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Sumário

1- Histórico do Projeto

A - Idéia básica do projeto, um Action-Adventure medieval em terceira pessoa. Definido o protagonista do jogo, um Black 
Mage; e o tom sombrio do jogo.

B - O jogo será não linear, jogabilidade “sandbox”. O território será dividido em 3 reinos em um vasto continente.

C - Implementação na jogabilidade, o jogador poderá escolher entre completar o jogo em modo Stealth, ou então pode 
escolher o caminho da destruição. A barra de Berserk foi incluída no jogo.

D - Implementação na Narrativa do jogo. Protagonistas e personagens secundários principais são criados.

2 - Resumo do Projeto

2.1 – Conceito do Jogo

O jogo será um action-adventure em terceira pessoa de temática medieval, onde o jogador pode escolher zerar o jogo 
discretamente, como em um jogo stealth , ou então zerar como em um jogo de ação, matando a todos que o atrapalharem. 
Dependendo do modo que o jogador escolher, afetará o história do jogo, bem como o resultado do boss final.

2.2 – Conjunto de características

As plataformas adotadas serão os consoles X-Box 360, WII e PS3, bem como o PC. O modo de visualização do jogo será 
em 3D, com 32 bits de cores. Devido à característica violenta das magias do jogo, a física será avançada.

2.3 – Gênero

Como dito antes, será um action-adventure, onde o jogador resolverá puzzles, terá combates e explorará um vasto 
continente. Dependendo do estilo do jogador, ele poderá zerar o jogo em modo stealth, sendo discreto e matando o mínimo 
de pessoas, ou então poderá simplesmente sair matando a tudo e todos, como em um jogo de ação.

2.4 – Público-alvo

Devido á natureza adulta do jogo, a faixa etária decidida foi MATURE ( Maiores de 18 anos). O jogo conterá violência, temas 
adultos e referências sexuais.

2.5 – Resumo do Fluxo do Jogo

O jogador pode se mover livremente pelo continente, porém terá que resolver os 3 reinos em uma ordem linear, para efeitos 
de narrativa. O jogador pode também escolher entre matar todos com magias e/ou ataques físicos, ou então pode resolver o 
jogo de um modo menos sanguinário, agindo na surdina. Para adquirir itens ele resolverá missões e puzzles pertinentes á 
narrativa, bem como sidequests. Para recuperar energia ele poderá repousar em tavernas, ou então usar do inventário 
algum item que poderá recuperar seu status de energia ou magia. No desenrolar da história do jogo, o jogador poderá 
também adquirir novas habilidades mágicas. Assim como as armas, as magias serão “equipáveis”, assim o jogador poderá 
personalizar o personagem ao seu estilo.

2.6 – Olhar e Sentir

O jogo será primariamente em terceira pessoa. Em momentos como em modo stealth, ou quando o jogador resolver atacar 
alvos á distância, o jogador poderá mudar para uma visão em primeira pessoa. O estilo visual do jogo será reminiscente de 
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jogos medievais, e cada reino terá estilos distintos (Gótico, Tétrico e Românica). O character design será similar ao estilo de 
Soul Calibur e Final Fantasy.

2.7 – Escopo do Projeto

2.7.1 – Número de cenários;

O continente será um campo aberto, com planícies, florestas, montanhas e cavernas. Serão três reinos, um com arquitetura 
estilo gótico, outro em estilo românico e o reino do necromante, que terá um estilo de arquitetura mais tétrica, infernal.

2.7.2 – Número de níveis;

Número de níveis: Não terá níveis, apenas progressão da história. O que seria considerado próximo de um “nível” seria os 
três reinos, que devem ser conquistados.

2.7.3 – Número de NPCs;

Número de NPCs: Cada reino contará com uma diversa variedade de NPCs, como camponeses, guardas. Alguns desses 
NPCs poderá conversar com o jogador.

2.7.4 – Número de armas;

O jogo contará com uma variedade de espadas, facas e arco e flecha. Á medida que o jogo progride, o jogador vai pegando 
armas melhores, que substitui a anterior.

3 – Jogabilidade e Mecânica

3.1 – Jogabilidade
3.1.1 – Progressão do Jogo

O jogo progride conforme o jogador realiza side quests de aumento de poder juntamente com as main quests que compõe a 
estória.

3.1.2 – Estrutura das Missões / Desafios
As missões transcorrem em uma ordem de localização e composição de AI inimiga respectiva as habilidades adquiridas pelo 
jogador durante o game, juntamente com as habilidades adquiridas por Zak, a personagem que o jogador controla, 
proporcionando a cada missão um novo desafio forçando o jogador a superar suas habilidades anteriores de maneira sutil 
em que não haja muita frustração na evolução do jogo.

3.1.3 – Estruturas dos Quebra-cabeças
O puzzles são compostos de pequenos mini-games ou colheita de informações de fatos históricos do jogo, que são 
contados em telas de loading e cutscenes. Além de contar também com pequenos puzzles para o uso de tele cinese em 
certos pontos pré-definidos do jogo.

3.1.4 – Objetivos

O principal objetivo do jogo é confrontar o necromancer, finalmente vingando seu pai. Para esse objetivo, o jogador deverá 
acumular magias e poderes para o confronto final, e o único jeito de evoluir ao poder máximo será com o domínio total dos 
outros reinos.

3.1.5 – Fluxo do Jogo

Assim como no GTA, o jogo fluirá apenas com a progressão das missões pertinentes ao enredo. Se quiser, o jogador 
poderá apenas explorar o vasto continente, procurar armas e magias secretas, conversar com NPCs e cumprir sidequests. 
Sem se preocupar com o enredo principal que conta a estória das personagens.
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3.2 – Mecânicas

O jogo será livre, com o jogador podendo a qualquer momento ir a qualquer lugar que ele queira. Além de se locomover a 
pé, poderá se utilizar de meios de tranportes alternativos, bem como uma magia de teletransporte, que funcionará com um 
sistema de tag (O jogador poderá se teletransportar apenas para locais já visitados e marcados com o seu símbolo.) No 
sistema de batalha, o jogador terá a opção de ataques físicos com armas brancas
, ou então poderá usar magias, que funcionarão através de um sistema de cooldown.

3.2.1 – Física do jogo

Devido a natureza destrutiva das magias do jogo, a física será importante. Além de magias de áreas e/ou explosivas, o 
protagonista terá uma vasta seleção de magias relacionadas aos 4 elementos (Água, Ar, Fogo e Terra), o que acarretará em 
diversos efeitos sobre o cenário e sobre os inimigos.

3.2.2 – Movimentos

3.2.2.1 – Movimentos Gerais

O jogador poderá correr,andar, pular, se esgueirar, agachar, abrir portas e baús, conversar e interagir com NPCs.

3.2.2.2 – Movimentos específicos

O jogador poderá se utilizar de ataques com armas brancas, se defender, esquivar, e poderá fazer combos. E poderá 
também se utilizar de magias com os seus oponentes, que podem ser rajadas, de áreas ou até mesmo serem dispostas 
como armadilhas.

3.2.2.3 – Outros movimentos

Montar e desmontar de veículos, movimentos específicos para eventuais mini-games, controle de mira para armas ou 
magias disparadas em primeira pessoa.

3.2.3 – Objetos

3.2.3.1 – Pegando objetos

Pressionando o botão de ação, o jogador coleta os objetos.

3.2.3.2 – Movendo objetos

Feito também com o botão de ação. Ao deixar pressionado, o black mage se apóia ao objeto, podendo empurrá-lo.

3.2.3.3 – Descartando objetos

Feito com o botão de ataque ou de magia. Objetos serão descartados apenas com ataques.

3.2.3.4 – Modificando objetos

3.2.4 – Ações

3.2.4.1 – Interruptores, alavancas e botões

O jogador se aproximará do objeto a ser interagido e pressionará o botão de ação.

3.2.4.2 – Pegando, Carregando e Soltando

Botão de ação para pegar um objeto. Pressionando o botão novamente o protagonista pode largar o objeto no chão (Se 
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estiver parado) ou arremessar o objeto (Se estiver em movimento)

3.2.4.3 – Falando e Conversando

O jogador se aproximará do NPC e pressionará o botão de ação.

3.2.4.4 – Lendo e Pensando

Leituras de placas ou documentos serão com o botão de ação. Já para acessar o menu o jogador pressionará o botão start.

3.2.5 – Combates

O jogador em batalhá terá dois modos de batalha. Se escolher combate físico, ficará em modo de combate físico 
automaticamente ao apertar o botão de ataque com armas. Nesse modo o jogador pode travar a mira deixando pressionado 
seu respectivo botão , atacar com o botão de ataque, se esquivar com o botão de pulo (Ele dará um pulo para a direção 
especificada)e se defender com o botão de bloqueio (Apenas ataques físicos). O jogador poderá executar ataques de pulo 
(Direcional pra frente e pulo, seguido de ataque de armas), combos (Pressionando repetidamente botão de ataque), ataques 
a múltiplos alvos (L1 pressionado e alternando L2 e botão de ataque; ou então 360º no direcional e botão de ataque). 
Control Pad cima e baixo escolhe a arma utilizada pelo jogador.
Se apertar o botão de magia, entrará automaticamente em modo de ataques mágicos. Nesse modo o jogador pode também 
travar o alvo. O botão de pulo também será usado para uma esquiva, porém agora mais eficiente (O jogador se teletrasporta 
para mais longe), o botão de bloqueio o fará levantar um campo de força eficiente contra ataques físicos, mágicos e 
explosivos. O botão de ataque o fará arremessar as magias. No caso de magias rápidas, o jogador pode disparar diversas 
rajadas, porém com um limite. Ao carregar a magia o jogador aciona o modo de área, que depleta totalmente o limite da 
magia. 

3.2.6 – Economia

Não terá uma economia aplicada ao jogador. Itens e armas serão adquiridos com o desenrolar da história. Terá um sistema 
de pontos de experiência, que o jogador usará para aumentar a efetividade de seus ataques físicos e magias.

3.2.7 – Planilha de Fluxo de Telas
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3.2.8 – Descrição de Telas

3.2.8.1 - Tela de instalação

A tela de instalação será simples. Uma tela com uma arte e o logo do jogo aparecerá, e as opções de modo 
de instalação, diretório, etc... Após mandar instalar, uma tela com uma barra de progresso de instalação aparecerá, com um 
slide ao fundo contendo artes 3D e 2D utilizadas no jogo.

3.2.8.2 - Tela Principal do jogo

A tela principal terá o logo do jogo ocupando boa parte superior da tela. Ao fundo, terá um fundo preto com 
uma névoa vermelha. Ao pressionar o start, a tela escurecerá, e as opções do menu aparecerão no canto inferior.

3.2.8.3 - Tela Opções

A tela de opções seguirá a mesma estética da tela inicial, porém só com as fontes e o fundo, sem o logo.

3.4 – Opções do jogo

Nível de dificuldade – Esta opção controlará a dificuldade do jogo, a AI dos inimigos, o dano causado e tomado pelo jogador. 
Terá o nível fácil, médio e difícil.

Gore – Controlará o nível de violência do jogo. Terá as opções mínimo e total.

3.5 – Re-jogando e Salvando o jogo

O jogo terá 2 (duas) formas de salvar o progresso do jogador, uma delas será que a cada missão cumprida o jogo salva 
automaticamente, mas caso o jogador queira abandonar o jogo sem ter cumprido a missão ele poderá ir ate determinados 
pontos, já definidos no jogo que ele poderá salvar qualquer outra submissão que tenho feito que não lhe deu o direito de um 
save automático.
Quando o jogador quiser retomar o jogo, basta apenas selecionar a ultima versão salva de seu jogo para continuar de onde 
estava, sendo que ele aparecerá no mesmo ponto onde ele salvou pela ultima vez. 

4 – Enredo, Universo e Personagens

4.1 – Enredo e Narrativa

4.1.1 – Prelúdio

O mundo de Cratara é um de magia - não reinante, mas existe e os que estudam se tornam magos, amedrontando ou 
causando estupor ou adoração naqueles que os vêem em ação. Um mundo no qual existem 12 deuses, mas nenhum 
parece muito preocupado em cuidar de suas criações. As pessoas chamam essa era de "Era Negra".
Os humanos e os animais, e as criações humanas em geral, são falhas agora, e a maioria sem esperança. Queimadas 
iniciadas na floresta consomem cidades, chuvas torrenciais inundam plantações e ondas de calor insuportáveis matam 
idosos em suas casas. 
Cavaleiros e cavaleiras, magos e magas dos três reinos mais fortes brigam entre si por terras aráveis para sua populações, 
e, no caso particular de Koita, o reino oriental, um lugar para sua população fugir do gelo que avança do norte.
E todos que morrem acreditam que verão o Necromancer, o Semi-Deus, o Elo entro o Céu, Cantara e o Inferno, para seu 
julgamento. O único resquício de que um dia os deuses olharam para eles.
De 1000 em 1000 anos, o Necromancer regente "definha" e outro toma o seu lugar. Cada um dos Semi-Deuses escolheu 
um aprendiz e o ensinou tudo, perto de sua hora. Agora, o aprendiz do 4° Elo cometeu suicídio, e isso requer medidas 
drásticas. Ele comete 6 assassinatos, pega os 6 filhos dos assassinados para criá-los sob o disfarce de um padre e incita-os 
a destruí-lo, a buscar vingança. Desse modo, eles teriam conhecimento mágico suficiente para tomar seu lugar rapidamente. 
Resta saber se teriam compaixão e conhecimento humano para o mesmo...
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O que não é o caso do personagem principal. O Black Mage.

