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1. HISTÓRIA 

 

Dr. Seamus é um vilão que está infectando habitantes dos planetas com um vírus muito 

poderoso que transforma os seres destes planetas em Zumbis controlados por ele - seu 

exército escravo. 

Para combater Dr. Seamus, são enviados pela Tropa Estelar dois dos seus melhores 

soldados, Jackie Gambino e Tony Barrow. Eles têm a missão de derrotar o vilão e estabelecer 

novamente a paz no universo. 

 

2. ENREDO 

 

• Primeira cena mostra um vídeo contanto a história do Dr. Seamus chegando no planeta 

Campinus e infectando seus habitantes. 

•  Segunda cena mostra os dois heróis (Jackie Gambino e Tony Barrow) se preparando 

para pegar a nave e enfrentar o vilão. 

 

A primeira fase inicia-se no planeta Campinus, habitado pela espécie Yagnosh, com 

uma topologia de montanhas, campos, túneis, trincheiras, pedras e algumas árvores. Os heróis 

percorrerão um caminho até alcançar a nave do Dr. Seamus e então enfrentar o maior ser 

infectado do planeta – general do exercito de zumbis. Após os heróis derrotarem o exército do 

vilão o mesmo escapa em sua nave e foge para outro planeta - o planeta Aquaes. Assim os 

heróis seguem atrás do vilão. 

 

• Vídeo contanto história da fuga do Dr. Seamus e a busca dos heróis. 

 

Segunda fase inicia-se no planeta Aquaes, habitado pela espécie Uubinda, ambientado 

no oceano com algumas ilhas e rochedos. Repete-se um roteiro como na primeira fase, porém 

com um grau de dificuldade um pouco maior até chegar ao novo general do exército controlado 

pelo Dr. Seamus. Ao derrotar o exército do vilão o mesmo foge novamente seguindo para o 

planeta Magnus. 

 

• Vídeo contanto a história da fuga do Dr. Seamus e a busca dos heróis. 

 

Terceira fase inicia-se no planeta Magnus, habitado pela espécie Lynxaw, em constante 

erupção o planeta é composto por montanhas de magma, vulcões e paredões de fogo. Após 
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percorrer o circuito de obstáculos e inimigos, finalmente ocorre o confronto final entre os 

Soldados Estelares e Dr. Seamus. Desta vez se os heróis vencerem o vilão será estabelecida a 

paz entre os planetas. 

 

• Vídeo final com a vitória dos heróis e os povos felizes. 

 

3. OBJETIVO 

 

Os jogadores têm como objetivo derrotar o Dr. Seamus, vilão interplanetário que 

pretende dominar o universo. Para isso, os heróis percorrerão circuitos compostos de 

obstáculos, inimigos (exercito do vilão) e puzzles até chegarem ao confronto final com Dr. 

Seamus. Por se tratar de um jogo cooperativo, os jogadores deverão conciliar suas habilidades 

para resolver os desafios propostos a cada fase. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DO JOGO 

 

• Estilo:  Cartoon 

• Modo:  Multiplayer (até 2 jogadores) 

• Perspectiva:  3ª pessoa 

• Número de fases:  3 

• Referências:  Star Fox, Star Wars Racer, F-Zero, WipeOut 

 

5. PERSONAGENS 

 

5.1. PERSONAGENS PRINCIPAIS 

 

• Jackie Gambino e Tony Barrow:  Soldados da Tropa Estelar, controlados pelos 

jogadores estes heróis buscam salvar o universo; 

• Dr. Seamus:  Vilão interplanetário que deseja dominar o universo infectando todas as 

formas de vida com o vírus Zumbis Moliformius. 

 

5.2. PERSONAGENS SECUNDÁRIOS 

 

• Yagnosh’s:  Habitantes do planeta Campinus - primeira fase; 

• Uubinda’s:  Habitantes do planeta Aquaes - segunda fase; 
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• Lynxaw’s:  Habitantes do planeta Magnus - terceira fase. 

 

6. JOGABILIDADE 

 

A nave se movimentará sozinha em velocidade constante para frente e não poderá se 

deslocar para trás. A movimentação do jogador será limitada como se durante o caminho o 

mesmo estivesse dentro de um túnel invisível sem ter como desviar do percurso. 

O jogador controlará a nave com o teclado para cima, para baixo, para esquerda e para 

direita utilizando respectivamente as teclas ‘W’, ‘S’, ‘A’, ‘D’. A mira das armas será controlada 

pelo mouse, onde o clique com o botão esquerdo dispara a arma básica e o clique com o botão 

direito dispara um míssil. Para alterar entre as armas, o jogador utilizará as teclas numéricas ‘1’, 

‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’. O jogador é imune aos disparos e colisão do outro jogador. 

A dificuldade das fases está em evitar a colisão da nave do jogador com os obstáculos 

do cenário, não ser atingido pelos inimigos, resolver puzzles e/ou acumular pontos durante o 

percurso em busca da aquisição de vidas e armas extras. 

 


