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I .Visão Geral Essencial

Resumo:

O jogador passará por cinco fases. Ele encontrará diversos desafios, como chefes, inimigos,
buscar chaves para abrir portões.

Aspectos Fundamentais:

O enfoque do jogo se baseia em Spark querendo salvar o garoto das garras de IceWeasel.
Para isso, deverá enfrentar seus inimigos que antigamente eram seus parceiros.

II.Contexto do Jogo

História do Jogo:

A história do jogo se passa na mente de um garoto, cuja imaginação é fértil. O personagem
principal desta história é Spark, um fragmento de sonho do garoto em forma de gato. Ele era
parceiro de Brutal Enigm, BlackHeart e IceWeasel, todos eles são fragmentos do sonho do
garoto. Um dia, Spark e seus amigos perceberam que iriam desaparecer, e que o único jeito
de evitar isso seria fazer com que o garoto dormisse para sempre. Spark se incomodou com
essa idéia e rebelou-se contra seus parceiros. IceWeasel disse que não precisava de Spark
para realizar seus planos e seguiu em frente para atingí-los. Agora Spark tem uma nova
missão de proteger o garoto das mãos de IceWeasel e seus ex-parceiros.

Progressão dos Personagens:

Spark: Tem sua aparição no início do jogo, quando ele deve atravessar o primeiro cenário de
dia. Ele encontra um portão que do outro lado existe uma passagem para outra fase, ele
percebe que o portão está trancado e que precisa da chave para abrí-lo. Então ele atravessa
um longo percurso até encontrar a chave, mas ela está cercada por várias pedras. De repente,
surge Brutal Enigm e desafia Spark para uma luta. Spark vence Brutal Enigm e as pedras que
cercavam a chave desaparecem. Spark pega a chave e volta até o portão e o abre, depois disso
ele atravessa a passagem até a próxima fase.
Na segunda fase, Spark recebe a informação que precisa pegar uma nova chave para abrir um
outro portão para seguir até a terceira fase, ele também descobre que existem várias chaves na
fase atual, mas apenas uma é verdadeira, as falsas tiram seus pontos de vida. Spark procura
entre as chaves até encontrar a verdadeira. Após isso, ele abre o portão e atravessa o portal.
Na terceira fase, Spark encontra BlackHeart, que também o desafia para uma luta. Spark
vence mais uma vez e uma passagem aparece, Spark atravessa essa passagem e chega na
quarta fase.



Na quarta fase, Spark atravessa uma fase de gelo até chegar em uma nova passagem, a
caminho Spark encontra várias mensagens que revelam sua existência e descobre que ele não
é um simples fragmento de sonho, e sim uma lembrança concreta do gato do garoto.
Na quinta e última fase, Spark encontra IceWeasel. Os dois tem uma conversa e começam a
lutar. Spark vence a luta. Antes de desaparecer, IceWeasel pergunta a Spark o por que ele
prefere salvar o garoto e desaparecer do que fazer com que ele durma para sempre e ter vida
eterna. Spark diz que a vida do garoto é mais importante e que ele nunca deixaria de existir,
porque ele é uma lembrança. Depois de ouvir isso, IceWeasel desaparece.
Após todos esses fatos, o garoto acorda de seu sonho e Spark desaparece.

Brutal Enigm: Tem sua aparição na primeira fase do jogo, quando Spark precisa da chave
para abrir o portal que leva a passagem para a próxima fase. Brutal Enigm é derrotado por
Spark e desaparece.

BlackHeart: Tem sua aparição na terceira fase do jogo, quando Spark precisa derrotá-lo para
fazer surgir uma passagem que leva até a quarta fase. BlackHeart é derrotado e desaparece
em seguida.

IceWeasel: Tem sua aparição na quinta e última fase do jogo, quando Spark precisa derrotá-
lo para salvar o garoto do destino de dormir para sempre. IceWeasel é derrotado, mas antes
de ser derrotado, ele pergunta a Spark porque que ele prefere salvar o garoto e desaparecer do
que ter vida eterna.

Principais Jogadores:

Spark: É um fragmento de sonho do garoto. Possui a forma de um gato. Adora carnes e
peixes. Tem uma misteriosa afeição pelo garoto que nem ele mesmo sabe o porquê.

Reptile: É um fragmento de sonho não-nítido do garoto. Não possui muita inteligência.

Mechanic Reptile: Também é um fragmento do sonho do garoto.Apesar de não ter muita
inteligência possui um corpo de metal que o confere mais força.

Mechanic Steel Reptile: Versão mais poderosa do Mechanic Reptile, possui um maior poder
de defesa.

Brutal Enigm: Um dos fragmentos dos sonhos do garoto. É um gigante que possui
armadura e capacete marrons.

Blackheart: Outro fragmento importante. Um monstro que vive na região dos pesadelos do
garoto.É inteiramente preto.

IceWeasel: Principal vilão da história, foi dele que partiu a iniciativa de se rebelar contra o
garoto para viver para sempre.

III.Objetos Essenciais do Game



Personagens:

Spark: é um gato que tem simpatia com o garoto, sua missão é impedir IceWeasel e seus
capangas de fazer com que o garoto durma para sempre.

Reptile: crocodilo que atrapalha Spark nas fases

Mechanic Reptile: uma versão mais poderosa de Reptile, possui o corpo feito de metal e
possui a habilidade de voar.

Mechanic Steel Reptile: uma versão mais poderosa de Mechanic Reptile, também possui o
corpo feito de metal, mas este é resistente ao fogo.

Brutal Enigm: é o guardião da chave da primeira fase, ele atira barris no personagem Spark
e se defende com o braço direito repelindo as bolas atiradas nele.