4.1.2 – Elementos do enredo

Situado num mundo medieval onde algumas tecnologias steampunk existem, mas ainda não são mainstream – de fato, essa 
tecnologia é ainda, na maior parte, encontrada somente em laboratórios de ateístas, ou seja, seres humanos que renegaram 
os deuses e tem como objetivo maior criar  formas de vida.  A magia não é dominante no mundo, e somente 10% da 
população tem alguma aptidão natural para ela, dos quais somente 5% a exploram: de cada 100 que tem dom mágico, só 5 
estudam e desenvolvem suas aptidões.  Não existem muitas opções de “escolas” de magia,  já que houve uma grande 
insurgência contra os magos no passado e eles tiveram que fazer uma diáspora para os lugares mais inóspitos de Cantara.
É em um desses lugares inóspitos, mais precisamente localizado no Reino de Arhkanhel, nas Montanhas dos 6 Dentes, que 
o protagonista começa seu treinamento de magia. A escola dos 6 Dentes sempre foi conhecida, no círculo de magia, por ser 
no mínimo lendária – não que ela fosse a melhor, mas que tudo sobre ela era tão escondido, tão underground, que ninguém 
sabe ao certo se ela realmente existe. Ou que tipos de tomos existem guardados nela.
Se soubessem, certamente haveriam destruído-a.
No meio desses tomos, Zak acaba descobrindo um meio de enfrentar seu inimigo mortal – o Necromancer. Um feitiço de 
convocação de um demônio que fazia acordos.
Ele o convoca, um baatezu pelo nome de Balahal, e eles conseguem se entender nos seguintes termos. Zak queria poder 
mágico suficiente para derrotar o Necromancer e tudo o que ele representava; Bahalal precisava de almas.
Bahalah dá um presente  à  Zak,  a habilidade de entrar  num frenesi  mágico,  no qual  ele  fica  capaz de lançar  feitiços 
desconhecidos até por ele mesmo. Em troca por esse grandioso presente, e também, como modo de ativação do mesmo, 
Zak teria de matar um grande número de pessoas num curto espaço de tempo.
Cabe ao jogador abraçar totalmente a vingança, ou tentar não liquidar tantas pessoas assim. O enredo envolve é em volta 
das perguntas "até onde a vingança vale a pena?" e "o que fazer depois de me vingar?". Também, cabe a ele decidir sobre 
o futuro de seu aprendiz, ou seja, surge a pergunta "Trarei-o pelo mesmo caminho que trilhei?" que o próprio protagonista 
faz em uma cutscene.

Além dos humanos, só existem outras duas raças de seres que habitam Cantara. Os celestiais e os infernais.
Os seres celestiais são os soldados dos Deuses, compostos por Serafins, Anjos e Arcanjos. O player chegará a enfrentar 
um Arcanjo para ajudar o baatezu Balahal. Os celestiais ficam na maior parte do tempo no céu, cada qual perto de seu 
Deus, ajudando-o no que for necessário, salvando humanos ou assassinando outros conforme ordens divinas. Eles são 
muito poderosos e possuem vasto conhecimento mágico. A maioria das pessoas em Cantara os trata como seres lendários, 
pois nunca viram um; quando eles descem ao continente humano, eles normalmente estão invisíveis por meio de magia.
Os infernais são compostos em sua grande maioria por Diabretes, Diabos e Baatezus. Eles servem a ninguém especial, 
sempre tentando usurprar um infernal poderoso. Teoricamente, eles respondem ao Grande Baka, o Chefe Supremo na 
língua deles. Os infernais são mais caóticos que os celestiais, e portanto tentam de todas as maneiras conseguirem mais 
alma, a moeda e a fonte de poder no Inferno. Também existem híbridos de humanos e infernais, ou até mesmo animais e 
infernais. No caso de humanos híbridos, normalmente são gerados através do estupro de um infernal, nascendo após seis 
meses exatos, matando a mãe no processo. Caso o humano seja o pai, ele já estará morto – quem consegue fertilizar uma 
infernal é a alma do humano, que é pega das mais variadas maneiras, dependendo somente do gosto da infernal em 
questão. Porém, não existem discrepâncias quanto ao poder de um híbrido com pai ou mãe humana. Só o quanto será 
infeliz. O parentesco infernal normalmente os coloca de guarda para algum tesouro que possuam, e eles possuem muitos, a 
maior parte tomos secretos que têm de ser mantidos no mundo humano, pois queimariam assim que entrassem no Inferno. 
Os híbridos de animais são usados para os mesmo propósitos de proteção e também para o de começar algum caos em 
uma cidade ou vilarejo humano; eles são feitos híbridos atráves de rituais baatezus secretos, e só essa casta conhece os 
processos. E não ensinam a ninguém que não seja da mesma linhagem.
Os infernais e os celestiais não entram em combate aberto, tendo leis muito rigídas para isso. Os dois lados querem ver 
quem ganha a maior  quantidade  de  almas naturalmente,  então  inferências  têm de  ser  mínimas.  Isso  não  impede os 
humanos de procurar qualquer um dos lados para receber ajuda, e daí que surgem os pactos entre infernais e humanos, e 
também os milagres.

4.1.3 – Progressão do Jogo

A progressão do jogo se dá não só pela storyline. Pode ser medida de um modo melhor em relação a quantas cidades 
o jogador já consegue ir.  Ele precisa completar quests com ordem pré-definidas para avançar na história e abrir  mais 
cidades. O jogador tem a opção de ficar em uma cidade, matando e destruindo, por tempo indefinido, porém não descobrirá 
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coisas relacionadas ao jogo nem avançará muito em relação ao poder mágico. Side quests revelam mais sobre o enredo, o 
passado do mundo e sobre o Mundo de Cantara e seus reinos. Quests normais revelam a storyline principal, a saga do 
Black Mage Zek.

4.1.4 – Corte de Cenas

4.1.4.1- Corte de cena 1

Atores
Antigo Black Mage; Mestre Mago; Balahal
Descrição
A cutscene de abertura do jogo tem o personagem principal primeiro numa cadeira, com seu Mestre do lado, ensinando-o 
algumas coisas, e de background, o som de pessoas incessante e freneticamente escrevendo em papyrus. BM e seu Mestre 
conversam, um encarando o outro, até que o Mestre balança a cabeça em desânimo e sai andando, depois de apontar o 
dedo indicador para o Black Mage. Esse, então, levanta-se calmamente da mesa e, depois de recolher suas coisas, desce 
até seu quarto.  Ele pega um tomo escondido debaixo de uma tábua solta,  destrancando-a com palavras mágicas.  Na 
seqüência, a câmera se move para a direita, entrando na parede e causando uma black curtain, que quando volta, tem o BM 
num porão da escola. Lá, em cima de um círculo de proteção, está o baatezu Bahalal. Ele abre as asas, não para levantar 
vôo, mas somente um movimento contínuo de levantar os braços; na seqüência, ele desfere uma bola de energia em BM, 
que tomba e desmaia. Um fade out ocorre, e quando a câmera foca em BM, ele está do lado de fora, deitado de bruços na 
grama, e ao longe sua escola está em chamas. Ele olha para o lado direito e vê que Balahal está ali, apreciando o show. O 
baatezu o ajuda a se levantar e vai embora.
Script
ABM: "Eu estudo o que é melhor para mim!"
MM: "Mas isso é insano, Poltus! Pactos?!"
ABM: "Eu preciso de poder, e o senhor sabe! Sem esse poder, ele continuará vivo!"
MM: "Mas a que custo?! Sua alma!"
ABM: "Pra que me serve?! A única pessoa que me amava morreu!"
MM: " *suspiro*....Faça o que quiser, mas estou avisando, vai se arrepender se fizer o pacto.
Corte de cena, ele pegando o tomo em seu quarto.
Black screen. No porão.
BA:" Então, pequeno homicida, é chegada a hora do nosso pacto?"
ABM:"Sim. Estou pronto."
BA:"Eu gostei de você, por isso vou te dar mais uma chance. Você tem certeza de que trocará a alma, não só a sua, mas de 
milhares de outras pessoas, por esse poder?"
ABM:"Mas é claro. Eles já se matam. Eu só darei um empurrãozinho. Quanto à minha alma, ela não me servirá aonde estou 
indo. Matar o Necromancer."
BA:"*Pausa* É isso o que você quer então? Hm. Impossível, você precisa ter uma alma para entrar na Zona Estéril. Eu o 
deixarei manter a sua, até que sua vendetta esteja concluída. Depois, eu o pego no inferno."
ABM:"Ótimo. Mas tente assistir a minha luta. Será um bom show de fogos."
BA:"Chega de falar. Receba o poder, domine-o."

Corte de cena, fade out. Lá fora.
BA:"Muito bem, meus parabéns. Mas tente não desmaiar de exaustão. Vamos, levante-se."
ABM:"O que...exatamente...eu fiz?"
BA:"Bom, pra ser sincero? Você fez uma pira de fogo tão grande e quente que derreteu as pedras do meio do porão em que 
estávamos. Eu tive que te tirar de lá. A escola começou a pegar fogo logo depois. Todos morrerão, pois eu tranquei as 
saídas.
ABM:"Muito bem. Então, meu próximo passo é dominar esse poder, sim?"
BA:"Sim."
ABM:"Ótimo."
BA:"Hehe. Boa sorte, Demônio."
ABM:"Frenzi...minha única saída."

End of cutscene.
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4.1.4.2 – Corte de cena 2
Atores: Black Mage, Aprendiz.
Descrição:
Black Mage acaba de sair da cidade onde ele achou o aprendiz. Ela está com a seção norte em chamas; eles dois haviam 
acabado de incendiá-la para conseguir fugir. Eles andam pela estrada de terra batida por um tempo, sem uma palavra. 
Então, BM entra na floresta do lado direito da estrada, e o aprendiz o segue, meio cabisbaixo.
Depois de um tempo andando entre as árvores e as folhas que caem, BM começa a falar.
Script:
BM: “Está calado por que? Nós temos uma longa viagem pela frente, e eu lhe disse que responderia suas perguntas, 
quaisquer que fossem. E você deve ter um monte delas.”
AP: “Não é nada. Só que eu não sei se conseguirei ser útil para você.”
BM sorri e continua: “Conseguirá, no tempo certo. Vou te ensinar algumas coisas hoje a noite, na luz da fogueira. Mágicas 
não tão destrutivas, mas básicas, para que depois você possa se aprimorar. Algum dia, será quase tão poderoso como eu.”
AP: “Espero que sim, mestre.”
BM começa um diálogo interno. Ele pensa que talvez, não só tão poderoso, o garoto chegue a ter mais sorte que ele na 
vida. Sem o Necromancer para matar mais nenhum ser amado por alguém, talvez todas as pessoas sejam menos como ele. 
Menos  homicidas.  Até  onde  sua  vingança  o  estava  transformando  em  um  ser  vil?  Talvez  mais  vil  que  o  próprio 
Necromancer. Mas era essa a natureza de seu inimigo, e ele não tinha culpa. Se ele não tivesse assassinado seu pai pelo 
simples prazer de matar, ele não seria assim. Ele nem se tornaria um ladrão, como seu pai era. Ele queria mais. Ele se 
lembrou da época em que ele queria abrir uma loja de livros, pois estes o fascinavam.
Flash para uma imagem dele enquanto criança, lendo num quarto mobiliado de madeira. Flash de volta.
Será que seu aprendiz não tinha sonhos parecidos? E agora, carregando-o consigo em sua trilha de sangue e vingança, ele 
não estaria assassinando esses sonhos? 
Certamente, em suas viagens procurando se aprimorar com tomos e outros tipos de segredo, ele mataria muito mais gente, 
e também chocaria muito mais o garoto. O garoto que é o que ele um dia foi.
Até onde valeria a pena continuar com essa vingança?
Sem parar de andar, os dois chegam a um morrote. Eles sobem para tentar avistar alguma clareira, e com o diálogo interno 
ainda acontecendo.
Onde era a linha que o separaria do Necromancer? Seus ideais? Ideais não valiam nada. O Semi-Deus era ideal. Ele não 
valia nada.
BM aperta os olhos, franzindo a testa. O Necromancer haveria de pagar por tê-lo transformado no que ele é hoje.
End of cutscene.

4.1.4.3: Corte de cena 3:

Atores: Black Mage, Necromancer
Descrição: Chegada ao Castelo do Necromancer.
O Black Mage olha para o castelo, de baixo para cima, e a câmera acompanha. Ele faz alguns movimentos com as mãos, 
invocando as almas dos Governantes que matou, para fazer baixar o portão e a ponte. 
Corte para o Necromancer abrindo os olhos. Depois de três segundos, ele se levanta de seu trono de ossos, parecendo 
assustado. Na seqüência, ele pega o cajado na mão e fica olhando para frente, em direção à porta que não é mostrada.

Corte para o Black Mage entrando no castelo.
Fim da cutscene.

