestes apareixeran en un nou requadre vertical

desplegable per sota de l'anterior, com diferents opcions que es poden

seleccionar per separat:

Inputs:
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- Inicia diàleg:

- PS: O / Rodona

- Xbox: B

- Teclat: Z

Passar diàleg:

- PS: X

- Xbox: A

- Teclat: Espai

Escollir opcions:

- PS: Amb la palanca de control o l'escaire escollir l'opció

desitjada, prémer X

- Xbox: Amb la palanca de control o l'escaire escollir l'opció

desitjada, prémer A

- Teclat: Amb les fletxes escollir l'opció desitjada, prémer espai.

MECÀNIQUES RELACIONADES AMB ELS RECORDS

1. Procés de recuperació dels omnin → Al llarg del joc, diferents NPC

demanaran al protagonista que aconsegueixi recuperar omnin per a ells.

Alguns seran de vital importància i transcendència per al desenvolupament

narratiu (i seran obligatoris per a poder avançar o aconseguir certes

habilitats) i d’altres (modificables) serviran per enriquir l’experiència de la

jugadora i expandir la personalitat del món jugable.

Part del progrés del joc està vinculat a la recuperació i devolució de records. La

iteració d'aquesta mecànica, en termes generals, es desenvolupa de la següent

manera:
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El jugador parla amb un personatge, el qual ha perdut algun record. Aquesta pèrdua

no només s'entén de manera implícita pel contingut de la conversa, sinó que apareix

un element d'interfície que indica que hi ha un record pendent de ser recuperat, i

s'afegeix a la llista de l'inventari.

Posteriorment i eventualment, el jugador, a mesura que avança pels diferents

escenaris, acaba trobant aquest record. En acostar-se a ell, el jugador passa a viure’l.

Això mecànicament es tradueix en el fet que el jugador passa a controlar el NPC del

record en un petit fragment jugable, com un diàleg o una petita acció, que un cop

realitzat fa finalitzar aquesta petita reproducció del record. Aquesta reproducció

succeeix en el mateix espai físic en què està el record col·leccionable. És a dir, si el

record o memòria original es va produir a la plaça de Miseet, el col·leccionable

també estarà a la plaça de Miseet. D’aquesta manera, quan el jugador visqui aquesta

reproducció, podrà visualitzar el mateix espai físic previ a la decadència del

Nelumbo, podrà veure com era el món i com eren els personatges abans d’aquesta

pandèmia de l’oblit.

Visualment, aquesta recuperació es representa amb algun element que funcioni com

a transició entre la realitat i el record (una espurna, un fade), on el jugador passa a

controlar al personatge protagonista del record en el mateix espai on es trobava

abans.

L'escenari es tracta del mateix que abans, encara que pels diàlegs es pugui deduir

que els personatges estan en un estat mental millor que l'actual (previ al Nelumbo), i

el jugador podrà percebre-ho.

Els personatges que apareixen es podrien veure de forma difusa (en cas que quedi

bé baixant l’alpha) per simular aquesta realitat semi onírica, i podria haver-hi algun

efecte de postprocessat que evidenciés més que això és un record i no la realitat (un

efecte de color amb menys saturació, per exemple). Un cop s'ha acabat l'acció a

realitzar, torna a aparèixer la mateixa transició inicial, i el jugador recupera el control

del protagonista. El record s'ha recuperat.

En aquest punt el jugador ha recuperat el record, però encara no l'ha retornat. Per

poder tornar-lo, ha de tornar a parlar amb el NPC hoste. Es podria donar el cas que el
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jugador trobés el record abans d'haver parlat amb el NPC, encara que és poc

probable donada la disposició d'aquests elements. En qualsevol cas, si això passés,

el jugador no podria interactuar amb el record fins a parlar primer amb el NPC.

Finalment, el jugador haurà de tornar el record a l'hoste. No s’ha de fer

immediatament després de recuperar-lo, encara que només pot tenir com a màxim 2

records recuperats i no retornats. Aquests dos records s'emmagatzemen en un

element de l'inventari anomenat ranura de records.

Per tornar el record, cal anar a parlar amb el NPC hoste, i en les opcions de diàleg

apareixerà l'opció de retornar el record. En alguns casos això serà imprescindible per

avançar en la història (omnin fixes) i en altres serà un complement opcional (omnin

modificables), però el jugador no sabrà en quins casos és obligatori i quins no.

Hi ha alguns records en la segona meitat del joc, que pertanyen a l'Heroi Ancestral, i

que per tant no es poden retornar. Aquests records són opcionals, però al mateix

temps, són necessaris per poder accedir al segon possible final del joc, ja que et

permeten entendre què ha estat intentant fer Mosee tot aquest temps. Aquests

records (els quals, en principi, són 3) no s'emmagatzemen a la ranura de records

com la resta, sinó que componen un propi objecte que, en aconseguir aquests tres

records, és el que et permetrà accedir a la segona final.

Llavors, la mecànica de forma resumida és la següent:

a. A través d’una interacció i diàleg, un NPC demana al protagonista que

aconsegueixi un omnin.

b. La jugadora, a través de l’exploració dels diferents planetes i espais,

anirà trobant aquests records en forma de coleccionable. Aquests no

tenen per què estar al mateix planeta on són sol·licitats. És a dir, si un

NPC de Miseet et sol·licita recuperar un omnin, aquest pot ser trobat a

Ghöros, per exemple. Obligant així al jugador a retornar al primer

planeta per oferir l’omnin a l’NPC.

c. Una vegada trobi aquest col·leccionable, s’executarà com “una segona

pantalla” on el que veurà el jugador no serà el moment que està vivint

(present) sinó que encarnarà durant uns segons el personatge

31



relacionat amb aquell record (passat). És a dir, es reviurà el record des

de dins.

El jugador passarà a controlar aquest personatge i haurà de fer una

petita interacció que l’ajudarà a entendre l’origen d’aquell record

oblidat.

d. Aconsegueixes el record i ja pots retornar-li al NPC que te l’hagi

demanat. Per retornar-li s’ha de tornar al lloc on estigui el NPC i parlar

amb ell. D’aquesta manera s’incentiva el procés de Bactracking, ja que

el desplaçament pels diversos mapes és constant.

Aquest record s’emmagatzemarà a l’inventari del protagonista i no

desapareixerà tot i que li entreguem al seu sol·licitant.

2. Habilitat de Lete (modificació dels records) → Després de conèixer la joglar

(Lete) cap a la meitat del joc, guanyaràs l’habilitat de poder crear o modificar

records nous. Aquests no seran necessariament reals i no tindran per què

haver passat, sinó que podran ser inventats i això et permetrà modelar la

realitat d’alguns personatges.

Aquesta mecànica només es podrà aplicar a certs NPC i a certs records de

naturalesa modificable. Si el jugador així ho decideix, serà capaç de modificar

aquest record amb una finalitat o una altra, atenint-se a les conseqüències

que això impliqui, ja que el NPC recordarà la teva decisió.

Per a poder utilitzar aquesta habilitat, la jugadora haurà de tenir “x” nombre

d’argila màgica, el material que utilitza la Lete per a poder modelar la

memòria de la gent. Aquest recurs es trobarà com a col·leccionable al llarg

del sistema de Nemsi, i cadascun d’aquests records modificables

necessitaran una quantitat concreta d’aquest material per a modificar el

record.

La idea és que el jugador, després d’haver aconseguit el record, pugui decidir

si retornar una versió adherida a la realitat d’aquest record (encara que sigui

dura i cruel) o si retornar una versió més suau o menys directa d’aquest,

encara que sigui una alteració de la realitat. Aquestes opcions (que està

contemplat que majoritàriament siguin més de dues per oferir una gamma
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més àmplia de decisions) tindran un cost diferent d’argila màgica. Això farà

que el jugador també es plantegi si val més la pena investigar més i trobar

més quantitat d’aquest col·leccionable per poder escollir les opcions que

desitja o si jugar amb els recursos que té a mà i utilitzar l'elecció de cost

assumible.

