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Proposta do Jogo - Grupo 1  
 
1- Nome do Jogo 
 

Late Redemption 
 
2- Enredo 
 

Detetive ex-militar, atormentado pela morte da filha, é contratado para 
investigar o desaparecimento de uma menina.  

Seu interesse pelo caso faz com que se envolva em uma trama de 
misteriosos assassinatos que o leva à uma estranha mansão, onde se depara 
com a origem dos crimes. 

Inicia-se então uma corrida contra o tempo para encontrar a menina 
desaparecida e com isso a sua própria redenção. 
 
3- Características Gerais 
 

• Estilo: Survival Horror 
• Perspectiva: 3ª Pessoa (Shoulder Camera) 
• Modo: Single player 
• Número de fases: 3 
• Linha do tempo: atual / contemporânea  
• Objetivo do jogo: Sobreviver às situações apresentadas pelo jogo, 

fugindo da mansão mal-assombrada, derrotando os inimigos e salvando 
a vítima. 

• Referências: Silent Hill, Resident Evil, Fatal Frame, Jogos Mortais, Fear, 
Condemned, Diablo 

4- Personagens  
 
4.1- Personagem principal 
 

Detetive ex-militar, na casa dos trinta anos, com uma mente aguçada, 
raciocínio rápido e grande habilidade para colher pistas e resolver crimes. 
Atormentado pela trágica morte de sua única filha, procura em seu trabalho 
uma maneira de encontrar paz de espírito. 
 
4.2- Inimigos 
 

• Criaturas sobrenaturais demoníacas. 
• Misterioso chefe final, responsável pelo desaparecimento da vítima e 

pelos assassinatos em série. 
 



5- Descrição das fases 
 

Levado até a mansão pelas pistas do desaparecimento, o personagem 
principal, ao ouvir os gritos de socorro da vítima, deve tentar salvá-la o mais 
rápido possível. Mal sabe ele que ao amanhecer poderá ser tarde demais. 
 
5.1- Primeira fase 
 

O personagem principal encontra-se dentro de um quarto quando é 
surpreendido pelo som da porta se trancando. Motivado pelos gritos, deve 
descobrir como sair do quarto, utilizando sua mente aguçada e seu rápido 
raciocínio. 
 
5.2- Segunda fase 
 

Uma vez fora do quarto deve seguir na direção dos gritos para tentar 
encontrar a vítima. Ao percorrer o interior da mansão, encontrará inimigos que 
deverá derrotar para avançar em sua busca. 
 
5.3- Terceira fase 
 

No ambiente final o personagem principal encontrará o responsável 
pelos crimes e deverá derrotá-lo para ter a chance de salvar a vítima e 
encontrar sua própria redenção. 

 