4.1.4.4: Corte de cena 4:

Atores: Black Mage, Necromancer.
Descrição: Depois da batalha final, em caso de vitória.
O Necromancer pula e paira no ar, perto do teto, bem no centro da sala do Trono. O black mage olha para ele ferozmente; 
ao mesmo tempo, o Necromancer começa a focar sua energia na ponta do seu cajado, e rapidamente um brilho esverdeado 
surge na ponta do cajado. A bola energética se expande, e o brilho ganha cores variadas, sendo mais de um verde mais 
claro no fundo e escurecendo mais perto das pontas. Por um momento, o Black Mage só olha.
Então ele solta um grito, levando as mãos à cabeca; ele entra em Frenesi, seus olhos ficam vermelhos como brasas acesas. 
Ele se ajoelha e começa a bater as mãos no chão ritmadamente, gritando. No ar, o Necromancer continua a focar energia, e 
a magia dele começa a pulsar. O chão em volta do Black Mage começa a brilhar com um vermelho vivo.
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De repente, o Black Mage pára gritar e bater as mãos no chão. O brilho no chão desaparece. Então, seus olhos, que 
brilhavam,  pulsam energia.  Ele  olha  para  cima,  para  o  Necromancer.  Depois,  solta  um grito  ainda  mais  forte  e  bate 
novamente no chão, com as mãos juntas. O brilho reaparece, e pequenas pedras começam a tremer, e uma lasca de 
madeira é focada pela câmera levitando. Em seguida, das frestas no chão de pedras sai uma luz vermelha, que envolve o 
Black Mage em um círculo e engolfa o Necromancer no ar. Então, labaredas saem do chão, levantando as pedras do chão, 
fazendo-as voar para longe, e se dirigem direto para o Semi-Deus. Ele é envolto em chamas que saem por toda a volta do 
Black Mage, em verdadeiros raios de fogo, levantando os blocos de pedras a cada nova rajada. A bola de energia verde 
começa a diminuir,  e  logo  em seguida,  um grande tremor  mexe com o castelo.  BM levanta  as  mãos em direção ao 
Necromancer, e uma pira de fogo jorra de uma vez do chão, abrindo um enorme buraco. O fogo é tanto e tão intenso que o 
próprio Black Mage se queima um pouco. A pira dura 5 segundos, rodopiando, enchendo a área entre os dois, pegando o 
Necromancer em cheio. 
O Necromancer cai ao chão, de frente.
O Black Mage então se levanta. Ele está ensangüentado, suado, e seu manto foi chamuscado em certas áreas, com a barra 
totalmente esfiapada. Ele se endireita e anda até o oponente derrotado. Ele olha para ele no chão, e o Necromancer tenta 
dizer algo, mas é acertado por um chute forte no nariz, que começa a sangrar em profusão. O Black Mage olha o Semi-Deus 
caído,  sem  conseguir  ou  tentar  se  levantar,  com um olhar  de  desdém,  desgostoso,  porém com um sorriso  torto  no 
entortando sua boca por ter saído vitorioso do combate. Ele então puxa uma espada do cinto e coloca a ponta na nuca 
desprotegida do Necromancer. Ele pressiona com a espada, até que um filete de sangue sai por baixo da lâmina. 
Na seqüência, a câmera muda para os olhos do Black Mage, e depois corta para a sua frente e um pouco para o lado. 
Bahalah está no background, meio escondido atrás de uma pilastra, observando. A câmera muda de volta para focar as 
costas do Black Mage e o Necromancer no chão.
O Black Mage ergue a espada com as duas mãos, com a ponta virada para baixo, para dar o golpe final. Ele hesita por um 
segundo. 
Então ele a joga para longe e pisa com força, com o pé direito, na cabeça do Necromancer. Ele pisa repetidamente, dando 
vazão à todo o ódio e vingança, cada vez mais forte. Ele pára, olhando para a poça de sangue que escorreu do crânio 
fraturado do Semi-Deus morto.
Então, ele anda até o trono do Necromancer, e com um toque dos dedos, o transforma em pó.

End of cutscene.

4.1.4.5. Corte de cena 5: 

Atores: Black Mage, Necromancer.
Descrição: Depois da batalha final, em caso de derrota.
O Necromancer pula e paira no ar, perto do teto, bem no centro da sala do Trono. O Black Mage olha para ele ferozmente; 
ao mesmo tempo, o Necromancer começa a focar sua energia na ponta do seu cajado, e rapidamente um brilho esverdeado 
surge na ponta do cajado. A bola energética se expande, e o brilho ganha cores variadas, sendo mais de um verde mais 
claro no fundo e escurecendo mais perto das pontas. Por um momento, o Black Mage só olha.
Então ele solta um grito, levando as mãos à cabeca; ele entra em Frenesi, seus olhos ficam vermelhos como brasas acesas. 
Ele se ajoelha e começa a bater as mãos no chão ritmadamente, gritando. No ar, o Necromancer continua a focar energia, e 
a magia dele começa a pulsar. O chão em volta do Black Mage começa a brilhar com um vermelho vivo.
Porém,  o  brilho  vermelho  de  seus  olhos  some.  Ele  está  muito  exausto,  e  coloca  as  mãos  no  chão  para  se  apoiar. 
Respirando rápido, ele ergue a cabeça. O brilho da mágica do Necromancer pulsa cada vez mais rápido. É o seu fim, e ele 
sabe.
O Necromancer faz um movimento horizontal com seu cajado, lançando a bola de energia no Black Mage. Ele é envolto pela 
bola de energia, e grita de dor. Rapidamente, suas roupas e carne são consumidas, e quando a energia se dissipa, somente 
seus ossos restam. Ossos que o Necromancer adicionará à sua coleção no teto, no Trono e em seu cajado.

End of cutscene.

4.2 – Universo do Jogo

4.2.1 – Impressões gerais do universo do jogo

Existem 3 Reinos principais, e a Zona Estéril,  disponíveis no jogo, e no mapa que o jogador terá somente esses reinos 
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estarão sendo mostrados. A Zona Estéril será uma área não descrita por mapas. O setting do jogo, por ser medieval, dará o 
motivo para a arte das casas e do mundo em si. Vastas florestas de coníferas ainda não abusadas pelo homem, animais 
nas ruas das cidades e animais mais ferozes soltos pelas matas. Dentro do limite de perímetro do jogo, o clima será na 
maior parte ameno, fora a Zona Estéril, que neva o tempo todo. Numa certa noite, haverá uma aurora boreal, resultado de 
uma magia poderosa demais que fere o balanço magnético de Cantara, causado pelo próprio player em uma cinematic.
Os magos não são bem vistos nos reinos, pois estes causaram várias catástrofes naturais batalhando entre si e contra 
outros povos e seres, e especialmente porque exatos 1000 anos antes de a história começar, uma dupla de magos destruiu 
a tudo e a todos. Realmente obliteraram a humanidade. Um desses magos se arrependeu quando os Deuses falaram com 
ele, e se tornou o Necromancer atual, reparando os erros ao máximo que pôde depois de matar seu ex-companheiro. Mas 
as cicatrizes ficaram em Cantara. As almas, mesmo depois de ressucitadas, ainda se lembravam exatamente de como 
haviam morrido. O deserto à oeste de Anachterae, por exemplo, foi o palco da batalha final entre esses dois grandes magos, 
e nunca recuperou a vida que havia ali.

          4.2 2 – Área 1

Descrição Geral 
O Reino de Kalathes, o primeiro e o menos pobre dos 3. Reinado por um Regente, já que o Necromancer matou o último 
Rei e Rainha, e sua única filha (agora uma maga) não tem idade. Quando o jogo começa, ela também desaparece, e o 
Regente continua a comandar normalmente, somente tomando o cuidado de organizar uma “investigação” para localizar a 
princesa.
O clima do Reino é equivalente ao da Irlanda, com o mesmo tipo de arquitetura anglo-saxônica comum à época medieval. A 
população, como nos outros reinos, é em sua maioria ordeira, já que o Reino é bem guardado contra violência, tanto interna 
quanto externa, com guardas em postos bem distribuídos. Assim, o jogador terá alguma dificuldade em se mover.
O Reino é totalmente cercado por terras, sem nenhuma saída para o mar, a não ser através de rios que passam por um 
outro Reino, o segundo que o player visitará. Kalathes tem os sons e o visual de uma cidade de médio porte da idade média. 
Forjas,  gritarias  da feira,  pessoas  correndo  para  pegar  galinhas,  o  chão  das  ruas  às  vezes  cobertos  com feno,  com 
pequenos córregos de água suja saindo de uma casa e passando na frente das outras e entre as barracas de comida. 
Ao norte descansam montanhas, não altas o suficiente para terem picos congelados, porém o suficiente para bloquearem a 
visão dos mares além.
Florestas de coníferas ao sul são cortadas por estradas e ruas menores. Nessa área em particular o player poderá treinar 
magias ou se esconder, por ser vasta e com vários nichos desconhecidos. No limite sul, há uma vila de lenhadores, que a 
cada três dias do jogo transportam carregamentos de madeira  para a cidade;  por  isso mesmo,  o  limite  sul  é o mais 
descampado de todos. Existe uma lagoa na parte oeste, de águas verdes e turvas, com uma grande proliferação de vitórias-
régias, porém sem peixes. Estes foram pescados ao limite tempos antes da história do jogo começar.
Tanto para o leste quanto oeste, planícies cortadas por estradas sinuosas se estendem para além da vista, se conectando 
aos outros Reinos. 

             4.2.3 – Área 2

O segundo Reino, chamado de Reino Marítimo de Anachterae, é o Reino mais rico do jogo. Por ter um porto, escoa toda a 
produção do Reino de Kalathes cobrando altas taxas. Também escoa sua própria, além de servir de posto de parada para a 
maioria das rotas de Cantara. Tem o exército mais fraco dentre os reinos, então contrata mercenários de todas as partes 
para ajudar em sua própria defesa. A riqueza que passa pelas suas docas fez com que rapidamente surgisse corrupção 
entre os poucos guardas que existiam, e então deu-se a base para a Guilda dos Ladrões de Peixes, a mais infleunte 
organização da cidade. Com suas próprias regras de manter as coisas sobre relativamente controle, e também pelo exército 
sozinho não ser capaz de desbaratiná-los – pois os mercenários tomam o lado de quem tem mais dinheiro, e nesse caso 
são os Peixes – o Rei de Anachterae os “agüenta”.
Situado ao sul de Kalathes, faz a conexão com esse reino pela estrada leste do mesmo, que contorna a floresta ao sul do 
mesmo e não se conecta diretamente com o Reino de Harek.
Além da costa existem algumas ilhas. Porém, para se subir num barco, a pessoa precisa de uma autorização especial do 
governo, que nada mais é do que um passe livre da Guilda dos Ladrões. Ao leste da cidade, existe um deserto não muito 
extenso, aonde não existe vida. As pessoas dizem que esse deserto existe pois “o mar empurrou a praia mais para dentro 
do continente”. 
Na verdade, o deserto foi criado por uma batalha de magos no passado, que acabou sendo uma das razões para os Reinos 
acabarem os perseguindo e à suas escolas.  Porém, como não existem relatos escritos,  só alguns sábios conhecem a 
história verdadeira.
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À oeste e sul, a linha da costa domina a paisagem. Ao norte ficam as florestas que ficam entre Anactherae e Kalathes. 
O reino surgiu como um posto avançado de comércio do Império Kalathirum. Com as rotas marítimas estabelecidas e os 
acordos comerciais feitos, a cidade logo começou a prosperar e se expandir para dentro do continente, ao invés de ser 
somente um apanhado de depósitos, docas, puteiros e bares ao longo da praia. Logo, casas foram construídas, frágeis 
primeiro, pois ninguém pensava em ficar por lá por muito tempo, mas foram se ajeitando conforme a cidade crescia. Então, 
começaram a surgir postos da guarda, e ainda um posto avançado do governo para recolher os impostos, já que o montante 
recolhido começou a crescer demais e fazer várias viagens em poucos dias carregando todo o ouro estava se tornando 
perigoso, pois os bárbaros do leste haviam começado sua revolta. Algumas semanas se passaram, e Kalathirum declarou 
guerra aos bárbaros. Aproveitando-se da confusão, a Guilda se organizou e começou a chamar mercenários, que vinham 
escondidos em navios cargueiros, todos armados e bem treinados. O objetivo deles era conseguir autonomia para regular 
as taxas, e também, para ficar com o dinheiro. Eles então instigaram as pessoas de Anactherae a se revoltar, e quando 
Kalathirum estava  começando a perder  a  guerra  contra  os  bárbaros,  os Ladrões  deram um golpe de estado,  e  para 
menterem os acordos comerciais, eles escolheram um Rei e a aparência governamental.
A Guilda comandava totalmente na cidade. Até que a batalha de magos que tornou parte da costa em deserto aconteceu, 
quando boa parte da Guilda morreu carbonizada. Os que sobreviveram à batalha o fizeram se jogando no mar e nadando 
por um dia inteiro, dai o nome Peixes para a Guilda, que atualmente tenta voltar totalmente ao estado de governante do 
reino, pois alguns nobres usurparam tal poder quando eles foram dizimados.

4.2.4: Área 3:

O Reino de Harek se formou ao mesmo tempo que o de Anachterae. Devido às invasões de bárbaros ao norte que pegaram 
o Império Kalathirum desprevenido ao pé das montanhas onde eram guardadas todas as suas relíquias, documentos e onde 
haviam minas de pedras preciosas. Os bárbaros destruíram dezenas de vilarejos nas montanhas estabelecendo-se por lá 
durante alguns anos, assim dando início a seu ataque logo que a revolta de Anachterae deu início. O líder que havia trazido 
os bárbaros para Haeria chamava-se Harek, o quebra-ossos, Dando origem ao atual nome do reino. Seu filho, um bravo 
guerreiro bárbaro foi quem deu continuidade nas invasões durante as revoltas de Anachterae, destruindo as três principais 
cidades no norte do Império com ajuda dos bárbaros do Deserto do Leste. Assim fundando o Reino de Harek que por sua 
vez terminou empurrando os kalathes para oeste permanentemente.
Logo após as batalhas que levaram ao fim da guerra com o Império Kalathirum, o recém nascido Reino de Harek começou a 
comercializar prisioneiros de guerra com Anachterae, além de trocar pedras das minas por alimentos, armas e vestimentas. 
Aos poucos o reino foi crescendo e ganhando poder, até que tinha o mais poderoso exército de Haeria, foi então que o neto 
de Harek,  Juhar,  o  falcão,  herdou o trono,  tentou uma investida militar  sobre Anachterae,  que simplesmente cortou o 
comércio, fazendo com que o Reino de Harek aos poucos fosse à miséria. A miséria e fome levaram a epidemias e à 
aniquilação de milhares de harekinios forçando ao filho de Juhar, Krahas, o pequeno, a re-estabelecer relações pacíficas 
com o Reino de Kalathes cedendo-lhes terras e quantidades exorbitantes de pedras preciosas, enriquecendo novamente os 
resquícios do Império Kalathirum e abrindo-lhes novamente possibilidades de comércio. Quadro que só se alterou com o 
filho de Krahas, Herak, o descendente, que novamente empurrou o Reino de Kalathes para oeste e restabeleceu relações 
de  comércio  com Anachterae  com ameaças  militares  poderosas,  que  fizeram o  regente  de  Anachterae  a  desistir  de 
interromper o comércio com o Reino de Harek, e acabou cedendo para comercializar com o Reino de Kalathes, mantendo a 
economia de Haeria a mesma desde então.
Descendentes de bárbaros, todo harekinio é educado desde criança nas artes da guerra e aprendem a respeitar os mortos 
em batalha e a desprezar os que morrem de velhos. Eles valorizam demais a coragem e a guerra, o que causa desprezo 
sobre sua cultura em todos os cantos de Haeria.
Devido às constantes guerras a única cidade construída com pedras foi herdada do Império Kalathirum, sendo todas as 
outras construídas com madeiras, inclusive castelos e muralhas. Mesmo assim, nenhum outro reino nunca conseguiu invadir 
as cidades do reino devido às habilidades extremamente superiores dos harekinios sobre os outros povos. Suas terras se 
compõe de montanhas congeladas, estepes e praias cobertas de neve. Devido à sua educação individualista e agressiva, 
poucos harekinios se comunicam com os povos de outros reinos ou regiões desconhecidas.