Estats i tipus de records

Els records poden estar en 5 estats:

● Ignorat→ El jugador no sap de l'existència d'aquest record, ni ha parlat amb el

NPC hoste

● Sol·licitat → El jugador ha parlat amb el NPC hoste i aquest li ha sol·licitat el

record, però el jugador encara no l'ha trobat. A la pestanya de records ja es fa

referència a aquest record, però està en un color cridaner que indica que

encara no s'ha recuperat (vermell) i la descripció que apareix és mínima.

● Recuperat → El jugador ha trobat i recuperat el record, però encara no ha

tornat a parlar amb el NPC hoste. Aquest record està ocupant una ranura de

record. S'amplia la descripció que apareix a la pestanya de records, tot i que

encara està incompleta perquè falta la recepció del NPC hoste, i canvia el

color en què està marcat el record (groc).

● Retornat → El jugador, després de recuperar el record, ha parlat amb el NPC

hoste i li ha tornat el record. S'allibera la ranura de record. Queda finalitzada la

descripció del record, i aquest queda marcat en el color que indiqui que ha

estat completat (blanc).

● Modificat → El jugador, després de recuperar el record, ha parlat amb el NPC

hoste i li ha donat un record inventat, fent servir com a material argila i el

record original. S'allibera la ranura de record.

I  un record pot ser de diferents tipus:
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● Obligatoris → Cal recuperar-los i tornar-los (siguin modificats o no) per arribar

al final base del joc. Com no és un atribut explicitat dins el joc, la jugadora no

sabrà quins records són obligatoris i quins no si no ha jugat prèviament.

● Opcionals → No cal ni recuperar-los ni tornar-los (siguin modificats o no) per

arribar al final base del joc i serveixen o per poder accedir a altres finals o bé

per desenvolupar més trames secundàries. No és un atribut explicitat dins el

joc i el jugador no sabrà quins records són obligatoris i quins no sense jugar.

● Modificable → Són records que es poden modificar abans de ser retornats,

usant el poder de Lete. És un atribut explicitat dins el joc, i des de dins del

menú de records el jugador podrà comprovar si aquest record es pot

modificar o no.

● No modificables o fixes → Són records que no es poden modificar. És un

atribut explicitat dins el joc, i des de dins de menú de records el jugador podrà

comprovar si aquest record es pot modificar o no. Són vitals per a la correcta

comprensió del joc.

HABILITATS I JUGABILITAT

Un dels components mecànics més rellevants del joc són les plataformes. En un

principi, el jugador només pot caminar i saltar, però a mesura que es va avançant,

s’obtenen noves habilitats, com doble salt, la llum, el planatge…

Aquestes habilitats no només permeten avançar cap a nous planetes i escenaris,

sinó que permeten revisar els mapes ja visitats i accedir a nous llocs, de tal manera

que el procés mecànic del joc s’estructura a partir del Backtracking.

1. Dash: → Moviment ràpid lateral del personatge. Només es pot fer a l'aire, ja

sigui després d'un salt, un doble salt, o després de deixar-se caure, i només es

pot fer un fins que es torni a tocar el terra. Per utilitzar el dash cal prémer el

botó de dash i la direcció cap a la qual es vulgui fer el dash al mateix temps.

Inputs:
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- PS: Quadrat

- Xbox: X

- Teclat: X

2. Doble salt → Segon salt que es desbloqueja. El seu rang és semblant al

primer, i s'activa de la mateixa manera. Només es pot utilitzar després del

primer salt, o en l'aire després deixar-se caure.

Inputs:

- Comandament PS: Botó X

- Comandament Xbox: Botó A

- Teclat: Espai

3. Planejar amb corrents → En diferents moments del joc hi ha corrents d'aire,

en les quals es pot planejar, per arribar a diferents llocs. Hi ha dos tipus de

corrents:

4. Corrent vertical → Per planejar en un corrent vertical, cal estar dins d'aquesta

i, en l'aire (després d'un salt, doble salt, etc.) mantenir premut el botó de

planatge (LT en el comandament de Xbox). El planatge farà que el personatge

es desplaci verticalment de manera uniforme. Si durant el planatge el jugador

prem els inputs de moviment lateral es desplaçarà horitzontalment, però si

surt de dins el corrent deixarà de planejar i caurà en picat. Això mateix també

passaria si el jugador deixés de prémer el botó de planatge.

5. Corrent horitzontal → Igual funcionament que la vertical, però per moure dins

del corrent s'usen els inputs de moviment amunt i avall.

Inputs:

- Comandament PS: L2

- Comandament Xbox: LT

- Teclat: C
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HABILITAT I FLUX DEL JOC

36



Per veure correctament i en detall aquest diagrama, està disponible en aquest enllaç:

https://viewer.diagrams.net/?highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=Di

agrama%201.drawio#Uhttps%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fuc%3Fid%3D1yUyt0ql

ndr2TArg309MHvc0L4Xyi6GXj%26export%3Ddownload

En aquest diagrama, el qual s’inclourà en el seu format original en l’annex per

poder-se veure en més detall, expressa com es va progressant en el joc i com es van

desbloquejant les diverses zones a mesura que s’avança en el joc. Cada requadre

representa una zona determinada, i el color defineix el planeta al qual pertany

cadascuna d’aquestes zones. Per tal, de forma sintetitzada, la dinàmica del joc és

oferir diferents possibilitats de zones a explorar, però en els moments clau i un cop

s’han explorat totes les zones possibles, unificar els camins. Aquests punts clau són,

en primer lloc, el moment on s’aconsegueix l’habilitat de modificar records i, en

segon lloc, el tercer acte del joc i el final d’aquest. Les zones es van desbloquejant a

partir de les habilitats que es van obtenint, que t’hi permeten accedir, afavorint així el

Backtracking entre zones. Cal dir que aquest diagrama indica els elements

necessaris per desbloquejar les zones, no per explorar-les completament; és a dir,

que en cada zona hi pot haver elements diversos, col·leccionables i petits secrets,

els quals siguin prescindibles a l’hora de completar-la, i aquests elements no

apareixen indicats en el diagrama. De la mateixa manera, tampoc està indicat en el

diagrama en si (però sí en les caselles informatives de cada node) les condicions

concretes per poder accedir a cada final.

COL·LECCIONABLES

1. Materialització dels records (Omnin) → Els records que vagis recuperant

dels diferents NPC que així t’ho sol·licitin, tindran una forma física i

funcionaran com a col·leccionables. Quan els aconsegueixis, s’acumularan al

teu inventari i els podràs anar retornant als seus propietaris (un cop entregats,

no desapareixen de l’inventari).

2. Argila/fang → Aquest objecte també será un col·leccionable del qual hauràs

d’aconseguir “x” unitats per tal de poder modelar records de 0.
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I N T E R F Í C I E

MENÚ PRINCIPAL I IU

Tenint en compte que algunes de les accions relacionades amb els records es fan

servir des del menú i l'inventari, és important puntualitzar com s’interactua amb

aquest. El menú i l'inventari són elements als quals el jugador pot accedir en

qualsevol moment del joc, i que fan pausar l'acció d'aquest. Per accedir-hi, s'usa

l'input de pausa que cada controlador té assignat:

Inputs:

- PS: Start / Options

- XBOX: Start

- PC: Esc

La UI està composta de tres finestres:

● El menú d'opcions

● Inventari

● Finestra de records.

Menú d’opcions

El menú d'opcions és el menú que et permet canviar opcions de joc extradiegètiques,

és a dir, que no formen part de la ficció com a tal (idioma, qualitat gràfica, sortir del

joc).
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Menú de pausa

Inventari

L'inventari és la finestra on s'emmagatzemen les habilitats i col·leccionables

obtingudes pel jugador. Des de l’inventari no es pot modificar ni editar cap dels

elements, així que només té una funcionalitat consultiva.