BlackHeart: é o monstro negro que atirará magias em Spark, e se defenderá de alguns
ataques repelindo as bolas que são atiradas nele. Ele ainda pode ficar invisível as vezes.

IceWeasel: é o yeti gigante cuja intenção é fazer com que o garoto durma eternamente para
que ele possa viver para sempre , usará de sua força para tentar derrotar Spark.

Objetos Sólidos:

Stone: é o chão onde o personagem Spark pisa.

Stone2: é o chão que desaparece longo após ser pisado por Spark.

Path: é um chão invisível que serve como chão para Spark pisar.

IceRock: é uma pedra que serve como apoio para Spark pisar.

Madeira: é um tronco que flutua sobre águas, lava e até mesmo ar, serve como chão para
Spark pisar.

Fire: é uma chama que ao ser tocada por Spark, esta lhe tira uma vida.

Lava: tira uma vida de Spark ao ser tocada por ele.

Barrel: barris atirados por Brutal Enigm em Spark.

Flame Blue: tochas que enfeitam o cenário de BlackHeart.

Ice: pedaço de gelo que cai em cima de Spark no cenário de IceWeasel.



Portas e Portais:

Portal1: é o portal que, quando atravessado, o jogador muda de cenário.

Armas:

SparkBall: esfera azul que causa 1 ponto de dano nos inimigos

ScorchedBall: esfera vermelha que causa 5 pontos de dano nos inimigos

UltimateBall: esfera amarela que causa 10 pontos de dano nos inimigos

Itens:

FireBall: ao pegar esse item Spark adquire a Schorched Ball

Potion: recupera 40 pontos de vida(health).

Meat: recupera 30 pontos de vida(health).

Hamburger: recupera 20 pontos de vida(health).

Fish: recupera 10 pontos de vida(health).

Money: perde 10 pontos de vida(health).

1up : aumenta um ponto de vida(life).

Key1: usada para abrir o portão da primeira fase.

Key2: usada para abrir o portão da segunda fase.

EvilKey: retira um valor aleatório de pontos de vida de Spark.

Ultimate Stone: ao pega-la Spark adquire a Ultimate Ball

Informations:
Esses objetos ao serem tocados por Spark exibem informações úteis, como a obtenção de
uma nova magia ou um diálogo entre Spark e um chefe de fase.

Menu:
Objetos utilizados como itens do menu do jogo, como botões por exemplo.



IV.Conflitos e soluções

O que acontece quando uma SparkBall atinge um inimigo?
O inimigo perde 1 ponto de vida.

O que acontece quando uma ScorchedBall atinge um inimigo?
O inimigo perde 5 pontos de vida.

O que acontece quando uma UltimateBall atinge um inimigo?
O inimigo perde 10 pontos de vida.

SparkBall: Este tiro causará 1 danos de pontos de vida nos inimigos.

ScorchedBall: Este tiro causará 5 danos de pontos de vida nos inimigos.

UltimateBall: Este tiro causará 10 danos de pontos de vida nos inimigos.

V.Inteligência Artificial

Foi utilizada I.A. nos três chefes de fase.
- Brutal Enigm: foi programado para defender os ataques de Spark com uma certa

probabilidade, em caso de defesa de bolas, elas são devolvidas a Spark transformadas em
EvilBalls causando danos no mesmo.

- BlackHeart: também possui a habilidade de defender as bolas lançadas por Spark
devolvendo-as como EvilBalls, ainda pode disparar magias e recuperar seus pontos de vida.

- IceWeasel: a IA dele foi dividida em duas partes.Na primeira ele ataca atirando esferas e
anda em direção ao Spark , se este estiver demasiado longe do IceWeasel, e defende quando
está perto do Spark.Quando o IceWeasel leva uma quantidade específica de dano, a segunda
IA é ativada, sobrepondo-se na primeira, que faz com que avance em cima do Spark socando
insanamente , e atirando as esferas como antes, porém, não se defende mais.

VI.Fluxo do Game

Tela de menu é exibida, mostrando Título do Jogo, opção de iniciar jogo e de sair do

Cenário1 - manhã: Neste primeiro nível, Spark possui apenas uma habilidade chamada
Sparkballs, são pequenas bolinhas azuis que Spark poderá utilizar para se defender dos seus
oponentes.
Basicamente nesta primeira fase Spark deverá encontrar uma chave para abrir um portão e
prosseguir para o segundo nível. Será possível adquirir uma segunda habilidade chamada



ScorchedBalls, que são bolinhas vermelhas(representando o fogo), que possuem um maior
poder de ataque, essa segunda habilidade substitui a primeira e será permanente até o final do
jogo.

Cenário1 - tarde: Neste segundo nível, Spark deve encontrar, entre as diversas chaves
espalhadas pela tela, a chave que abre o portão. Para isso ele enfrenta vários inimigos pelo
seu caminho.

Cenário1 - Boss: Spark deve deter Black Heart para prosseguir no jogo.

Cenário2 - gelo: Esse é um nível sem muitas dificuldades, aqui Spark pode pegar itens para
recuperar seus pontos de vida e também adquirir sua terceira e última habilidade(Ultimate
Ball).

Cenário2 - Final Boss: Último nível do game. Spark deve vencer Ice Weasel, chefe final do
jogo.

VII.Controles

Os controles usados no "Spark Fragments" serão muito simples. Os comandos são os
seguintes:
Setas direcionais movimentam o personagem para esquerda, direita e para efetuar um

salto.A barra de espaço ao ser pressionada(e mantida pressionada) antes de uma tecla
direcional permite que o personagem se movimente mais rapidamente(permite que ele corra).
A tecla Z serve para que Spark atire suas SparkBalls (ou Scorched Balls) e a tecla S para que
ele lance Ultimate Balls(esse recurso somente está disponível nas últimas fases do jogo).

VIII.Storyboard