4.2.5: Área 4:

A Vila nômade, ao leste de Kalathes não pode ser bem chamada de uma vila. Suas tendas de peles de animais sustentadas 
por madeiras fincadas na terra foram “projetadas” para serem movidas facilmente, tanto para eles poderem atacar os 3 
reinos de vários ângulos e direções, como para quando os reinos viessem atrás deles, eles pudessem fugir rapidamente. 
Eles vivem de saques pelas fazendas e vilas que se formam pelos reinos, perto das capitais. E às vezes, quando eles 
conseguem bárbaros suficientes vindos de outros lugares ou ficam corajosos o bastante, eles atacam as próprias cidades 
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principais. A vila fica, normalmente, em planaltos ou em espaços bem abertos, com inúmeras rotas de fuga para o caso de 
um ataque surpresa. O mais impressionante sobre a vila é a forja, que eles conseguiram com que fosse móvel. Nela, os 
bárbaros são capazes até de derreter as armas pegas nos campos de batalhas e nos saques numa grande fornaça de ferro 
fundido, e depois fazer armas novas e melhores para seus soldados. A fornaça se torna possível e uma grande vantagem 
por ser na maior parte desmontável, com pinos e pregos a prendendo no lugar, num feito impressionante de engenharia. Na 
verdade, esse projeto de fornaça móvel eles conseguiram num saque feito a uma cidade ao sul, além do mar, antes da 
maioria deles virem para Cantara. Só muito depois, quando já haviam se estabelecido como povo nômade no continente, é 
que eles conseguiram montá-la. E depois desmontá-la sem quebrar.
Os bárbaros tem um Conselho de Líderes, que decide quando, quem e por onde vão atacar. Eles comandam a tribo, e o 
único pré-requisito para virar um Líder é ter matado, no mínimo, 10 soldados inimigos em campo de batalha e derrotar um 
dos líderes em um esparre, que nunca vai até a morte, pois este não é o objetivo. E isso também não é nada fácil de se 
conseguir.
Ao invés de eles terem uma grande fogueira no meio do acampamento, eles fazem pequenas fogueiras dispersas. Desse 
modo, a fumaça não sobe tão alto nem chega muito longe, reduzindo as chances de batedores os acharem, caso estejam 
fugindo.

4.2.6: Área 5:

A Zona Estéril, que é a última área do jogo, é composta por duas partes: fora e dentro do castelo. Não há nada alem disso. 
Fora do castelo, depois do perímetro do mesmo, é tudo uma grande planície descampada, sempre coberta de neve e com 
tempestades de raios. Almas vagam por toda a parte, menos dentro do peerímetro do castelo e de uma certa área a seu 
redor. O Black Mage, quando chega a esse lugar, se surpreende que tanto almas quanto raios não conseguem atingí-lo, 
pois está dentro do círculo de proteção do castelo. Se ele colocasse um pé que fosse para fora dessa área, no entanto, 
sendo  ele  um ser  vivo  e  com alma,  as  outras  almas voariam para  ele,  e  através  dele,  levando sua  alma com eles, 
transformando-o em nada mais do que um corpo sem casca, que mais cedo ou mais tarde seria cremado por um dos raios. 
Não existem nem árvores decrépitas nessa área, ou pedregulhos. É somente um grande descampado a perder de vista, 
com o castelo bem no que parecer ser o centro. O céu é sempre cinza claro de nuvens com descargas elétricas, e o 
horizonte tem uma cor esverdeada em qualquer direção que olhe. 
O castelo em si parece um castelo típico, só que sem paredes ou qualquer tipo de muralhas. As torres não tem janelas, mas 
também não existem rajadas de vento para invadir o castelo. Só existe um portão no pé do castelo, o qual só pode ser 
aberto por  Reis de 3  Reinos quaisquer juntos.  Fisica ou etereamente.  Funciona pois normalmente,  um Rei  legítimo é 
abençoado por um Deus. A cor do castelo é ébano, vários blocos largos e lisos de ébano. Com somente duas torres, à 
primeira vista é um castelo modesto. Porém, ele não foi construído para o alto, e sim para baixo. A conexão com a Torre do 
Trono é feita através de uma passagem mágica especial, escondida no Inferno, que o castelo alcança.
O único tipo de decoração que existe dentro do castelo são gaiolas e cabides segurando esqueletos humanos e de animais.

4.3 – Personagens

4.3.1 – Personagem 1

4.3.1.1 – Prelúdio

Criado pelo pai ladrão após a mãe ter morrido no seu parto, ele aprendeu bastante do ofício, até que aos doze anos de 
idade o pai também morreu de causas “naturais”. O pai havia roubado uma relíquia que se dizia pertencer ao Necromancer, 
e à exata décima segunda badalada,  o pescoço dele torceu-se sozinho até quebrar,  na frente de Zak.  O garoto ficou 
traumatizado, e jurou vingança contra o Necromancer, seja lá ele quem fosse. Como ficou órfão, um padre rapidamente o 
adotou e ensinou-o a ler,  e depois,  falou-lhe sobre o Necromancer e os diferentes Deuses existentes – sobre o éter, 
também. Sobre como canalizar o espírito e manipular as energias da terra para usar como magia, e mandou-lhe para uma 
escola de magos. Lá ele aprendeu muitas coisas, e por crer que magias destrutivas – as Black magics – são as únicas 
capazes de derrotar o Semi-Deus Necromancer, ele as estuda a exaustão, praticando dia e noite, saindo escondido da 
escola com um manto preto, ficando conhecido pela alcunha de Black Mage.

4.3.1.2 – Personalidade

Egoísta, egocêntrico, vingativo, melancólico, frio, calculista e manipulador – o seu justiceiro do dia-a-dia. Sem um objetivo na 
vida a não ser a destruição de seu inimigo, ele não se importa em tirar quem quer que seja do caminho, pois para ele os fins  
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justificam os meios. A pouca felicidade que tinha quando criança foi, segundo o que Zak acredita, tirada pelo Necromancer, 
e ele crê estar fazendo um bem maior para a sociedade, não importando que faça algum mal. A crença dele é de que está 
fazendo o bem para outras crianças como ele já foi, pois sem o Semi-Deus coçador-de-saco Necromacer para tirar os pais 
de perto de suas crianças, o mundo seria um lugar melhor.
Como acontece com justiceiros, ele rapidamente, caso seja bem sucedido em sua vendetta, perderá toda a vontade de 
viver, reflexo de não enxergar outras coisas a não ser a própria satisfação do ego, rotulada por ele próprio como “justiça 
para um mundo melhor”.

4.3.1.3 – Aparência

Altura 1,76 metros , olhos negros, pele clara, cabelos negros e sempre despenteados, sem bigode ou barba no rosto oval, a 
boca normalmente uma fina linha de fúria em vermelho. Tem uma tatuagem de um símbolo arcano na mão direita, que usa 
tanto como adorno quanto como foco para mágicas. Magro mas com uma certa potência muscular derivada de anos como 
ladrão  e  alguns  truques  e  algoritmos  arcanos,  ele  luta  bem  com  a  maioria  das  armas  simples,  ficando  estabanado 
normalmente com armas largas e pesadas.
Animações:  Como  personagem  principal,  ele  contará  com  o  maior  número  de  animações  devido  às  diversas  ações 
possíveis.

Básicas: Correr, andar, abrir portas e baús, coletar itens, arrombar trancas, pular.

Ataques: Conjuração de Magias, ataques com armas.

Stealth:  Andar  silenciosamente,  se esgueirar,  agachar-se,  deitar-se no chão e  rastejar,  stealth  kills,  armar e  desarmar 
armadilhas.

Berserk Mode: Quando a barra de frenesi estiver cheia, o personagem colocará as mãos sobre a cabeça e gritará. Após 
isso, tomado pela fúria, ele começara á jogar diversas magias sobre tudo ao seu redor, incluindo inocentes. Finalmente após 
acabar a duração do efeito, ele voltará ao normal.

4.3.1.4 – Habilidades especiais

Como dito anteriormente, o protagonista contará com diversas habilidades, devido ao seu background de mago e ladino. 
Como ladrão suas habilidades incluem  andar silenciosamente,  se esgueirar,  agachar-se,  deitar-se no chão e rastejar, 
stealth kills, armar e desarmar armadilhas. Como mago ele contará com diversas magias, e poderá aprender outras com o 
decorrer  do  jogo.  Além disso  tem o  medidor  de  frenesi,  que  quando  cheia,  deixará  o  jogador  sem controle  sobre  o 
protagonista, porém este se torna um poderoso e ensandecido mago, invencível à qualquer ataque físico e mágico.

4.3.1.5 – Relevância no Enredo do Jogo

Como protagonista, todo o enredo do jogo será centrado nele, e as decisões que o jogador tomar podem mudar o rumo do 
jogo.

4.3.1.6 – Relacionamentos com outros personagens

Necromancer: Devido à morte de seu pai pelo necromancer, o principal objetivo do protagonista será a completa erradicação 
de sua existência.
Tresh Leikman: O aprendiz do protagonista, que vê no próprio garoto a si mesmo quando moleque. 

4.3.1.7 – Estatísticas

Será o personagem que mais aparece no jogo, de 80 a 95 % de freqüência.

4.3.2 – Personagem 2: Necromancer

4.3.2.1 – Prelúdio:
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Perdeu o verdadeiro nome quando subiu ao posto de Elo entre o céu e o inferno e a terra, 1000 anos antes da história do 
jogo começar. Ele sabe que pelas leis divinas, ele tem de achar um substituto pois já está no posto há 999 anos. Ele então 
arquiteta um plano para tentar trazer a melhor pessoa possível para subir ao cargo – uma competição, só que sem os 
participantes ou mais ninguém saber. O Necromancer sabe que só poder não basta para alguém ascender ao seu lugar, 
precisa-se de vontade de viver e compaixão e frieza, acima de tudo, pois são 1000 anos por “mandato”. 1000 anos em que 
nada o matará.
Então,  ele  sai  em busca  de  candidatos  das  mais  variadas  estirpes,  sendo  filhos  de  ladrões,  filhos  de  reis,  filhos  de 
marceneiros, soldados, indigentes e nobres, 10 anos antes de seu mandato acabar e mata seus pais e suas mães, caso não 
estejam mortas. Tudo para causar reações e desejos de vingança – a vontade de viver. Depois, aparece como um padre 
para essas crianças e toma-as sob sua tutela, ensinando o suficiente para que elas o persigam. 
Com o plano meticulosamente preparado em andamento, ele volta ao seu trono, na Zona Estéril, e aguarda o campeão 
dentre os concorrentes. Ele só espera que no topo da pilha de corpos surja alguém capaz de agüentar a responsabilidade...

4.3.2.2 – Personalidade:

Uma era inteira  de espera e  julgamentos deixou o  Necromancer praticamente louco,  mas nunca sem compaixão.  Ele 
acredita que quem venha a tomar seu lugar deve ser como ele, ou seja, justo e frio quando necessário, mas que ainda 
consiga se emocionar com as histórias que lhe contarão. Ele próprio é um homem conformado que seu tempo se aproxima, 
e não fará nada para tentar impedir. Ele será quem julgará o vencedor de sua competição, e se o julgar insuficientemente 
pronto, o matará e escolherá outro em seu lugar. O Elo acha que a competição é dolorosa, mas necessária para escolher o 
melhor  para  o  mundo;  alguém muito  bonzinho  poderia  superlotar  o  céu,  enquanto um tirano  o  inferno,  causando um 
desbalanceamento geral que destruiria o planeta.

4.3.2.3 – Aparência:

Tendo ganho o presente dos Deuses quando se tornou o Necromancer, seu físico se alterou. Seus olhos são leitosos, como 
se fosse cego (porém não é), seus cabelos brancos se soltam em fios longos até o meio das costas, sua pele ressecada e 
fina deixa transparecer um pouco os ossos e suas veias. Alto com 1,90 metros de altura e peso e idade indefinidos, o 
Necromancer assemelha-se a um velho no fim da idade. Apóia-se bastante em seu cajado adornado com ossos, embora 
não precise pois não sofre de nenhuma enfermidade real nem cansaço. Usa uma máscara branca.

4.3.2.4 – Habilidades Especias:

Controle total sobre os mortos. Através das almas dos falecidos ele se fortalece, podendo mudar de forma física.

4.3.2.5 – Relevância no Enredo do Jogo

É o principal antagonista do jogo, e o principal motivo dos objetivos do protagonista. Será também o boss final do jogo.

4.3.2.6 – Relacionamentos com outros personagens.
Protagonista: O protagonista nutre ódio extremo pelo necromancer, que matou o seu pai quando este era apenas uma 
criança.

4.3.2.7 – Estatísticas (Ex.: Frequência em que o personagem aparece)

Fisicamente ele aparecerá apenas no começo e no final do jogo. Porém seu nome será trazido diversas vezes em jogo, 
através de diálogos ou escrituras que contém informações sobre ele.