Aquest inventari permet accedir als diferents objectes que s'han aconseguit durant

el joc i consultar la seva informació bàsica: on es va trobar, quina és la seva

funcionalitat, i en segons quins casos, una descripció d’aquest. L'inventari està dividit

en dues parts: l'esquerra, on hi ha els objectes, i la dreta on apareix la descripció de

l'objecte seleccionat. La part esquerra, all mateix temps, està dividida en la part

superior, on apareixen els objectes i habilitats que amplien la capacitat de moviment

del personatge, i el objectes que són únics. D'altra banda, a la part inferior apareixen

aquests objectes col·leccionables dels que hi ha més d'una unitat, com l’argila, claus

i records. En el cas de les claus, tenint en compte que cada clau només obre una

porta concreta, al seleccionar la icona general de claus s'obre un submenú

desplegable amb cada clau seleccionable individualment, amb una descripció que

canviaria per cada clau.
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Inventari.

Inventari amb el desplegable de claus obert.

40



Mockup final de l’inventari.

Inputs:

- PS: Select/ Share

- XBOX: Back

- PC: Esc, i des del menú moure’s amb el ratolí a l’altra pestanya.
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Finestra de records

La finestra de records és la pestanya de la UI on es registren els records dels quals el

jugador hagi rebut informació, estiguin en l'estat en què estiguin.

A la part esquerra de la pestanya, apareix un mapa simplificat del sistema solar, en el

qual es pot seleccionar cada un dels planetes, i allà apareix la llista de records que

s'hagin sol·licitat en aquest planeta. En aquesta llista es pot anar seleccionant

qualsevol dels records, la informació apareix a la part dreta de la pestanya. Aquesta

informació es va actualitzant a mesura que es va aconseguint informació sobre

aquest record i es va seguint el seu procés. Un cop el record estigui en estat

recuperat, i sempre que sigui de tipus modificable, apareixerà l'opció de modificar

record.

En seleccionar aquesta opció apareixen diverses formes en què aquest record es pot

modificar, les quals, si bé seran diferents en cada record, seguiran una pauta general,

en la qual una de les opcions serà suavitzar el record, és a dir, partint del record

original, tractar d'ometre els detalls més tràgics o durs; un altre que sigui endurir- és

a dir, recalcar els detalls més durs o tràgics- i finalment, l'última opció és ficcionar

del tot el record; és a dir, inventar-completament el record. En cada cas, la frase de

sota canviarà, donant detalls concrets de com serà el record que se li torni al

personatge. Cada opció té un cost d’argila diferent.

Inventari d’omnins.
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Inventari d’omnins amb menú de modificar omnins obert.

Inputs:

- PS: Select/ Share, i amb R1/L1 moure’s per les pestanyes.

- XBOX: Back, i amb LB/RB moure’s per les pestanyes.

- PC: Esc, i des del menú moure’s amb el ratolí a l’altra pestanya.

CÀMERA

La càmera del joc ofereix una visió de l’escena en dues dimensions des d’una

perspectiva lateral. Per posar un exemple universalment conegut, seria una

perspectiva similar a la dels primers Super Mario. Respecte a la seva implementació

dins el joc, hem utilitzat un component que es pot afegir a Unity anomenat

Cinemachine, que permet afegir un petit delay entre el moviment del personatge i el

de la càmera, i afegir certes parets que confinen el moviment d’aquesta, de tal

manera que en certs llocs concrets es bloquegi i es quedi estàtica. La perspectiva de

la càmera és ortogràfica; és a dir, que la distància dels elements respecte a la

càmera no afecta com es veuen els elements. No obstant això, hi ha alguns efectes

afegits artificialment que generen certa sensació de perspectiva en alguns elements,

tals com el fons o algunes capes de decoració frontal.
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TECNOLOGIA

Nelumbo s’està desenvolupant amb Unity, que és el motor més adequat per a les

característiques del projecte. Per altra banda, els diàlegs i tots els elements

relacionats amb la incorporació del guió a Unity s’estan realitzant amb Ink, un

software pensat per a l'escriptura de narratives interactives, i el qual hem incorporat

dins del mateix Unity.

Per a la creació de sprites i animacions hem utilitzat tant Clip Studio Paint com

Photoshop. Respecte a la gestió del treball en grup, hem utilitzat Trello per a

l’assignació de tasques i Github com a controlador de versions per al projecte.

En aquest sentit i per arribar a treballar d’aquesta manera, s’han estat fent diversos

tanteigs amb els diferents softwares utilitzats.

Durant l’estiu es va fer una aproximació a Unity i es van provar algunes mecàniques

senzilles que s’utilitzarien al projecte; més tard es van començar a utilitzar i fer els

preparatius a Unity previs a la preparació del prototip com a tal (afegir Inks, crear la

unitat d’equip al Github, muntar el sistema d’inputs a Unity, etc.)... A més d’incorporar

altres sprites i elements d’art.

A R T

ESTIL VISUAL

A Nelumbo li hem donat molta importància a l’apartat artístic, ja que, juntament amb

l’apartat musical, volíem crear una atmosfera màgica que endinsés al jugador en

l’univers i el mood del nostre videojoc. És per això, que hem tingut en compte l’art i

l’estil visual des de la fase de preproducció, i s’ha desenvolupat en diàleg constant

amb els diferents departaments de desenvolupament del projecte.

L’estil visual de Nelumbo imita l’art d’un conte il·lustrat, donant-li predominància al

color i la textura per sobre de la línia. Es tracta d’un dibuix estilitzat, en el qual les

formes tenen una gran importància. El que hem volgut aconseguir amb l’art d’aquest

projecte ha estat crear la sensació que s’està jugant dins d’un conte infantil il·lustrat,
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el qual pots anar explorant de mica en mica, a la vegada que “llegeixes” i

descobreixes la seva història. El personatge protagonista no és més que un infant, i

amb aquest estil artístic típic de conte també volíem transmetre com ell veu el seu

entorn, així com els indrets que anirà descobrint al llarg del seu viatge. A la vegada,

l’estètica visual infantiloide i simplista, crea un interessant contrast amb la narrativa,

que ens parla de l’oblit, la pèrdua i el sacrifici. En la fase de preproducció vam

plantejar-nos l’estètica del píxel-art, molt utilitzada en els videojocs 2D degut a la

seva versatilitat i fàcil accés, tot i això, ens vam decidir per l’estètica il·lustrada

pròpia d’un conte per poder transmetre més significats a través de l’apartat artístic,

tal com ja hem comentat anteriorment.

Entrant en l’aspecte més tècnic, l’art del projecte ha estat creat de manera digital,

utilitzant Clip Studio Paint, Adobe Photoshop i Adobe After Effects, tant per les

il·lustracions dels sprites com per les animacions.

DISSENY DE MISEET

Miseet és el primer planeta jugable i el representat en el prototip. Es tracta d’un

planeta extremadament petit, però molt boscós, és per això que els seus habitants

viuen majoritàriament en cases construïdes sobre els bolets que creixen a les

soques dels arbres. L’estètica de Miseet s’ha dissenyat tenint en compte els altres

planetes. És un lloc petit, limitat i estancat en el temps, que funciona molt bé com a

punt de partida, i que contrasta sobre manera amb l’estètica dels altres planetes

(una ciutat en obres, un tren en constant moviment, etc.). Però, dins d’aquesta idea

base que condueix l’estètica de Miseet, hem creat alguns espais que es diferencien

de la resta, per enriquir l’experiència d’exploració del jugador. Aquests llocs són: un

llac amb estranyes formacions rocoses i una gran cascada, un observatori suspès a

l’aire des del qual es pot observar el cel estrellat i la plaça del poble, amb l’estàtua de

l’heroi ancestral rodejada de vegetació.
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D’altra banda, a través de l’art i el disseny de Miseet, pretenem que el jugador es

pugui endinsar dins l’ambient de Nelumbo, és per això que hem dissenyat espais

amb un propòsit contemplatiu que, juntament amb l’ambient sonor, creïn una

atmosfera natural i orgànica. Exemples d’aquests espais són: el llac amb formacions

rocoses, el pont amb la cascada i la planta més alta de l’observatori.

