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Carolyn Goes Off Key

Enredo

O jogo se passa no fim dos anos 50. A personagem principal é
uma menina, Carolyn, que tem aulas de piano diárias com uma
professora muito carrancuda, que bate na sua mão com uma
régua  toda  vez  que  ela  erra.  Carolyn  passa  todas  as  aulas
invejando o irmão, que fica no canto da sala, com um estilingue
no cinto, brincando felizmente com suas bolinhas de gude. As
aulas são tão infernais que Carolyn acaba tendo um pesadelo,
no  qual  as  notas  musicais  tentam machucá-la,  a  mando  da
professora. 

Objetivo

Carolyn começa o sonho na sala de casa,  onde várias notas
musicais aterrorizantes saem de dentro do piano. Com o auxílio
das  bolinhas  de  gude  e  do  estilingue  do  irmão,  ela  precisa
acertar as notas na ordem correta, conforme indicado no canto
direito superior da tela. Estas notas são coloridas e chamam a
atenção. Haverá, também, outras notas na cor preta, que sairão
do  piano,  com  intuito  de  perseguir  a  menina.  Se  as  notas
acertarem a personagem, ela perde 25% de energia. E, quando
o jogador acertar a sequência de notas corretamente, todas as
notas  da  tela  desaparecerão  e  uma  nova  horda  de  notas
surgirá. A cada horda, o jogo vai ficando mais difícil e com mais
notas  na  tela.  A  cada mil  pontos,  Carolyn  terá  a  chance de
entrar em “rage mode”, ignorando a sequência obrigatória de
notas,  para  poder  lidar  com a  professora,  que vai  entrar  na
arena, e todas as notas musicais.
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Gênero

2D Action Shooter.

Controles

W – Frente 

A – Esquerda

S – Trás

D – Direita

Mouse – Mira

Mouse (botão esquerdo) – Atira
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Exemplo de Arena (fase única)

Pontuação

Notas musicais – 50 pontos

Clave de Sol – 100 pontos

Professora – 300 pontos (Precisa de 5 tiros para morrer – 3 
tiros, se o jogador estiver com o power up da clave de sol)
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Inimigos

Notas musicais – Movimentam-se de forma aleatória na tela 
(obs.: elas quicam no canto da tela)

Professora – Aparece cada vez que o jogador completa 1.000 
pontos (obs.: ela segue a personagem pela tela)
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Movimentação dos inimigos
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Interface

Power Ups

Congela as notas comuns (cor preta) na tela
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Recupera 25% de energia

Rage mode (movimentos mais rápidos, inclusive os tiros)
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Introdução do jogo

(https://youtu.be/5DISW18Dr6E)

Imagem 1: Carolyn.
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Imagem 2: Carolyn no piano, com cara de sofrimento (mãos 
avermelhadas, machucadas). Professora irritada, gritando.

Imagem 3: Irmão brincando no canto (com as duas ao fundo) com as 
bolinhas de gude. Ele tem um estilingue preso no cinto.

Imagem 4: Carolyn na cama, adormecendo. 

Texto da narração:

Carolyn has a nice pleasant life

Her days go by without a strife

But when the piano teacher arrives

Her nightmares she will terrorize

Carolyn can never make a mistake

Or a blow to the hand she will take

The brother plays happily and the spider is free

All of those things she will not be

Carolyn now hates the sounds she once adored

No wonder, her hands are always sore

Damned be her teacher for being such a bore

Now Carolyn doesn’t like music anymore

Carolyn knows she’s not the best

These lessons, she will never forget
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But she needs to fight all of that

Or a good night’s sleep she will never get

Fade out seguido de fade in, com efeito sonoro de transição.

Tela de vitória

Quando a Carolyn derrota a professora 5 vezes, o jogo termina. 
Um texto vai aparecer, parabenizando o jogador, indicando que 
ela derrotou seus medos:
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Tela de derrota (game over)
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Se a Carolyn perder 100% de energia, aparecerá uma tela de 
game over e uma opção para o jogador tentar novamente, 
desde o início (quando o sonho começa):

Trilha sonora

 Música da introdução
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 Música(s) da arena
 Música de vitória
 Música de derrota

Efeitos sonoros

Obs.: Toda vez que uma nota for atingida, ela vai tocar um som.

 Som dos inimigos atingidos (notas).
 Som da professora atingida.
 Som que toca quando Carolyn pega a bolsa das bolas de 

gude e o estilingue.
 Som do tiro (som seco, sem muito destaque, por conta dos

outros sons das notas, a fim de evitar poluição sonora).
 Som da clave de sol.
 Som do fade out/fade in da introdução para o começo da 

fase.
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