4.3.3 – Personagem 3: Aprendiz

4.3.3.1 – Prelúdio

 Não se sabe muito sobre Tresh, pois o protagonista nunca perguntou mais do que algumas coisas. Sabe-se que ele nasceu 
e viveu na cidade onde Zak o achou, e que ele teve os pais mortos por uma dívida. Zak então, vendo-se no garoto, o pegou 
para ser seu aprendiz, como o padre havia feito com ele. 
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4.3.3.2 – Personalidade:

Depressivo,  concentrado, frio  e leal.  O garoto é depressivo pela reviravolta que houve em sua vida, antes confortável, 
estável  e aparentemente imutável,  quando sai  com Zak pelo mundo, seu lema logo torna-se: “A única coisa certa é a 
mudança ( The only thing permanent...is  change.)”.  Porém ele é inteligente como o protagonista,  e quando necessário 
consegue separar-se de seus sentimentos para ajudar o mago. Não espera receber muito em troca nem viver muito tempo, 
foi falta-lhe um pouco de esperança. E o fato de assistir as batalhas do mago contra monstros, outros magos ou outros 
inimigos mais poderosos faz pouco para ajudá-lo a superar isso,  mesmo com o mago vencendo. Ele tem uma noção 
peculiar de que, um dia, Zak encontrará alguém melhor do que ele em magia.

4.3.3.3 – Aparência:

Baixo,  de 1,59 m,  olhos e cabelos castanhos,  e um pouco magro.  Um adolescente  ainda,  com um nariz  fino e olhos 
arredondados, de tez morena, atestando para o fato de que é natural da região sul de Azuria. 

4.3.3.4 – Habilidades Especias:

Embora o protagonista o adote como aprendiz, ele seria apenas um NPC.
 
4.3.3.5 – Relevância no Enredo do Jogo:

Caso o jogador aceite ter um aprendiz, Tresh passará a andar com ele, ajudando-o em certos puzzles e demandando tempo 
do jogador para ensiná-lo mágicas e outras coisas.

4.3.3.6 – Relacionamentos com outros personagens.

Protagonista: A lealdade dele por Zak é quase sem comparação pois foi o mago quem o adotou logo após a briga.

4.3.3.7 – Estatísticas (Ex.: Frequência em que o personagem aparece)

Apareceria no meio do jogo, demandando talvez de 30 a 35% de tempo do jogo caso aceito. Não participará da batalha final.

4.3.4 - Antagonistas Secundários: Mages.

White Mage, Polter Afdul: usuário de mágicas divinas, um oponente forte mas que não se compara ao protagonista, por ter a 
maioria do repertório mágico baseado em proteção e cura. Cabelo preto, 1,70 m de altura, 75 kgs de peso, olhos verde 
claros e de pele negra, usuário de armas não perfurantes, como manda sua igreja. Ele não gostará de ter de lutar contra o 
Black Mage, mas este o obrigará.

Blue Mage, Trachan Akelae: Basicamente, um doppleganger. Ele copia as mágicas dos outros, sendo assim o mais versátil 
dos oponentes, podendo tanto se curar e proteger quanto atacar ferozmente o protagonista. Mas por isso mesmo é um dos 
mais fracos – aprender as várias magias velozmente custou-lhe foco e refinamento das mesmas, então uma quantidade 
maior de energia é gasta em cada uma. Loiro, olho cinza, 1,75m, 80 kgs, usuário de adagas, ele mantém sua face sempre 
escondida por uma máscara.

Feral Mage, Syphon Kolo : Um mago “verde”, por assim dizer. Usa muito mais magias de aumento de suas habilidades 
físicas e armas do que outras mágicas. Provavelmente o maior desafio do Black mage, por ser muito rápido forte e tão 
determinado quanto ele. Cabelo ruivo, olhos vermelhos e pele idem, ele lembra muito um mohawk norte americano. Usuário 
de lâminas longas e de armas de longa distância como arcos e zarabatanas.

Cronos Mage, Mekhail Akelah: A única maga, a única a chegar à Zona Estéril fora o próprio protagonista, e é lá que eles se 
embatem. Ela usa um cajado simples de madeira, com adornos de diamantes e quartzo na cabeça, como arma. Mas suas 
magias são extremamente poderosas por basearem-se em controle do tempo e telecinésia. Loira dos olhos azuis escuros, 
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com 1,65m e 53kgs, de tez alva como a neve. Seus olhos mostram a mesma determinação dos do Black Mage em vingar 
seus pais mortos pelo Necromancer. 

Fractius Mage, Modja Kiauk: Um mago psíquico que altere a realidade mental do oponente, baseia-se na maior parte do 
tempo em ilusões para derrotar seu adversário. Se fosse mais poderoso, poderia quebrar a mente de seu oponente além do 
ponto de salvação, mas tem a má sorte de ser o primeiro a encontrar o Black Mage. Usuário de uma espada longa, meio 
sem corte, mas que em suas ilusões vira um dragão enorme com asas e que solta labaredas. Alto, com 1,90m e 76 kgs, o 
que o faz ser meio lento nos movimentos; enfim, um adversário fácil para o protagonista.

4.4 – Referências

TV - Black Adder, Conan the Barbarian, Conan the Destroyer, Highlander, The 13th Warrior, Beowulf, Brotherhood of the 
Wolf.
Games - Assassins Creed, Final Fantasy, Baldur´s Gate, Diablo, Diablo 2, Soul Calibur, Golden Axe, Neverwinter Nights, 
God of War, Warcraft, Mount & Blade, Age of Conan.
Etc – Dungeons & Dragons,Record of Lodoss War, Berserk.

5 – Níveis

5.1 – Nível 1 – Continente de Haeria
5.1.1 – Resumo

O jogo é realizado com um único e estático nível, no entanto há a opção de reduzir o nível da IA e os danos 
selecionando entre “Fácil”, “Normal”, “Difícil” e “Impossível”. Os mapas abertos contam com uma série de 
desafios variados, no modo stealth, Zak dependerá de mover-se pelas sombras sempre evitando guardas de 
alta patente que podem facilmente lhe detectar. Enquanto no modo “bloodlust” o jogador deverá ser muito 
cuidadoso com sua vida e com quem ele mexe, procurando sempre evitar atacar mais de um guarda de alta 
patente ao mesmo tempo. Algumas casas, prédios, castelos, cavernas, etc. Serão acessíveis, todos pré-
estabelecidos com algum objetivo para o jogador no interior, geralmente citados em quests. Nas Dungeons e 
Castelos o jogador terá uso livre de seus poderes sem que isto influencie no exterior dos mesmos, mas 
sendo sempre preferível evitar o combate corpo a corpo.

5.1.2 – Material introdutório (Ex.: Cortes de cena, Breafing de missão, vídeos ou textos)
Ao entrar em reinos pela primeira vez, se mostra a bandeira do reino e uma cut scene com a presença de 
seu governante mostrando mais uma peça na estória do game. A cada cidade nova a ser visitada, há uma 
cut scene mostrando a mesma de vista aérea onde a câmera caminha até o personagem, quando da zoom. 
Quando o jogador entra em Dungeons ou Castelos, a câmera mostra os inimigos mais próximos do jogador, 
caminhando para trás até encontrar o avatar novamente. Nas telas de Loading o jogador encontra textos 
contando estórias sobre o local onde está entrando, e algumas dicas de jogabilidade no rodapé.

5.1.3 – Objetivos
Os objetivos se dão conforme a estória transcorre, sendo que alguns deles são opcionais e adicionam apenas 
informações complementares sobre o universo do game (side quests). Os objetivos principais que informam 
sobre a estória se dão de maneira fixa, obrigando o jogador a passar por diversos locais em uma seqüência 
única e obrigatória para terminar o jogo, enquanto nos objetivos opcionais não há uma seqüência fixa, 
permitindo o jogador a realizá-las na ordem e no memento que preferir, inclusive após finalizar o jogo.
O jogador deve descobrir a localização do Necromancer, para então enfrenta-lo numa Dungeon. Para tanto 
será necessário que ele consiga acesso aos Castelos Reais para então aniquilar os respectivos Governantes, 
fazendo com que o Necromancer mostre sua face. No entanto, conseguir acesso aos Castelos Reais envolve 
uma aventura por onde Zak deve envolver-se ou eliminar a Vassalagem do Rei, visitando as vilas e castelos 
periféricos de cada Reino, assim ganhando acesso ao Rei. No caso de eliminar a vassalagem, o Rei procurará 
Zak com seu exército, e caberá às habilidades do jogador derrotá-lo.
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Entre os objetivos opcionais há um deles que chega a ser quase fundamental para a evolução durante o jogo. 
Neste, Zak deve consultar seu Tomo das Trevas para localizar as pessoas marcadas para a morte, 
descendentes de pessoas que o Antigo Black Mage, Poltus, deveria ter aniquilado durante sua vida, mas que 
não obteve sucesso. A cada “marcado” que Zak elimina, seu poder aumenta significantemente, sendo pontos 
de vida ou mais opções de magias.

5.1.4 – Descrição física
Os ambientes se baseiam em um cenário medieval realista, onde o único diferencial são os magos e as 
criaturas celestiais / infernais nele presentes, e, no final do jogo, a terra estéril da qual pertence ao 
Necromancer e só pode ser encontrada por meio de portais.
Neste mundo o jogador só conhece um único continente e a terra estéril revelada no final. Porém não há 
informações ao mesmo sobre outros continentes ou acesso por meio de “cheats”. Neste continente existem 
apenas três reinos, o Reino Gelado, ao norte, onde vivem os devotos à guerra, coragem e brutalidade. Neste 
reino muitas terras encontram-se em Alpes e montanhas, tendo poucas planícies e poucos recursos naturais, 
seu povo sobrevive do comércio de peles de animais e plantas das montanhas que realizam com Kalathes e 
Anachterae. O Reino de Kalathes, à Oeste, no passado guerreava com o Reino do Frio e comercializava com 
o Reino de Anachterae, possui um exército regular e muitas riquezas. E o Reino de Anachterae, que fica ao 
sul, próximo ao Oceano fazia comércio com longínquas Terras desconhecidas aos outros reinos. Anachterae, 
diferente dos outros reinos, só teve duas guerras na sua história, muito no passado, sendo assim, no 
presente, Anachterae não possui exército, porém é composta de um complexo sistema político, possuindo 
um Senado onde o Chanceler do mesmo decide o futuro de Anachterae em muitos aspectos, e o Rei tem o 
poder de retirar ou colocar um novo Chanceler no momento que assim desejar, dificultando assim as técnicas 
de persuasão de Zak e deixando o modo “stealth” muito mais complicado do que o normal. Cada reino possui 
seus vassalos, tendo eles posse de vilarejos e castelos, onde o jogador pode ou não visitar. A única milícia 
em Anachterae são mercenários contratados pelos comerciantes.
Ao Leste existe o Deserto dos Nômades, uma terra sem Rei, onde vivem centenas de bandidos que 
costumam saquear as vilas dos três reinos, lá se encontram tesouros e algumas “side quests” ocorrem 
nestas terras. Lá o jogador tem maior liberdade para usar seus poderes ganhando menos Bloodlust e 
correndo o risco apenas de ter de enfrentar algumas hordas de nômades.

5.1.5 – Mapa
No mapa o jogador pode visualizar todo o continente de Haeria, como este mapa foi adquirido no início do 
jogo na escola de magos, ele é “encantado” o que permite Zoom até o ponto do reino onde o personagem se 
encontra, e mobilidade para mover e de um reino observar outro em zoom. Quando próximo de NPCs, pode-
se, também, visualizar os mesmos em suas respectivas movimentações.
Quando aberto o mapa, o jogo não pausa, portanto o jogador deve ficar esperto na hora de checar o mesmo.

5.1.6 – Caminho crítico (Ex.: Caminho em que o personagem pode encontra um inimigo)
Todo o continente de Haeria é um “caminho crítico”, onde inimigos aparecerão randomicamente, 
principalmente nômades do Leste. Nas pequenas vilas o jogador encontra soldados, nômades, comerciantes 
e cidadãos que com grande facilidade podem tomar posição hostil contra ele. 
Porém nada se compara às principais cidades de cada reino, onde vive seus respectivos reis. Nelas a 
quantidade de pessoas e de guardas é muito superior, no caso de Anachterae, passa-se a ter guardas e um 
número grande de mercenários, sendo que o maior problema são os políticos que fazem parte do senado e 
vivem nesta mesma cidade.

5.1.7 – Encontros
Em cada Feudo ou Cidade em que o jogador for ele poderá encontrar-se com o respectivo dono das terras, 
Lordes e Duques, porém, para encontrar o Rei ele deverá encontrar uma forma de chamar sua atenção ou de 
simplesmente invadir de maneira sutil seu castelo. Mas esta nunca será uma tarefa fácil, e, será mais 
incomum.
Fora os NPCs de quest, o jogador também poderá conversar com cidadãos das cidades para descobrir 
horários de troca de turno dos soldados entre outras informações, inclusive fatos históricos do jogo, onde 

2008 - PUC-SP – Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais



                                                                                                    
Versão do Game: 1.0 Data: 26 / 11 / 2008
Projeto: Dark ink Documento de Game Design – Versão 1.0

anciões falam sobre as antigas lendas do Império Kalathirum.
Ainda, o jogador encontrará em certos locais que ele explorar por conta própria os antagonistas secundários.
Na floresta, o antagonista secundário a ser encontrado é o Feral Mage; na sede da Guilda dos Ladrões de 
Peixes, em Anachterae, o Fractius Mage; nas terras bárbaras ao leste, o White Mage; numa caverna, perto 
de Harek, o Blue Mage; na Zona Estéril, e sendo a única obrigatória a ser confrontada, de todos os 
antagonistas secundários, a Cronos Mage.