Captura del llac.

El protagonista és un infant originari d’aquest lloc, qui mai ha tingut l’oportunitat de

sortir més enllà dels límits del seu planeta boscós. Per ell, Miseet és la seva casa, un

lloc càlid i agradable, però des que va aparèixer la malaltia i els seus pares i veïns

van començar a oblidar les seves memòries, el seu planeta ja no és el mateix, de

mica en mica sembla que es vagi esvaint. La paleta de colors d’aquest planeta s’ha

elaborat partint d’aquesta idea. Es tracta d’una paleta predominantment

dessaturada, freda, amb tons verdosos i lilosos, amb un lleuger toc de groc què s’hi

contraposa, sent l’únic to càlid present. Usualment, relacionem la nostra llar amb el

concepte de calidesa, però a Miseet, això està desapareixent. Els tons càlids que

representaven l’antiga vida alegre i moguda que havien tingut els seus habitants, són

gairebé inexistents, i s'esvaeixen entre la fredor dels tons verds i liles.
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Paleta de color de Miseet.

REFERENTS ARTÍSTICS

El primer referent artístic que vam tenir pel projecte, va ser el videojoc Gris (2018),

degut al seu impecable apartat artístic, i la manera en la qual s’implementa un estil

tan il·lustratiu i contemplatiu amb el gameplay i les mecàniques del videojoc. Gris

ens ha servit com a referent de l’ús de les formes i la geometria en els sprites i la

creació d’espais contemplatius.

Tot i això, degut a que l’estil artístic de Nelumbo pretén imitar un conte il·lustrat, la

gran majoria dels referents estètics que hem pres també provenen del món de la

il·lustració. Les obres de Dan Muangprasert i Dominique Ramsey, dos grans artistes i

il·lustradors, ens han servit com a principal influència pel nostre estil visual. Sobretot,

ens ha inspirat l’originalitat, així com la simplicitat, que hi ha darrere de les seves

formes i siluetes estilitzades, les quals transmeten una gran personalitat. D’altra

banda, també ens hem fixat en la incorporació de diferents textures en les seves

il·lustracions.
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Il·lustracions de Dan Muangprasert i Dominique Ramsey, respectivament.

Un altre dels nostres referents, és l’art de la sèrie animada Steven Universe,

concretament l’estil present en els seus fons. En la sèrie esmentada, els fons són

creats a partir de formes molt bàsiques, gairebé sense línies, i amb taques de color

gairebé completament pla (és a dir, sense degradats per aplicar volum).

Fons de la sèrie Steven Universe.

D’altra banda, pel que fa a l’arquitectura de Miseet, la

principal referència ha estat l’obra de Charlené le Scanff,

artista que ha participat en l’art de diversos videojocs, com

per exemple Hearthstone. Les seves obres destaquen per

l’estil tant estilitzat que presenten, així com també per la

constant experimentació amb les formes. I, concretament,

ens ha servit com a referent els seus dibuixos de
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construccions, abarrotades de detalls i amb formes moltes vegades impossibles.

Amb la seva influència i la dels artistes ja esmentats, hem dotat als sprites de

construccions de formes úniques que els diferenciïn, però mantenint detalls

decoratius i materials que els unifiquin.

I, per últim, també hem pres a Guim Tió i les seves obres d’enormes espais buits que

evoquen a l’espectador a la contemplació, a l’hora de crear certes ambientacions i

espais a Miseet.

DISSENY DE PERSONATGES

Respecte al disseny de personatges, també els hi hem aplicat un estil cartoon que

encaixi amb l’estètica de conte. Partint d’aquesta idea, hem pres com a principals

influències pels personatges, l’obra de la il·lustradora Kasey Golden, i l’estil de la

famosa sèrie animada, Adventure Time (2010). Aquests dos referents destaquen pel

seu creatiu ús de les formes geomètriques a l’hora de dissenyar personatges

originals, interessants i reconeixibles amb tan sols un cop d’ull, gràcies a la seva

silueta. Doncs, de la mateixa manera, pel disseny de tots els personatges de

Nelumbo també hem centrat en les formes geomètriques elementals que el formen, i

la combinació d’aquestes. D’aquesta manera, hem intentat dotar de personalitat i

singularitat a cada un dels NPC, així com al protagonista, a través de tan sols la seva

aparença.

Al sistema solar de Nelumbo hi ha diferents tipus d’habitants, ja que cada planeta ha

diferit en la seva pròpia raça amb les seves distincions físiques. Els habitants de

Miseet, han evolucionat cap a una raça molt similar als nans, i és que destaquen per

la seva curta alçada. Però, sobretot destaquen per les seves diferències culturals.

Miseet, al ser un planeta tan minúscul, els seus habitants s’han organitzat en forma

de tribu, i tenen un gran respecte per les tradicions dels seus i la seva cultura. Una

d’aquestes tradicions és portar sempre una màscara, amb la qual intenten mostrar la

seva personalitat a través dels seus curiosos dissenys. També destaquen les seves

vestimentes, les quals acostumen a ser capes, túniques i robes còmodes, llargues i

amples.
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Procés de disseny de la màscara de Turum i disseny final.

Procés de disseny de la màscara de Merodean i disseny final.

Però, a Miseet també hi ha dos NPC provinents del planeta-ciutat (Ghöros), la Weet i

la Lete. Els habitants del planeta ciutat destaquen per la seva figura alta i esvelta, la

seva pell blanca i les seves orelles amples i punxegudes. En el cas de la Weet, ja que

les pèrdues de memòria l’han dut a pensar que és originària de Miseet, vesteix una

túnica llarga cenyida a la cintura, així com una màscara amb trets felins i aviaris.

D’altra banda, la Lete vesteix una roba excèntrica de caràcter modern procedent de la

ciutat, ja que sí que conserva gran part dels seus records, i conviu juntament amb la

comunitat d’exploradors provinents de Ghöros.
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Procés de disseny de personatge de Weet i disseny final.

Proves de color de Lete i disseny final.
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Respecte al protagonista, vesteix una túnica llarga amb motius tribals, mostrant que

és originari de Miseet. Ja que aquest personatge és el més important i apareix

constantment en pantalla, li hem donat un element únic i distintiu a través del seu

disseny, el casc d’astronauta, que el fa diferent de tots els altres habitants de Miseet.

Però, més concretament, l’element més distintiu és el tub que surt del casc, el qual

s’ondula i es mou, remarcant els moviments del protagonista. El casc també és

utilitzat per amagar l’aparença del personatge, traient-li qualsevol connotació de

gènere que podria transmetre el seu rostre.

Procés de disseny de personatge del protagonista i disseny final.

IMPLEMENTACIÓ DE L’ART A UNITY

Tal com s’ha esmentat anteriorment, en aquest projecte hem mantingut un constant

diàleg entre els diferents departaments, per així aconseguir un progrés més fluid. Per

aquest mateix motiu, l’encarregada de l’art, la Laura Sinici, s’ha encarregat de la

implementació dels assets a Unity, juntament amb el game designer, l’Albert del

Arco.
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Un cop col·locats tots els sprites elementals pel gameplay, també hem aplicat

alguns efectes i sprites amb un objectiu purament estètic i ambiental. Un d’aquests

efectes és el parallax. El parallax és un efecte que serveix per donar dinamisme i

tridimensionalitat a través de la simulació de desplaçament dels objectes en

velocitats i capes diferents. A efectes pràctics, el parallax és el mateix que la càmera

multipla utilitzada en les antigues pel·lícules en 2D de Disney. A Nelumbo hem

utilitzat el parallax per aportar dinamisme i profunditat al pla, a través de 7 capes

amb velocitats diferents. I, per emfatitzar l’efecte de profunditat, les capes molt

frontals o llunyanes també estan desenfocades.