5.1.8 – Finalização do material (Ex.: Cortes de cena, check de objetivos, vídeos ou textos)
Só há check points nas entradas dos castelos e castelos reais. Exceto em Anachterae, onde além dos castelos 
há também check points de entrada no senado. O jogador só pode entrar em tais locais caso tenha 
completado quests de persuasão ou serviços prestados à nobreza do respectivo reino. 
Caso contrário ele é obrigado a invadir o castelo em stealth, invadindo em segurança, porém necessitando de 
colher chaves e informações sobre os turnos dos guardas pela cidade. Ou assassinando os guardas na 
entrada, neste caso, ele atrairá atenção de todo o reino para si, e acabará excedendo sua barra de bloodlust.

5.2 – Nível 2 – Dungeons e Castelos

5.2.1 – Resumo

Nas Dungeons e Castelos o jogador encontrará uma série de guardas e/ou criaturas celestiais e demoníacas. 
Nos castelos de feudos geralmente só há guardas, com exceção dos castelos de Lordes devotos religiosos 
onde Arcanjos tentarão lhe impedir, e em castelos onde o Lorde fez pacto com demônios, onde se encontrará 
demônios tentando lhe impedir. Em ambos casos o jogador será obrigado a lutar para seguir adiante. Já no 
caso do castelo possuir apenas guardas ou habitantes mistos ele poderá passar apenas em stealth caso 
prefira não subir sua bloodlust. Nos castelos reais haverão apenas guardas, sendo muitos deles guardas de 
Elite, com extremo poder de luta, a opção de stealth ou batalha direta continua de pé nestes casos.

5.2.2 – Material introdutório

Toda Dungeon tem uma prévia descrição por meio de quests ou por meio de cut-scenes, nestas ocorreram 
fatos no passado os quais deram origem a sua criação. O mesmo se passa com os castelos de Lordes 
devotos ou Lordes que tenham feito pacto com demônios ou castelos mistos.
Já em castelos comuns, não há uma introdução do local, a não ser a descrição do Lorde dono de tais terras. 
Em castelos reais há uma cut-scene ao estilo flash-back mostrando as guerras do Império Kalathirum, e 
durante o loading há uma descrição de como o reino se formou.

5.2.3 – Objetivos

O objetivo nos castelos é eliminar ou conquistar seu respectivo Lorde. Em alguns, é eliminar certo Anjo, 
Arcanjo ou demônio passado por quest, às vezes recuperar algum papiro de autorização de acesso ou de 
encantamento.
Em Dungeons o objetivo é resgatar tesouros perdidos, como papiros com magias, papiros com fatos 
históricos ou eliminar algum demônio / anjo / arcanjo / morto-vivo.

5.2.4 – Descrição física

Os castelos têm um padrão conforme o reino que pertencem, no Reino de Kalathes, eles têm uma 
composição de pedras sobre um rudimentar cimento e vigas de madeira, com um ambiente frio coberto de 
enfeites militares, tapeçarias e pinturas. Inúmeros quartos e salas, além de profundos subterrâneos onde 
existem celas. Sendo o salão do topo uma espécie de sala do “trono” onde se encontra o Lorde e/ou a 
entrada para o quarto do Lorde.
Os castelos do Reino de Anachterae já são construídos de pedras litorâneas sobre gordura de baleia, devido à 
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umidade, muitas de suas paredes são cobertas de mofo, com corredores, salas e aposentos cobertos de 
tapeçarias, cortinas, pinturas, esculturas, etc. Nestes o salão do Lorde fica na parte inferior, e seus 
aposentos no topo, na torre principal, e as celas nas torres laterais.
Os castelos do Reino de Harek possuem uma estrutura de madeira, em seu interior poucas salas, uma de 
jantar, uma cozinha e um saguão principal onde há uma lareira. Um salão do Lorde onde ele também dorme, 
não havendo aposento para o mesmo. No subsolo há alojamentos onde ficam os soldados de maior confiança 
do Lorde do castelo, tendo uma parede separando-os das celas dos prisioneiros de guerra. Nos cantos do 
castelo existem escadas de acesso ao telhado, para posicionar arqueiros. Nas paredes existem muitos 
enfeites com cabeças de animais caçados e armamentos militares. A tapeçaria se compõe com pele de 
animais.
Já as Dungeons variam de cavernas a ruínas de castelos do Império Kalathirum. Sempre com um clima 
sinistro, sem enfeites, apenas um ambiente frio e vazio, repleto de inimigos e criaturas celestiais / demônios. 
Nelas o formato é variado, formando labirintos de escombros ou de “escavações”.

5.2.5 – Mapa

Nas Dungeons e Castelos não há mapa de referencia, sendo assim o mapa continua mostrando o continente 
marcando a posição do jogador no local onde fica o castelo / dungeon em que ele se encontra.

5.2.6 – Caminho crítico

Geralmente nos corredores, no saguão principal e na entrada no salão do Lorde o jogador sempre se depara 
com guardas ou mercenários de Elite.

5.2.7 – Encontros

Nas Dungeons Zak se encontra com NPCs representando o Céu, o Inferno ou mortos-vivos comandados pelo 
Necromancer. 
Em castelos ele poderá encontrar Lordes com quem pode abrir quests ou eliminar.
Em castelos reais, ele encontrará os Reis de cada reino.
Na Zona Estéril, a zona especial, ele enfrentará Kiborne, o ajudante morto-vivo do Necromancer. Uma vez, 
ele fora seu aprendiz, e depois que ele se suicidou, o Necromancer o semi-ressuscitou (pois não podia 
quebrar as regras) para servir como desafio final para os Magos que viessem ao seu castelo. Um boss 
poderoso, capaz de realizar algumas mágicas e bem resistente. O Necromancer usou encantamentos fortes 
para trazê-lo de volta à esse estado e mantê-lo assim. Ele tem os olhos opacos, mas não claros como os do 
Necromancer, o que remete ao fato de ter quase se tornado um Semi-Deus em vida. Usa uma armadura de 
ossos dourados por cima de uma túnica, porém, não usa proteção alguma na parte debaixo. O Necromancer 
simplesmente não se deu o trabalho de vestí-lo com a parte debaixo da armadura, subestimando um pouco 
os Magos.

5.2.8 – Nível passo-a-passo

Nos castelos comuns, se o jogador mantiver-se em modo stealth, desviando dos guardas sempre próximo de 
sombras, ele não será visto pelos guardas. Escondendo-se ele se deparará com alguns pedaços onde ele 
poderá ser facilmente visto, neste caso, ele deverá seguir por dentro de salas ou aposentos durante algum 
período para então retornar ao caminho principal. Ao chegar à entrada do salão do Lorde, o jogador deverá 
chamar a atenção dos guardas na porta para passar despercebido, ou então, ele terá uma autorização para 
estar ali, permitindo-lhe atravessar todo o castelo calmamente sem preocupações. Caso ele queira sair 
matando todos os guardas, ele pode, mas encontrará grande dificuldade ao deparar-se com os guardas / 
mercenários de Elite, sendo assim ele terá de apenas seguir diretamente para o salão do Lorde.
Nas Dungeons, o jogador tem de encontrar o caminho certo enquanto elimina seus inimigos, além de 
resolver alguns simple puzzles onde ele irá se deparar com pedras rolando de um lado para o outro, resolver 
seqüências para marcar encantamentos que lhe abrirão passagens secretas ou portais para continuar se 
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movendo pelo nível. Ao final, ele sempre encontrará um local sem saída, e ao destruir o Boss ou recuperar o 
objeto de seu objetivo, ele abrirá um portal que o levará de volta a entrada da dungeon.

5.2.9 – Finalização do material

Ao final de toda Dungeon há uma cut-scene onde o jogador poderá observar novamente a destruição de seu 
inimigo no caso deste ser o objetivo, ou um flash-back do Black Mage Ancião Poltus ao recuperar o objeto 
pedido pela quest. Então, na tela de loading ao pegar o portal de retorno, o jogador poderá escutar a voz de 
Poltus contando sobre o passado daquele inimigo ou daquele objeto acompanhado de um texto.

5.3 – Nível 3 – Castelo do Necromancer

5.3.1 – Resumo

Ao ir para a dimensão do mundo Estéril, Zak se depara com o castelo congelado do Necromancer. Lá, Zak 
tomará as decisões finais que acarretarão no destino de Haeria e talvez do Mundo, até mesmo das terras 
longínquas e desconhecidas. Zak deverá então atravessar a pequena cidade repleta de mortos-vivos para 
chegar ao castelo, na cidade, ele se depara com inúmeros inimigos, todos escravos do Necromancer. Todos 
comandados e dominados por ele. Agora é a hora da provação, Zak dificilmente conseguira fugir dos olhos 
dos mortos-vivos sem que seja percebido, então nesta parte não há muitas opções de stealth mode, apesar 
de possíveis, são muito mais difíceis. Ao chegar aos portões do castelo, Zak tem de decifrar um código 
mágico para abri-lo com ajuda de seu Tomo das Trevas. Decifrando-os ele enfrentará o Comandante do 
Exército de Mortos vivos do Necromancer, para então entrar no Castelo. No castelo ele deve seguir com 
cautela procurando desviar dos guardas em patrulhas com muitos “homens”, para então sempre procurar 
enfrentar menos de cinco homens por vez. Para então, após atravessar dezenas de salões, chegar à sala do 
trono do Necromancer onde Zak enfrentará o maior inimigo de Poltus.

5.3.2 – Material introdutório

Há um cut-scene no início do nível mostrando o castelo observado de cima a baixo por Zak, então um corte 
mostrando o Necromancer pegando seu cajado e levantando-se do trono olhando para a porta aguardando 
seu antigo inimigo dar as caras.

5.3.3 – Objetivos

Encontrar uma maneira de entrar no castelo, encontrar a sala do trono, eliminar o Necromancer.

5.3.4 – Descrição física

A Cidade é repleta de pequenas casas construídas com pedras e ossos, cobertas com neve, e ruas brancas 
cobertas de neve.
O castelo é repleto de enfeites de ossos de humanos e animais, pinturas de criaturas demoníacas e celestiais, 
com tapeçarias azuis e bordas de ouro. Possuindo dezenas de salas preenchidas com mobília de ossos e 
esculturas de ossos, e nenhum quarto, até chegar ao salão do trono, onde há o trono do Necromancer, vazio, 
e com um teto em que não se é possível ver o fim, pois o salão fica no pé da torre central do castelo.

5.3.5 – Mapa

Não há mapa.

5.3.6 – Caminho crítico
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A rua principal da cidade que leva direto ao castelo esta repleta com hordas de mortos-vivos e soldados 
mortos-vivos que respondem ao Necromancer.

5.3.7 – Encontros

Balthesur, ao eliminar o Necromancer.

5.3.8 – Nível passo-a-passo

O jogador deverá seguir em direção ao gigantesco castelo fazendo o caminho que preferir, caso prefira 
enfrentar as criaturas frente à frente poderá pela rua principal, mas é recomendável ir pelas pequenas ruas 
passando por entre as casas de pedra e ossos, evitando muitos guardas ou uma população revolta com Zak. 
Como Zak chama muita atenção sendo o único vivo além do Necromancer nestas terras, não é recomendável 
passar muito próximo dos NPCs, pois todos são hostis. Para abrir os portões do castelo o jogador deverá 
resolver um pequeno puzzle no Tomo das Trevas que revelará o código mágico para destrancá-los, assim 
basta consultar o Tomo que o jogador poderá concluir tal tarefa. Então ele enfrentará o Comandante do 
Exército dos Mortos, braço direito do Necromancer, extremamente poderoso. Ao derrotá-lo ele entrará no 
castelo onde poderá seguir pelos corredores se escondendo nas diversas salas às laterais, sempre seguindo 
em frente até o salão do trono, onde enfrentará o necromancer. Ao enfrentá-lo o jogo acaba, com Zak 
morrendo ou derrotando-o, e então Zak deverá falar com Balthazur.

5.3.9 – Finalização do material

Vídeo final respectivo ao final de escolha do jogador e final trágico caso o jogador morra.

5.4 – Nível de treinamento – Escola de Magia

5.4.1 – Resumo

O nível de treinamento se passa na Escola de Magia onde Zak foi criado e educado. Nesta terá uma abertura 
explicando como ele descobre sobre o Tomo das Trevas que contém dados sobre magias de Black Mages. Ao 
descobrir tal fato, Zak toma rumo à sala secreta da biblioteca dos Magos atravessando quase toda a escola 
encontrando amigos que lhe pedem favores e professores que o tentam impedir. Ao cumprir os favores para 
seus colegas, eles lhe ajudam a passar pela próxima porta, e ao eliminar seus professores com magias não 
letais, ele consegue roubar a chave para passar para a próxima sala. Ao chegar na biblioteca secreta e abrir 
Tomo ele ganha a HUD de Bloodlust e ficando preso à alma do antigo Black Mage, Poltus, pela eternidade. 
Daí então ele tem de encontrar uma forma de sair da Escola de magos, enfrentando alguns com magias, 
tendo sua primeira frenesi, e depois podendo escolher entre escapar em stealth mode ou aniquilando à todos 
os magos.

5.4.2 – Material introdutório

É passado o vídeo inicial do jogo contando a história de como Poltus surgiu, então uma Black-curtain 
viajando ao futuro e mostrando uma breve história sobre Zak e seu interesse pela magia das Trevas. Ao final 
dos vídeos, a tela de loading mostra um texto contando dos Black Mages e a ameaça que eles representam 
sendo lida na voz do Mestre da escola de magia, assim dando-se inicio ao tutorial, onde Zak estava a 
conversar com tal mestre, passando o controle ao jogador, que o deverá guiar até seu quarto.

5.4.3 – Objetivos
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Retornar ao quarto, descobrir a localização da biblioteca secreta roubando o mapa mágico de Haeria em 
posse de um de seus professores, encontrar o Tomo das Trevas. Durante o caminho até a biblioteca secreta, 
Zak deverá ajudar seus colegas em certas salas, ou desacordar seus professores para poder prosseguir.

5.4.4 – Descrição física

A escola de magia possui milhares de pinturas de antigos magos, tapeçarias azuis, objetos encantados que 
se animam sozinhos, esculturas de anjos e demônios, de magos anciões e uma grande escultura em 
homenagem ao Necromancer no jardim principal, do qual acreditam estar morto.

5.4.5 – Mapa

Diferente de outros interiores, o jogador terá acesso ao mapa da escola de magia, porém não será um mapa 
em papiro, apenas um mapa transparente representando que o jogador já esteve naquele local e já o 
conhece. No mapa é mostrado apenas as proximidades enquanto o jogador não recuperar o mapa mágico. 
Ao recuperar o mapa mágico, como ele fora criado por um mago, ele mostrará o interior da escola como 
mostra a todo continente de Haeria, inclusive a localização da biblioteca secreta que ficará marcada no 
mesmo indicando para onde o jogador deverá prosseguir. 

5.4.6 – Caminho crítico

Quando Zak entrar na biblioteca secreta, o Mestre da escola de magia irá surgir em sua frente, assim 
ameaçando o garoto de exilá-lo das terras dos magos por quebrar uma das mais sérias regras da Escola de 
Magia. Zak terá de atacá-lo com todas as suas forças para conseguir chegar ao Tomo.

5.4.7 – Encontros

Zak constantemente se encontrará com colegas precisando de ajuda e professores tentando impedi-lo de 
passar para a próxima sala pelos mais diversos motivos.

5.4.8 – Nível passo-a-passo

O jogador terá apenas de seguir as dicas de jogo e cumprir com todas as tarefas postas em sua frente, 
sendo todas elas obrigatórias, ao encontrar colegas precisando de ajuda, HUDs explicando o que deverá ser 
feito aparecerão na tela, e ele poderá consultá-las em sua agenda de tarefas. Sempre seguindo até o ponto 
marcado no mapa que indica inicialmente a localização do aposento de seu professor, e em seguida a posição 
da biblioteca secreta, e depois a saída.

5.4.9 – Finalização do material 

Ao escapar da Escola, haverá uma cut-scene mostrando a região numa visão aérea vindo de um vilarejo, 
com a câmera depois viajando até o personagem e então filmando o Mestre da Escola de Magia observando a 
partida de Zak. O jogador deverá passar no tal vilarejo para então seguir viagem até a capital do Reino de 
Kalathes. Sendo tal viagem opcional para o jogador, porém obrigatória para prosseguir com o modo história. 
A cada sala da escola que o jogador atravessar, haverão pontos de auto-save.

6 – Interface 

6.1 – Sistema Visual

6.1.1 – HUD(Head-Up Display)

2008 - PUC-SP – Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais



                                                                                                    
Versão do Game: 1.0 Data: 26 / 11 / 2008
Projeto: Dark ink Documento de Game Design – Versão 1.0

No canto inferior direito estará uma representação do mapa da região onde o jogador está, com uma pequena rosa dos 
ventos para o jogador se orientar. No canto inferior esquerdo terá 2 mostradores, que indicarão qual a arma e a magia que o 
jogador está equipado. No canto superior, terá a barra de saúde, que mostrará o quanto o jogador tomou de dano. Logo 
abaixo dele, terá um medidor de frenesi, que aumenta a cada personagem morto pelo jogador.

6.1.2 – Menus

Menu Inicial – No menu inicial o jogador terá acesso ao jogo e as configurações. (Start New Game; Load Game; 
Options)

Options – O jogador poderá configurar áudio, vídeo, gameplay do jogo e alteração de controles.

Load Game – O jogador pode administrar os saves do jogo; deletar e copiar saves.

Menu do Jogo – Menu acessado durante o jogo. Neste menu o jogador pode equipar, evoluir e customizar o Black 
Mage; olhar o status do jogo; olhar os mapas e acessar alguns comandos de configuração.

6.1.3 – Sistema de Renderização

O sistema de renderização se da em tempo real atraves da engine utilizada proporcionando assim uma melhora na 
jogabilidade, onde o jogo fica mais leve e não perde nenhuma caracteristica e/ou detalhe de cenas e objetos. Cenas mais 
distantes do personagem fica em tom de cinza para não pesar o jogo e deixa-lo mais lento, assim os itens mais proximos 
podem ter mais detalhes com uma melhor qualidade grafica.

6.1.4 – Câmera

A câmera do jogo será fixa em terceira pessoa nas costas do protagonista. O jogador poderá controlar a câmera, mas a 
câmera voltará para as costas do personagem no caso do jogador andar para a frente.

6.1.5 – Modelos de Iluminação 

Será Utilizado a iluminação da própria engine, onde estaria sendo de modo focada, e luz ambiente para partes abertas como 
o ambiente externo onde o personagem se locomove entre as cidades. Dentro das residências, e outros locais fechados a 
iluminação será sempre direcionada e dependendo do ambiente em que se encontra dando o aspecto necessário, como se 
fosse um local mais sombrio com pouca iluminação e local com janelas um pouco mais iluminado.
Para a parte de CGs (cenas de animação), a iluminação será desenvolvida no próprio software de modelagem para uma 
melhor focalização dos objetos e de pontos principais.

6.2 – Sistema de Controle

Direcional Esquerdo – Controla os movimentos do personagem. O personagem está em modo Always Run.

Direcional Direito – Controle de Câmera. Se o jogador andar para a frente por alguns segundo a câmera automaticamente 
se ajusta.

Control Pad – O jogador poderá trocar de armas (Cima e Baixo) e magias ( Esquerda e Direita).

X (■ ) – Ataque com armas
Y (▲) – Ataque com Magia
A ( X ) - Jump
B (● ) – Botão de Ação ( Abrir portas, baús, conversar com pessoas, etc...)
L1 – Travar um alvo.
L2 – Trocar de alvo.
R1 - Botão de Defesa 
R2 – Stealth Mode
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Teclado e Mouse:

Direcionais de movimentação:
W – Frente
A – Esquerda
S – Traz
D – Direita
ESPAÇO – Pular
MOUSE 1 – Ataque com armas
MOUSE 2 – Ataque com magia
MOUSE 3 – Travar um alvo
MOUSE ROLL – Trocar de alvo
Q – Defesa
E – Stealth Mode
F – Botão de Ação
1-9 – Troca de armas
X – Próxima magia
Z – Magia anterior

Sendo que no Teclado e Mouse o jogador poderá re-configurar os comandos padrão.

6.3 – Sistema de Áudio

O jogador poderá escolher entre 3 (três) tipos de som, Mono, Stereo, e 5.1 Home Theater caso possua.

Toda a parte de som terá sua característica individual para objetos, para as magias, para as vozes e para o ambiente, onde 
o personagem terá a impressão real de que direção vem o som, o que lhe facilita para identificar ataques surpresas e/ou 
itens com emitem som. 

6.3.1 – Músicas

O sistema de som será 3D.
Para as músicas ambientes, escolheremos músicas normais, típicas de um jogo de fantasia. Para as músicas de batalha, a 
música será trocada por algumas músicas específicas de batalhas, com ênfase em músicas de Power Metal, ou Symphonic 
Metal (ex. Blind Guardian, Symphony X...)

6.3.2 – Efeitos sonoros

Para o personagem, teremos barulhos de passos, passos abafados, golpeando com as armas, impacto das armas sobre 
defesa, impacto das armas sobre o corpo. Quanto às magias, haverá barulhos de feitiços sendo carregados, feitiços sendo 
disparados e o impacto dos mesmos. Para cada tipo de feitiços, os sons serão diferentes ( Magias de fogo terá barulho de 
fogueira, e o impacto explosivo; magias de gelo terá um som de carregar mais suave, e o impacto será o barulho de gelo se 
partindo, etc...)

6.4 – Sistema de Ajuda

O jogo contará no início com um tutorial. Nesse tutorial será englobado todos os comandos necessários para o jogador 
aprender sobre a jogabilidade. 
No caso do jogador não saber o que ele deve saber para proceder com a história, ele terá um diário que conterá todas as 
ações feitas pelo jogador. Esse diário também terá anotações sobre missões e sub-missões que o jogador está executando.
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7 – Inteligência Artificial

7.1 – IA de Oponentes

Guardas ou moradores que notarem o jogador agindo de modo suspeito gritarão, alertando os guardas adjacentes. Os 
guardas tentarão cercar o jogador para matá-lo. No caso de alguns guardas será feito ataques á distância, com lanças ou 
bestas. No caso de explosões de área, os guardas pularão para o lado para tentar escapar. Quando sobrar apenas um, este 
tentará fugir, podendo se esconder ou alertar outros guardas.

7.2 – IA de Inimigos 

Os bosses contam com tipos de ataques específicos, o que pede ao jogador uma estratégia diferente para cada boss. Cada 
um dos bosses terá uma vulnerabilidade específica (Algum tipo de ataque, ou um tipo de elemento), normalmente revelado 
ao jogador através de dicas espalhadas pelos jogo.

7.3 – Personagens Não-Combatentes

Haverá personagens não interativos, que apenas passearão pelos reinos ou então ficarão parados ou sentados em algum 
canto. Personagens interativos estarão em pontos estratégicos dos reinos.

7.4 – Personagens Amigáveis

Em teoria, todos os personagens interativos serão amigáveis com o player. Dependendo da reação do player, alguns podem 
ficar transtornados. Personagens não necessários para a trama poderão ser mortos

7.5 – IA de suporte
7.5.1 – Colisões do jogador e objetos

Ao correr, o personagem freará quando perto de objetos para não colidir. Personagens transeuntes poderão esbarra e até 
mesmo cair em contato com o protagonista.

7.5.2 – Melhor caminho (Pathfinding)

O jogador deverá obter o mapa de cada reino. Nesse mapa estará marcado todos as construções e locações chave do 
reino. No mapa do Hub, haverá um trecho desse mapa com a localização do personagem no reino, com uma rosa dos 
ventos para ajudar o jogador na localização.

8 – Projeto Técnico

8.1 – Equipamento-alvo

A ser desenvolvido para as plataformas PC (Plataforma Windows e Linux) e Xbox 360 visando os sucessos e a concorrência 
de mesmos jogos para a categoria. 
Será desenvolvido para os seguintes hardwares.

Requisitos Mínimos
Processador: Pentium IV 1.8 GHz ou Athlon equivalente
Memória RAM: 1 GB
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Vídeo: 128 MB
Direct3D: Sim
Versão do DirectX : 9.0c
Sistemas Operacionas : Windows 2000, Windows XP, Linux Curumim 

Requisitos Recomendados
Core 2 Duo 1. GHz ou Athlon equivalente
Memória RAM: 2 GB
Vídeo: 512 MB
Direct3D: Sim
Rasterization: Sim
Versão do DirectX : 9.0c

8.2 – Ambiente desenvolvido (Hardware e Software)

Nosso método e ambiente de trabalho são descritos no item 8.3
Nosso Ambiente de Trabalho é um pouco variado utilizamos computadores com as seguintes configurações:
Intel Core 2 Duo E2200 2.4GHz
4 GB DDR3 1333Mhz de memória RAM
2 Geforce 8800 GTX 512 Mb de Vídeo em SLI
Placa Mãe Asus P5N3 Deluxe
Fonte de 1000w
2 Hard Drives 300Gb em RAID 0
Microsoft Windowns XP Professional – Service Pack 4  

8.3 – Procedimentos e padrões de Desenvolvimento

Nosso método de trabalho é um sistema de firefight (Burn) que se predomina por um produtor, e trabalhos desenvolvidos em 
sua própria casa, com encontros periódicos mais longos e utilizaremos também o método de kotler para a comunicação e 
associação de todos os trabalhos.  

8.4 – Motor do Jogo (Engine)

NeoAxis Engine é um all-purpose, moderno motor de gráficos 3D para 
simulações, visualizações e jogos. 
NeoAxis Engine é um completo ambiente de desenvolvimento integrado 
criação de gráficos 3D interativos, incluindo mundos virtuais 3D, jogos AAA, 
e simulações realistas. O sistema composto por um tanto tempo-real 3D 
motor e uma suite de ferramentas caracterizado cheio. 
NeoAxis Engine é um top-notch tecnologia, que pode ser facilmente adaptado às 
diversos projetos, devido à sua concepção e elaboração de software flexível 
ferramentas. Muitos de nossos clientes afirmam que eles nunca viram antes, visto como tal 
extremamente eficazes, fáceis de compreender código.
Portanto NeoAxis será a engine utilizada no desenvolvimento de Black Mage.

NeoAxis Engine Features and Description:

Expandable Map Editor

O editor integrado do WYSIWYG mundo é uma poderosa ferramenta para o objeto colocação fácil construir cenas de Jogo

• Suporte fácil para fazer/desfazer
• Expansivo e dinâmico para implementação
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• Visual arranjado e editável para qualquer game objects como também para static objects, terreno, personagens, 
iluminação, água, céu (Sky) e outros objetos de uso. 

• Um visual Lógico de edição do Game
• O heightmap é baseado em editores de paisagem
• O Editor de mapa é uma grande realização de “O que você vê é o Que você faz” ferramenta com design filosófico
• Layers
• Gizmo

Game object editor

Permite aos desenvolvedores configurar completamente todos os tipos de objetos do jogo, e para ajustar objetos 
visualmente. É incluir a criação de aparência, a configuração da física, sistemas de partícula, e todos os outros 
atributos do jogo e dos objetos visuais

Expandable material editor

Uma intuitiva ferramenta visual para design de materiais e Shaders

GUI editor

GUI editor é intencionalmente criado para usuários finais, menus, diálogos, janelas, HUD screens e in-game 3D 
GUI.

Physical model editor

 Ferramentas de criação de Físicas e modelos dos Objetos do Jogo.

Particle system editor

Uma Poderosa ferramenta de criação de vários sistemas de partículas.

Terrain editor

Editor de terreno e paisagem ferramenta de design, suporta edição de geometria e pintura com alpha layers em toda 
a edição com  control blending, collision data e suporte detalhado e Normal map.