D’altra banda, també hem aplicat alphas amb diferents modes de fusió per crear

l’efecte que la llum del sol es filtra entre els arbres. Cal dir que no es tracta d’una

il·luminació real creada a través del motor de Unity, sinó d’un efecte utilitzat per crear

un ambient natural, tranquil i orgànic.

ADDICIONS FUTURES

Un videojoc és un projecte que comporta una gran inversió de temps. Tot i tenir un

prototip finalitzat, en un futur volem continuar el projecte i seguir polint-lo. Respecte

a l’art, hi ha elements que no hem pogut incorporar al prototip en el curt temps de

desenvolupament del TFG, però que volem afegir en un futur.

Hi ha certs components de l’art que s’han d’implementar des de Unity amb l’ajuda

d’un programador, com és el cas dels shaders. Els shaders permeten variar la llum,

ombra i color dels píxels. Amb ells volem polir a alguns elements, com ara l’aigua del

llac i la cascada. D’altra banda, en un futur també volem afegir llums reals,

incorporades des de la URP (Universal Render Pipeline) de Unity. Una característica

recurrent per crear ambient que utilitzen els nostres referents artístics és la llum, per

això, tot i no tenir el temps suficient d’elaborar una il·luminació real a Unity pel

prototip, l’hem creada a través de modes de fusió. Tot i això, creiem que la

il·luminació és un component molt rellevant per l'atmosfera de l’escena, i en un futur

la volem millorar creant llums reals.
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M Ú S I C A    I    S O N S
Per la creació de l’ambient sonor s’ha mirat en la mateixa línia que en l’apartat

artístic, buscant sons que contribueixin a crear una atmosfera natural i orgànica,

defugint sonoritats sintètiques o artificials. L’objectiu és que els sons i la música

siguin un element més de l’ambient. Això no només inclou els sons diegètics, sinó

també els de la UI i els menús. Els sons inclosos en el prototip, seguint aquestes

premisses, es poden dividir en tres categories. Per una banda, estan els sons que

acompanyen l’acció en general, tant diegètics com extradiegètics: Els passos del

personatge, el salt, el so que fan els diferents objectes en interactuar amb ells…

Aquests sons han estat extrets de llibreries i bancs de so, i en alguns casos han

estat modificats per ajustar-se al que es buscava. Per altra banda, estan les veus

dels NPC, que són clips de veu curts incomprensibles, ja que les veus no articulen

paraules ni frases, sinó “sorollets”. La idea és que el tipus de veu i l’entonació

contribueixin a definir cada personatge, sense que s’hagin d’articular paraules.

Aquests clips de veu han estat gravats deliberadament pel videojoc, ja que eren

elements tan concrets que no podien provenir de cap altre lloc.

Finalment, està la música del joc. La música era un element delicat, ja que calia que

transmetés l’ambientació a la perfecció, i al mateix temps de cara al prototip només

es podia crear una sola cançó en bucle, per la qual cosa era important que no es fes

repetitiva ni cansés. La cançó del prototip també ha estat composta per l’ocasió, en

aquest cas per Paula Franco, qui de forma altruista es va oferir a ajudar en aquest

aspecte, i el resultat s’adequa a la perfecció a les nostres intencions.

P R O T O T I P

RESUM

El nostre objectiu, influït per la variant del temps del qual hem disposat, ha estat

poder prototipar el primer planeta, Miseet, que té una funció tutorial i presenta més
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narrativa que mecànica. Hi ha hagut diversos motius pels quals s’ha escollit que el

prototip de Nelumbo sigui aquest primer planeta. En primer lloc, es va considerar

preferible que el prototip fos un tall vertical del joc; és a dir, que fos només un

fragment del joc, però el més semblant possible a com seria en la seva versió final,

per poder mostrar millor el seu potencial artístic, mecànic i narratiu. Tenint en

compte que la mateixa estructura de Nelumbo ja està subdividida en “nivells”

(planetes, i subzones d’aquests planetes), fer aquest tall vertical era també bastant

òptim, ja que no s’havia de retallar un continu, sinó prototipar una de les zones. Per

altra banda, era fonamental que en aquest prototip quedés constància de la

mecànica de recuperació dels records, i sent una mecànica força diferencial de

Nelumbo i inusual en altres propostes interactives, calia que aquesta mecànica fos

degudament introduïda i presentada. Per tant, vam aprofitar la naturalesa de tutorial

de Miseet per introduir les diverses mecàniques de moviment i interacció bàsiques,

així com la de recuperar records juntament amb la seva variant.

Tot i això, hem volgut introduir algunes mecàniques clau dins el videojoc per tal de

poder mostrar-les com a part interessant i rellevant del gameplay. D’aquesta manera,

hem acabat fent un primer nivell totalment funcional que mostra algunes variacions

respecte al que volem que sigui el joc original, però que són necessàries per tal

d'ensenyar el potencial de les seves mecàniques i jugabilitat.

CANVIS I ADAPTACIONS RESPECTE AL JOC ORIGINAL

Narrativa i diàlegs

En l'àmbit narratiu, el canvi més significatiu és el de l’aparició del personatge de Lete

al primer planeta, Miseet. Aquest personatge apareix originalment al planeta de

Mhangliia, un nivell més avançat del joc. Aquesta incorporació és deguda a la

importància del personatge i a la mecànica que li és relacionada: la capacitat de

modificar records. Lete ha estat adaptada com a personatge de Miseet per

conveniència necessària per a mostrar la virtut i suma significativa d’aquest

personatge en l'àmbit narratiu.
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Per tant, els diàlegs que fan referència a Lete són adaptats, però temporals, és a dir,

aquests seran eliminats i adaptats a la seva naturalesa i posició real dins el joc de

Nelumbo. Per altra banda, els diàlegs de la resta de personatges d’aquest primer

planeta també estan subtilment influïts per aquests canvis temporals que pateix el

primer nivell.

A més, en l'àmbit de programació, hem forçat que el jugador hagi de llegir totes les

opcions de diàleg d’alguns NPC abans de poder deixar d’interactuar amb un NPC.

Això està fet amb la intenció de què, en ser un nivell curt i una mostra reduïda del

que serà la narrativa completa del joc, el jugador hagi de submergir-se si o si en

aquestes primeres pinzellades de la personalitat de Nelumbo.

Mecàniques

Mecànicament, el més interessant de Nelumbo són les possibilitats de jugar amb els

records dels personatges. Aquestes habilitats es presenten de forma gradual dins el

joc, però les hem volgut introduir al primer nivell de forma simplificada.

Per una banda, tenim l’aparició d’un record modificable per a poder jugar amb

l’habilitat de Lete. Tot i que aquest tipus de records estan pensats per a ser

instaurats més tard en el joc, hem hagut d’implantar un per a tal de mostrar

l’aplicació de la mecànica de la modificació. L’habilitat de Lete està pensada per a

ser més complexa i que jugui amb el valor ètic del jugador, però en aquest primer

nivell es mostrarà de forma esquematitzada i a través del diàleg.

Quan el jugador aconsegueixi el col·leccionable de l’argila màgica, podrà interactuar

amb la NPC Weet i modelar la seva memòria: aquest personatge creu estar vivint a

un planeta que no és Miseet (sinó que parla de Ghöros), la seva terra natal. El jugador

tindrà la possibilitat de dir-li que està confosa o de dir-li de males maneres que no té

ni idea del que està parlant. Això implicarà una resposta diferent i, per tant,

conseqüències diferents dins el joc.