Static lighting calculation tool

Construção com uma ferramenta de calculo de luz estática com lightmaps e irradiance

3D modelling packages exporters

NeoAxis Engine inclui muitos exportadores de modelos com suporte para as mais populares ferramentas 3D:

• 3D Studio Max
• Maya
• SoftImage XSI
• Blender
• Milkshape
• Lightwave
• AC3D
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• Wings3D

Features Framework:

• Framework Para a criação de um novo tipo de game . A engine atualmente inclui três exemplos de tipos de  game:

B First person shooter (FPS)
B Real-time strategy (RTS)
B Third person shooter (TPS)
• Toda a inteligência artificial com sistemas de unidade
• Expansivo sistema baseado em GRID path finding system
• O Volume de água com influencia da física e splashes
• Cut scene manager. Você pode fazer cenas curtas para o seu jogo.
• Unidades, Personagens, Veículos. Faça qualquer tipo de unidade, muitos personagens, Tanques, Torres, 

etc
• Facções. Crie Forças e fracione para seu grupo de unidade.
• Armas, Munição e explosões físicas. Criação de vários tipos de armas dentro da Neo Axis
• Portas, Você pode fazer vários tipos de portas incluindo portas automáticas.
• Vários switches. Você pode fazer vários e quantitativos e boolean switches. 
• Start and respawn points. Different start points and helpers for units and other objects.
• Physical streams. You can create steam, fiery streams, etc.
• Curves. Bezier, uniform cubic splines. Visual adjustment in the Map Editor.
• Cameras management. Simple cameras and cameras which can move on curves.

Features de Aplicações 3D:

• Easy to integrate into application
• Framework for creation of windowed applications
• Visual Studio integration (you can simply put 3D window on your form)
• Multiple 3D widgets in the project

Features de Programação:

• Powerful .NET based API
• Scripting on any .NET language is supported
• Rapid .NET development with internal power of unmanaged C++ compoments such as rendering, physics and audio
• Code Reuse. Easily and quickly create new game rules, AI behaviors, game objects, and more using NeoAxis’s 

tested codebase as a starting point.
• Profiling. Utilize NeoAxis’s existing tools for monitoring video, and game entity performance.
• Opportunity to integrate any C++ component or library
• Executing engine on two .NET platforms: .NET Framework and Mono Runtime

Plataformas Suportadas:
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Sistema Operacional Manejamento Simulação Ferramentas

Microsoft Windows (2000/XP/Vista)
.NET Framework 2.0

Mono Runtime

Mac OS X Mono Runtime In progress

NeoAxis Engine uses the power of .NET programming and can even run without having the .NET Framework installed.

Renderização

• Rendering is based on highly expanded and optimized OGRE engine
• Multiple API render:

B Direct3D 9  
R OpenGL  
• Shader model 3.0 support
• HLSL, GLSL and CG shader support
• Wide range of supported video cards, including cards without shader support and integrated cards
• Fixed pipeline support
• Procedural shader compilation for maximum performance
• Auto detection of GPU capabilities
• Support for three different fundamental light source types:
B Directional
B Omni
B Spot
• Opportunity to limit the version of shaders
• Full screen antialiasing
• Render-To-Texture tools, allowing real-time dynamic reflections
• Different texture formats support (PNG, JPEG, TGA, HDR, BMP, PSD and DDS), including formats like 1D 

textures, volumetric textures, cubemaps and compressed textures (DXT/S3TC)

Advanced materials and per-pixel shading

• Per-pixel lighting
• Normal mapping (including Swizzled DXT5 normal maps)
• Parallax mapping
• Cubemap reflections
• Specular maps
• Emission maps
• Realistic water shading
• Special vegetation material
• 4 diffuse maps per material support
• Vertex color support
• Texture animation (scroling, rotating)
• Per-object settings from code
• Easy to create a new types of materials and to expand of base materials
• Two-sided polygons
• Translucence
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• Alpha testing
• Different blending functions
• Material LOD support
• Support for multiple material techniques

64-bit color high dynamic range (HDR) rendering

• Bloom
• Adaptive exposure
• Tone mapping

Dynamic shadows

• Depth shadow maps
• Soft shadows
• Self-shadowing
• Correct shadows from alpha test objects
• Configurable shadow ambient
• Per-object shadowing settings and shaders
• Fixed pipeline shadow support
• Stencil shadows

Static lighting

• Lightmaps support
• Irradiance volume
• Build in static lighting calculation tool
• Smooth mixing of static and dynamic shadows in shaders.
• Easy to implement another third-party calculation library

Animation

• Skinned mesh
• Pose animation support
• Morph animation support
• Blending of multiple animations with variable weights
• Manual bone control

Postprocessing

• Radial blur
• Bloom
• Tone mapping
• Blur
• Motion blur
• Grayscale
• Heat vision
• Invert
• OldTV
• Tiling
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• Easy to implement new post effects

Special effects

• Particle systems, including easily extensible emitters and affectors
• Support for skyboxes and skydomes
• Decals
• Ribbon trails
• Billboards

Features de Manejamento de Cena

• No bounds of scene graph
• Indoor/outdoor portal system. Work in mixed indoor and outdoor scenes.
• Software occluders
• Dynamic octtree and quadtree based subdividing
• Scene querying features

Features de Suporte ao Terreno

• Heightmap based terrain support
• Layer blending
• Base and detail maps support
• Normal mapping
• Geomorphing support

Features de Fisica

• Different physics libraries support:

B NVIDIA PhysX   support
B ODE   support (expanded by continuous collision detection)
• Abstract wrapper for physics. Easy to implement another third-party physics library.
• Physics Editor
• Physics file format
• Vehicle support
• Rigid body primitives:
B Box
B Sphere
B Capsule
B Convex hull
B Triangle mesh
B Terrain
• Joints:
B Hinge
B Hinge2
B Ball
B Slider
B Universal
B Fixed
• Linear and angular motors support:
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 Attractor
B Geared
B Servo
• Physical material system that allows per-shape properties such as friction, hardness, bounciness and 

density.
• Continuous collision detection (CCD)
• Breakable joints
• Linear and angular motion damping
• Per shape collision events
• Per shape ray casts
• Volume casts
• Various events support: collision event handler, joint break event handler, etc
• Contact groups
• Ragdoll physics
• Automatic ragdoll generation

Graphics User Interfaces (GUI)

The expandable user interface system is a unified system for the creation of end-user controls, menus, dialogues, windows 
and HUD screens.

Features

• GUI Editor
• GUI file format
• In-game 3D GUI support
• Unicode support (including Eastern languages)
• Localization packs support
• Video playback (based on the Ogg Theora Video)
• Complex GUI construction support (As example, opportunity to creation a ListBox and as items of CheckBox'es)
• Opportunity to making any visual representation of base GUI classes
• Interface for creation of a new GUI classes
• Opportunity to expand functionality of base GUI classes
• Automatic GUI batching for better performance (miminizing DIP count)

Base GUI classes

• Button
• TextBox
• CheckBox
• ComboBox
• Horizontal ScrollBar
• Vertical ScrollBar
• ListBox
• TabControl
• EditBox
• VideoBox

Vídeo Playback

Ogg Theora Video support
B  GUI integrated (including playback into in-game 3D GUI)
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Features de Áudio

• 3D sound positioning, spatialization and attenuation
• Batch control of volume using sound groups
• Virtual channels management. Virtual channels allow thousands of channels to play on limited hardware/software. 

Sounds are swapped in and out according to 3d distance and priority.
• Streaming playback
• Different sound API support:

B FMOD   support (requires license for FMOD)
B DirectSound   support (free)
• Abstract wrapper for an audio. Easy to implement another third-party sound library.
• Multi-channel playback (4.0, 5.1, 6.1 and 7.1)
• Binding sounds to objects
• Microphone input suppor

IMPUT Features

• Joystick, gamepad and steering wheel support
• XBox360 controller support
• Interface for integration of other input devices
• Keyboard including IME support
• Mouse

Features do Sistema Virtual de Arquivos

• The general control system for resources
• File archives support
• Interface for file archive type creation
• Zip archives support

8.5 – Rede

O jogo produzido será disponibilizado somente em modo Single Player não contendo atualizações online.

8.6 – Linguagem de programação
Descritos no item 8.4

9 – Projeto Artístico

Os termos artísticos podem ser descritos em formato de glossário no Art Bible. Para projetos musicais é necessário criar um 
documento específico. Nesta seção podem ser inseridos arquivos de imagens.

9.1 – Arte conceitual
9.2 – Guias de Estilo
9.3 – Personagens
9.4 – Ambientes
9.5 – Equipamentos
9.6 – Cortes de Cena
9.7 – Miscelânea

2008 - PUC-SP – Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb219818%5C(VS.85%5C).aspx
http://www.fmod.org/


                                                                                                    
Versão do Game: 1.0 Data: 26 / 11 / 2008
Projeto: Dark ink Documento de Game Design – Versão 1.0

10 – Softwares Secundários

10.1 – Editores (Ex.: Modelagem 2D ou 3D, sons, músicas)

Será utilizado os seguintes Softwares: 

• Maya 2008 – Para modelagem de Objetos, Personagens, Cenarios mais fechados e Animação em geral.
• Photoshop CS3 – Para efeitos de texturas e qualidade da imagens utilizadas nos jogos.
• Ilustrator CS3 – Para criação de HUDs e outros itens 2D a serem utilizados para o jogo
• Vue – Será Utilizado para criação de cenarios de grande porte, como florestas, lagos, mares, montanhas e 

cavernas.

• Sony Vegas Pro – Utilizado para Edição de videos de Cinematics, onde será editado os videos com cortes de cenas.

• After Effects – Edição e Finalização de videos, e outros efeitos necessarios para armas, outros itens e objetos.

• XNA – Será utilizado apra programação do jogo para Xbox 360 e PC

10.2 – Instaladores

Dos Softwares utilizados para desenvolver o jogo, cada um possui uma propriedade em especial para instalar.

Para a plataforma PC o usurário contará com um auto-executável, onde ele ao colocar o CD do jogo o computador 
inicializará automaticamente o jogo para que ele possa instalar ou mesmo iniciar seu jogo.

Já na plataforma de consoles o jogador não terá que se preocupar, pois o jogo ao ser colocado no console ele auto 
executará inicializando o jogo sem ter que fazer nenhuma instalação.

10.3 – Atualização de programas

O jogo terá atualizações e correçoes de bugs feitas pela internet o que minimiza gastos e garantir que os jogadores não 
tenham que se preocupar em procurar expanções para arrumar pequenos defeitos do jogo (bugs), e/ou atualizaçoes 
necessarias.

10.4 – Miscelânea

Será  disponibilizado para os usuarios um editor e criador de cenario para que o usuario possa criar sua propria cidade e 
jogar nela, criando missoes e desafios como c fosse uma demo de uma aventura diponivel.

11 – Gerenciamento

11.1 – Detalhes do Cronograma
A deadline do projeto será baseado em fases, essas fases serão explicativas e com um curto período de tempo para a 
produção.
Para cada fase de produção existem subfases e listas de afazeres para serem desenvolvidos.

FASE 1 – Roteiro e Conceito
FASE 2 - Arte Conceitual
FASE 3 – Arte 2D
FASE 4 – Arte 3D
FASE 5 – Programação da Engine
FASE 6 – Programação das Físicas
FASE 7 – Programação da Inteligencia Artificial 
FASE 8 – Programação da Interface
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FASE 9 – Level Design
FASE 10 – Composição Sonora
FASE 11 – Pós- Produção
FASE 12 – Pré Lançamento
FASE 13 – Correção de Bugs 

11.2 – Orçamento

Estima-se que para a produção do jogo completo será torno de R$ 500.000.00 Mil Reais, para pagamentos 
de funcionários, direitos autorais, marketing e outros custos que podem surgir durante o processo de criação 
e desenvolvimento.

11.3 – Considerações de Licença

Como será utilizado musicas de bandas, será necessário um contrato onde permitirá a utilização dos direitos 
da musica no jogo, outros efeitos sonoros e sons diversos serão feitos especialmente para o jogo, o que 
dispensa a questão de contrato de uso das musicas em geral selecionadas para estarem no jogo.

11.4 – Análise de Risco

Pode-se o jogo dependerá muito do plano de marketing adotado para incentivar ao jogadores comprarem o 
jogo, verificar qualquer situação de preconceito que gere conflito entre o jogo e a sociedade a ponto dele ser 
bloqueado, não podendo ser comercializado em alguns paises.

11.5 – Plano de Locação (Lugar a ser vendido)

Lojas especializadas, livrarias, lojas de brinquedos, hipermercados, lojas online.

11.6 – Plano de Teste

Durante a produção haverá sempre teste para verificar a funcionabilidade do jogo e o seu desempenho, para 
medir o nível de satisfação com o produto que está sendo desenvolvido para que não se perca planos de 
metas e de lançamento. Após a produção o jogo deverá ser testado afim de verificar e corrigir possíveis bugs 
que apresentem no jogo.

12 – Equipe

Eduardo Issamu Nakamura – Coordenador Artístico, Character Design, Concept Design
Glaucco Maselli – Level Design
Renan Fagalde – Roteirista
Renan Lopes – Gerente Geral, Modelador 3D
Thiago Amato – Coordenador Técnico, Game Designer

13 – Apêndices

13.1 – Ativos de Arte
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  Imagens a Esquerda Black Mage – Zak, e A direita o Necromancer.
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Black Mage - Zak
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Black Mage - Zak
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Aprendiz
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Em 26 / 11 / 2008

RENAN LOPES
Gerente do Projeto

Em 26 / 11 / 2008

THIAGO AMATO
Coordenador Técnico

Em 26 / 11 / 2008

RENAN FAGALDE
Roteirista

Em 26 / 11 / 2008

EDUARDO ISSAMU NAKAMURA
Coordenador Artístico
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