Per altra banda hi ha el canvi dins la representació de la recuperació dels Omnin. En

un futur, quan el jugador aconsegueixi i revisqui un Omnin, s’executarà una “doble
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pantalla” que simularà el passat, l’origen d’aquell record. Com a nivell de

programació això requereix d’un temps, una dedicació i un estudi més ampli, de

moment serà representat a través del text, no serà acompanyat de la seva respectiva

imatge o representació visual. És a dir, quan el jugador interactuï amb un Omnin,

apareixerà una caixa de descripció que relatarà el que va ocórrer en aquell moment, i

el podrà retornar al NPC sol·licitant.

Per últim, en aquest primer nivell no s’han implementat la totalitat de les habilitats

que pot aconseguir el personatge protagonista, és a dir, no podrem veure el dash, el

planatge o l’ús de la llum, ja que això requeria animacions i programacions les quals

no hem tingut temps d’executar. Pels mateixos motius tampoc es podrà veure la

mecànica d’empènyer i estirar caixes, que en un primer moment estava present en el

primer nivell.
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GAME DESIGN DEL PRIMER NIVELL
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En aquestes imatges es pot veure, en primer lloc, el disseny del primer mapa sobre el paper i, en segon lloc, la seva aplicació final

en el prototip. Aquest primer mapa serveix com a introducció no només de les diferents mecàniques que apareixen en el prototip i

que s’han citat anteriorment, sinó del plantejament dels mapes a partir del Bactracking. Malgrat que inicialment sembla que no hi

hagi un recorregut definit, el mapa està construït de tal manera que, en un inici, només hi hagi un camí possible, i que a mesura que

aquest es va realitzant, es van obtenint els recursos necessaris per obrir-ne d’altres i així completar aquest primer nivell:
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En aquesta imatge es mostra el primer fragment jugable de tots de Nelumbo. En blau està indicada la posició del jugador, que

només començar pot desplaçar-se cap a la dreta com a l’esquerra. Tanmateix, a l’esquerra no trigarà a trobar-se una porta que li

bloqueja el pas (creu vermella de l’esquerra), per la qual cosa l'única possibilitat és avançar cap a la dreta (primer fletxa verda). Allà

es trobarà unes roques (indicades en groc) que ha de saltar per seguir avançant. Aquestes pedres són el primer repte mecànic del

joc, i una introducció i tutorial de la mecànica de saltar. En creuar-les i després de caminar unes poques passes, el jugador veurà un

arbre amb una porta, la qual té un pany (creu vermella de la dreta). Com que ell en aquest moment no té cap clau no la podrà obrir,

per la qual cosa ha de seguir caminant cap a la dreta (segona fletxa verda).
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Un cop passat l’arbre amb la porta, el jugador veurà unes escales de mà que pot pujar, que el porten a una petita superfície (zona

remarcada en taronja) amb un col·leccionable d'argila. Això, un cop més, serveix per introduir tant la mecànica de pujar i baixar

escales com la de recollir col·leccionables, que seran importants més endavant en el joc. Posteriorment se segueix avançant cap a

la dreta, i allà hi ha un petit bloc de plataformes que s’han d’anar saltant (remarcat en groc). Això és una progressió del primer cop

que apareixen plataformes, ja que suposa un petit augment de dificultat: S’han de fer més salts seguits, que cobreixen distàncies

diferents, els salts s’han de fer no sempre en la mateixa direcció… Aquest bloc connecta amb la casa del protagonista, i allà es

torna a l’inici del mapa, ja que té una estructura simuladament circular. Un cop a la casa del protagonista, s’aconsegueix obrir la

primera porta, i així connectar el mapa sense haver de donar tota la volta, i la clau de la porta de l’arbre, que et permet entrar,

accedir a l’ascensor que hi ha dins i arribar al segon nivell del mapa.
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Un cop dalt a l’ascensor, a la dreta trobem una porta tancada amb pany (creu vermella de la dreta), per la qual cosa hem d’anar cap

a l’esquerra, i allà hi ha una petita plaça. Allà ens trobem amb el primer NPC del joc, la Merodean (assenyalada amb el cercle verd),

amb la qual podem interactuar, introduint així el sistema de diàlegs. Ella ens pot donar la clau necessària per obrir la porta que s’ha

vist abans i que impedeix avançar cap a la dreta, però per fer-ho cal primer recuperar el record que hi ha a la plaça (element groc).

En el prototip, aquest record funciona com un col·leccionable, de tal manera que un cop s’agafa es pot tornar a parlar amb la

Merodean, i llavors es pot obtenir la clau que et permet obrir la porta de la dreta. Més endavant en el joc la idea és que la distància

entre els records i els NPC sol·licitants sigui més gran, però en aquest cas serveix per presentar la mecànica de la manera més

simplificada possible. La porta de l’esquerra de tot (creu vermella a l’esquerra de la fotografia) només es pot obrir des de l’altra

banda, per la qual cosa per ara no pot ser oberta.
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Després de travessar la porta el camí passa a ser més lineal. Només es pot avançar en línia recta, fins a arribar al segon NPC, la

Weet (indicada en verd, el personatge de més a baix de tot) i a la seva casa. Allò pots parlar amb ella, i posteriorment tornar-li un

record, tot i que en aquest cas és opcional i no cal fer-ho per finalitzar la demo. Per continuar cal enfilar-se a la teulada de la Weet

(zona remarcada en groc), en una altra petita zona de plataformes. Des de la teulada es pot accedir a unes escales de mà

(remarcat en taronja, les escales de més avall), però cal saltar i, a l’aire, començar a escalar, de tal manera que es torna a fer més
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complexa una mecànica prèviament ensenyada, aquest combinant-la amb una altra (saltar). Això es torna a repetir posteriorment,

accentuant el salt (requadre taronja superior). Finalment arribes a l’observatori, i a l’entrada hi ha un NPC anomenat Lete. La Lete és

qui introdueix la mecànica de modificar els records, i en la versió completa del joc no estaria en aquest planeta, però de cara al

prototip s’introdueix per tal de poder presentar la mecànica. Després, un cop s’entra a l’observatori i es puja, es pot o bé sortir de

l’observatori o bé pujar un cop més. Al pis superior hi ha el Turum (remarcat en verd a dalt de tot), l’últim dels NPC, amb el qual

també pots interactuar. Per altra banda, al sortir hi ha la nau en la qual pujaries, que marca el final del prototip, i el record de la Weet

(esfera groga), el qual se li pot retornar sigui modificant-lo o no.
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PERSONATGES DEL PRIMER PLANETA - MISEET

NOM UBICACIÓ DESCRIPCIÓ

Merodean Plaça. Al costat de

l'estàtua

Dona vella que porta tota la vida vivint a Miseet. És la

guardiana de les claus de la ciutat. En interactuar

amb ella, es veu que la seva memòria està bastant

tocada. És baixeta i està encorbada. La seva màscara

és gran i de diversos colors vius. Té algunes plomes

adherides.

Weet Darrere la porta

(tancada)

És originària del planeta ciutat (Ghöros) tot i pensar

que ella és de Miseet. La seva casa està feta de parts

d’una nau antiga, de metall, xoca amb la resta del

planeta. Tonteja subtilment amb el protagonista.

Físicament és d’una raça diferent de la de Miseet.

Turum Observatori Un ancià que porta tota la vida observant el cel i que

ha viatjat per ell. És el que està més cuerdo de

Miseet. Porta una màscara ampla i de colors foscos.

No és gaire alt i té un aspecte amable i corpulent. Té

un bastó que és una branca d’un arbre.

Lete Pista de sortida de

la nau espacial

Ésser màgic i afable que utilitza la seva argila

prodigiosa per a mutar els records de la gent. És una

figura referent dins la seva comunitat, ja que ha estat

capaç d’ajudar als seus habitants, oferint-los noves

possibilitats dins aquest món que pateix.

- Merodean és l’antiga guardiana de les claus de Miseet, tot i no recordar-ho. La

interacció amb aquest personatge serà necessària per a poder obrir la

primera porta del planeta i poder seguir explorant l’escenari. Et sol·licitarà un
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omnin que t’ajudarà a saber on havia estat guardant les claus tot aquest

temps i on tu sabràs com un home li feia entrega d’aquestes molts anys

enrere. Tot i que la jugadora no ho sabrà, aquest home era Osis, qui va

abandonar Miseet un temps després que el seu germà Mosee anés a lluitar

contra el Nelumbo.

- Weet és una noia que va ser abandonada a Miseet de petita. La seva història

és que, anys enrere, es va colar a la nau de Mosee quan aquest viatjava pels

diferents planetes cercant respostes a les seves preguntes. Quan Mosee es

va adonar que tenia un polissó a la seva nau, la va deixar a Mhangliia, on va

demanar als seus habitants que la retornessin a Ghöros quan poguessin.

Aquesta tasca havia de resultar senzilla, ja que aquells que estaven llavors a

Mhangliia eren exploradors natius de Ghöros, cosa que volia dir que l’únic que

havien de fer era portar-la amb ells quan tornessin a casa. De totes maneres,

ningú va acabar recordant aquesta dada i va ser enviada amb una petita nau

de volta a Miseet. Ella va créixer sola allà creient que era la seva terra natal i, a

mesura que han passat els anys, els seus records s’han anat barrejant

difusament. Serà el personatge al qual li podràs retornar un record modificat.

- Turum viu a l’observatori de Miseet. És un personatge misteriós que sempre

sembla que sàpiga més del què diu, però juga amb la il·lusió de l’oblit. És un

antic amic de Mosee i el va ajudar a trobar l’astre de Obbyss.

- Per últim està Lete, que com hem mencionat és un personatge originari d’un

altre planeta, però que convenientment viu a Miseet per ensenyar l’habilitat de

la modificació a la jugadora.

POSSIBLES FUTURS CANVIS

● El jugador podrà decidir quines eines del diàleg utilitzar, és a dir, quines

opcions dir als NPC i decidir si vol obviar algunes. Això està fet perquè hi ha

jugadors que estan més interessats en la narrativa dels jocs i d’altres que

prefereixen anar més directes a l’avançament d’aquest. Això contempla que el
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primer tipus de jugadors podran explorar totes les opcions i veure que

impliquen i els segons podran evitar-les, si així ho desitgen.

● Per altra banda, és possible que Tarcora, que actualment és el planeta-tren,

s’acabi convertint en un altre tipus de mitjà de transport més actualitzat i

adequat a la narrativa de Nelumbo.

● Ampliació de la correlació i tancaments narratius. A mesura que avancem en

el joc, tots els departaments ens anem comunicant i posant d’acord amb

nous escenaris i possibilitats, cosa que fa que la jugabilitat i la narrativa vagi

ampliant-se i guanyant més força i sentit.

● En relació amb el punt anterior, l'addició d’omnin tant fixos com modificables

s'anirà ampliant a favor de la narrativa. A més, incorporarem debats morals

dins aquestes opcions, que facin plantejar-se al jugador quina és realment

l'opció correcta.

DETALLS DE PRODUCCIÓ

- La data d’inici del projecte i desenvolupament de Nelumbo → Aquest es va

començar a plantejar com a Treball de Fi de Grau el gener-febrer del 2020

entre Albert del Arco, Marta Freixas i Laura Sinici, tot i que sent evidentment

una idea molt menys elaborada. Durant l’estiu d’aquest mateix any es van

anar plantejant molt més les qüestions narratives del relat i es van començar

a determinar els personatges i els espais que hi conflueixen. En aquesta fase,

els rols encara estaven una mica barrejats, ja que tots aportàvem idees, tot i

que des d’un principi teníem bastant clar que la Laura es dedicaria a l’art, la

Marta a la narrativa i l’Albert a les qüestions més tècniques dins el projecte.

Posteriorment va haver-hi l’adaptació a l’art i es van començar a fer els

primers concepts de com quedaria l’estil visual.

Cap a l’octubre del 2020 i gràcies a la possibilitat de fer un TFG integrat entre

Comunicació Audiovisual i Enginyeria Informàtica, l’Erich Lerbs s’incorpora a

l’equip i comença a ajudar-nos amb l’apartat més tècnic i la programació de

Nelumbo.
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- Data de finalització → El 28 de juny del 2021 es dona com a finalitzat el

prototip de Nelumbo, on es fa entrega del primer nivell del joc, tot i que amb

petites adaptacions que no seran al joc original. Com a equip, per això, ens

plantegem acabar el videojoc com a tal i no deixar-lo només com a TFG, sinó

convertir-lo en un producte acabat i jugable. La perspectiva que tenim

actualment és de tenir-lo llest al llarg del 2022.

FUTUR DE NELUMBO: DIFUSIÓ

La idea de Nelumbo com a projecte és que se segueixi desenvolupant fora de l’àmbit

acadèmic, i poder-lo presentar a diferents festivals i convencions, amb l’objectiu

d’aconseguir suport per poder dur a terme el joc al complet. A curt termini, la primera

prioritat és acabar de polir i afegir tots els elements representatius del joc al prototip:

Implementar la il·luminació, elaborar en més profunditat la mecànica de recuperació

de records, fer testing d’una forma més constant i metòdica... La idea és que aquest

prototip es pugui convertir en una demo, on tots els elements del joc siguin el més

similar possible a la versió final d’aquest, i que pugui servir com a quelcom que es

pugui ensenyar a convencions com a fragment representatiu del joc. En aquest

sentit la Indie Dev Day podria ser un bon esdeveniment del qual formar part, per

aconseguir suport logístic i visibilitat per al projecte.

En aquest sentit, ja s’han fet xarxes socials de Nelumbo i de LostGalaxyStudio, que

és el nom que ens hem posat com a equip. L’objectiu és anar penjant contingut del

joc per promocionar-lo, i seguir a altres estudis locals en situació similar a la nostra

per generar una xarxa de contactes. També és una bona opció per entrar en contacte

amb les convencions i entitats de les quals esperem aconseguir suport en algun

moment, i així poder-nos donar a conèixer. Per ara, en aquestes xarxes s’estan

penjant imatges i contingut audiovisual divers de com va evolucionant el joc, ja

siguin gifs dels diferents personatges del joc, o imatges extretes directament del

prototip. També, un cop la build del joc estigui completada, es farà una pàgina de

itch.io on es podrà descarregar la demo, com a part de la promoció.
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https://twitter.com/LostGalaxyS

https://twitter.com/NelumboGame

https://www.instagram.com/lostgalaxys_/

C O N C L U S I O N S

Com a síntesis de tot el que s’ha dit fins ara, Nelumbo és un videojoc d’exploració,

plataformes, i amb un gran pes de la narrativa, la qual tracta sobre un jove heroi que

ha d’ajudar als habitants de Nemsi a combatre i pal·liar el Nelumbo, una estranya

epidèmia que provoca la pèrdua de records. La principal mecànica del joc i el seu

tret distintiu és el funcionament dels records (omnin en el joc) i les possibilitats que

aquest dona. Nemsi està compost de 5 planetes, els quals es divideixen en zones

que el jugador va desbloquejant a mesura que avança en el joc, de tal manera que el

mapa total es va ampliant a mesura que es va revisitant, a partir de la idea de

Bactracking. Artísticament, Nelumbo es presenta amb un estil molt diàfan i clar, amb

colors plans i vius, similar a les il·lustracions que podrien haver-hi en un conte

infantil, i a poc a poc, a mesura que el protagonista va descobrint l’univers i

endinsant-se en el Nelumbo, aquest estil pur s’anirà desdibuixant.

De cara a la demo i al prototip, s’ha decidit crear Miseet, el primer dels planetes que

apareixen al joc, i el lloc d’origen del protagonista. La idea és que aquestes primeres

zones serveixin com a tutorial dels diferents tipus de mecàniques del joc (tant de

moviment com de com funcionen els records) i com a declaració d’intencions de

quin estil, tant a nivell jugable, com artístic, com narratiu, té el joc.

L’experiència que hem tingut com a equip ha estat molt positiva, i estem motivats per

seguir treballant junts en Nelumbo. Per això el nostre objectiu és que això es pugui

convertir en un joc complet, on es puguin desenvolupar totes les idees plantejades

en aquesta memòria. Per tant, en primer lloc seguirem treballant en el prototip per
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desenvolupar-lo i poder-lo presentar a diferents festivals i convencions, i a més

donarem visibilitat al projecte a partir de xarxes socials i fent pública la demo a

itch.io, on crearem una pàgina de Nelumbo.

M E M B R E S    D E    L O S T    G A L A X Y
El nostre grup està format pels quatre membres següents:

● Albert del Arco - Game Designer

delarcoalbert@gmail.com

● Laura Sinici - Artist

laurasinici@gmail.com

● Marta Freixas - Game Writer

martafreixasfdz@gmail.com

● Erich Lerbs - Game Programmer

erichchristian.lerbs01@estudiant.upf.edu

● Correu de l’estudi

studio.lostgalaxy@gmail.com
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A N N E X O S

TAULA DE PLANETES + RECORDS + PERSONATGES

PLANETA DESCRIPCIÓ NPC

Principals

NPC

Secundaris

Nº

RECORDS

(sol·licitats

)

Nº

RECORDS

(col·lec.)

HABILITATS

ACONSEGUIDES

ACCÉS QUE

DESBLOQUEGES

Miseet.

Planeta

Inicial

Planeta petit meitat bosc

meitat poblat. Les cases

estan interconnectades pels

arbres i a la tribu tots porten

màscares. Hi ha cartells que

indiquen la funcionalitat de

les coses.

-

Merodean

- Turum

-Weet

-Suri

2 3

Tarcora.

Planeta

Planeta per la superfície del

qual viatja un tren que no

- Osis

Aristocràtic

2 1 Planejar - Zona1 Zona 1 → Zona1

Bosc
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Tren

(a

determinar

el tipus de

mitjà de

transport)

para mai de moure’s.

Associen la pèrdua de

memòria a la nit, així que es

mouen a la velocitat de la

llum per evitar l’eclipsi etern.

Un dels records a recuperar

passa de nit, així que hauràs

de parar el tren. Tots

s’adormiran i podràs accedir

a la part2 del tren, però

havent aconseguit la llum.

- Creador

del tren

(Neroe)

s

(passatgers

)

(diàleg i

interacció amb

Osis)

Ghöros.

Ciutat

Planeta en obres. És una

gran ciutat que es va quedar

a mig construir. La gent jove

va marxar a buscar

materials, però no van tornar

mai i ara la població és

majoritàriament vella.

-

Historiado

r (Sesh)

- Osis

- Ancians

- Hal (nena)

3 Dash - Zona1

Doble Salt -

Zona2

Dash → Zona

intermitja Bosc
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Mhangliia.

Bosc

Planeta de naturalesa

vegetal, el qual està

travessat per un gran arbre i

les seves arrels. Aquí viuen

els exploradors de Ghöros

sota la nova mitologia de

Lete.

- Joglar

(Lete)

- Osis

- Grup

d’explorado

rs

- Ermitaño

(Kasidae)

1 2 Inventar records

→ Zona

intermitja

Llum. Bosc

Zona1

Ciutat Zona2.

Record que t’hi

permet accedir

gràcies a saber

el nom planeta

ciutat. Se'n

recorden els

exploradors.

Zona 2

necessitarà llum

+ inventar

records

Final Planeta on culmina la

història, fet dels records de

la gent i de naturalesa una

mica gasosa. Hi ha una cova

enorme amb pintades a les

parets, al final està l’heroi

- Mosee

(Heroi

Ancestral)

1
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ancestral, postrat a un trono

que es va fer amb les restes

de la seva nau.

No té cicle de dia o nit, el cel

sempre és gris. Només s’hi

pot arribar havent

aconseguit cert nombre de

records.
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DIÀLEGS

A part dels diàlegs presents en el prototip, també s’han redactat alguns diàlegs a Ink

per a mostrar quina serà l’ambientació o la personalitat dels diferents NPC de

cadascun dels planetes respectius. La majoria d’ells no tenen opcions de diàleg

afegides, sinó que funcionen com a interacció única d’aquell personatge,

independentment de les vegades que intentis parlar amb ell o ella.

Exemple d’un arxiu INK en fase de programació
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Interaccions a Ghöros

- Benze: I am waiting for my daughter to return from buying some food. I am

happy because she told me she was going to cook something delicious.

- Kaspo: I am waiting for this building to be made. I come everyday to see how

thisprogresses, and it is going well! I guess it is going to be finished soon.

- Lirian: I am waiting for my fiancée, Feroa. She is looking for her perfect

wedding dress. I bet she is going to be the most beautiful thing in Nemsi.

I haven't got my dress yet, but don't tell her, she is going to get nervous, ha ha.

Anyways, she loves me the way I am.

Interaccions a Mhangliia

A continuació, imatge de les respostes en el seu respectiu ordre, a excepció de la

segona, que respon a la pregunta de “Who is Lete?”, que només es desbloqueja

després d’haver fet la primera pregunta.
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Interaccions a Tarcora

- Arter: You… You are this maniac adventurer… Because of you… It was all

because of you.

Go on your stupid adventures, and never come back. Hopefully you will be

punished with oblivion.

- Dala: ZuZum! You're not drinking anything! Join us, we are celebrating! We have

saved ourselves from Nelumbo!

Yesterday this train, which chases the sun so that it is never night, was

inaugurated. The other planets of Nemsi will be succumbing into oblivion, how

lucky have we been!
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- Danto: ZuZum...Coffee! Can you bring me coffee, please! Oh wait, do I know

you? Mmmh, let me think ... ZZZZZZZ (falls asleep)

Ah! I almost fell asleep! Bring me coffee, I don't want to forget!

- Osis

A continuació, imatge de les respostes en el seu respectiu ordre, a excepció de la

segona, que respon a la pregunta de “Can you give me a Lumen?”, que només es

desbloqueja després d’haver fet la primera pregunta.
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Interaccions a Obbyss

En aquest cas, els Inks desenvolupats són les escriptures de les parets, les quals van

ser fetes per Mosee un cop va aterrar en aquest astre i va veure que no podria

sortir-ne.

“When I was little, my mum used to tell me stories to sleep every night while we looked

at the night sky. Sometimes, I asked her to do it even when I was awake...Maybe I was

a little bit annoying, yup. I loved them so much I could listen to her all day long, but one

day, she suddenly forgot about my favourite one, and I knew something was

wrong”.
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I am going to return all the omnin to my people. This must end. They deserve a normal

life.

I have found a solution. If someone reads this ever, I want to explain this to you.

A long time ago, a disease spread along the universe. It took away memories,

happiness and the souls of Nemsi's people: The Nelumbo.

Everyone forgot about everything you could ever imagine, we didn’t even recognize

each other.

Someone had to do something to stop it, even though we did not know how could it

end.

Thanks to many friends I met along the way, I ended up finding the root of this evil, the

star you are walking on right now.

It was the source that was sucking omnin non stop. But I found out a way of making it

return everything it snatched.
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https://bit.ly/2U2JrJE
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CONCEPT ART

Concept art de Miseet.

Concept art de Ghöros.
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Concept art de Mhangliia.

Concept art de Mhangliia.
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SPRITE SHEET
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ANIMATION SHEETS

Player
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Merodean

Turum
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Weet
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Lete
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