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o Μηχανή Παιχνιδιού (Game Engine)  

Γραφικά:  Τα γραφικά του παιχνιδιού θα περιλαμβάνουν: 

             -Background1: 2D εξωτερικός χώρος με παλιά κτίρια στα στενά τις Σικελίας 

             -Background2: 2D εσωτερικός χώρος σε μπιραρία της Σικελίας 

             -2D χαρακτήρες: μαφιόζος, εχθροί δαπέδου, εχθροί παραθύρων, τελικός εχθρός(enface) 

              

             - αντικείμενα του χώρου: κασόνια, λάμπες δρόμου, τενεκέδες 

             

             -εργαλεία: σφαίρα παίκτη, σφαίρα εχθρών,  πίτσα, σχοινί, τσιγάρο 

                

 

Διαχείριση Ορατότητας: Τα αντικείμενα με τα οποία αλληλεπιδρά ο παίκτης   θα είναι ενεργά 

μόνο όταν είναι εντός του πλαισίου του παραθύρου της σκηνής. Αυτό θα ελέγχεται με κώδικα 

βάσει των συντεταγμένων τους. 

Φυσική:  Στο παιχνίδι θα υπάρχει η δύναμη της βαρύτητας. Όταν ο παίκτης πηδάει ή ανεβαίνει 

επίπεδο, όταν πέφτουν αντικείμενα ή εργαλεία θα πρέπει να εφαρμόζεται η επίδραση της 

βαρύτητας. Τα αντικείμενα του παιχνιδιού θα αναγνωρίζουν τη σύγκρουσή τους με άλλα 

αντικείμενα. Για παράδειγμα,  όταν η σφαίρα του μαφιόζου συγκρούεται με τον εχθρό, τον  



 

τενεκέ ή τις κολώνες των φώτων, όταν ο μαφιόζος ακουμπάει τη δέσμη φωτός του φακού ή 

όταν ανεβαίνει στα κασόνια. 

 

Κίνηση Χαρακτήρων: Η κίνηση των χαρακτήρων θα γίνεται με γρήγορη εναλλαγή εικόνων(μία 

με ανοιχτά και μία με κλειστά πόδια, με το φακό σε διαφορετικές θέσεις). 

 

Συστήματα: Το παιχνίδι θα έχει διαφορετικά επίπεδα. Τα επίπεδα θα περιλαμβάνουν εργαλεία, 

κασόνια, τενεκέδες και εχθρούς. Μερικά κασόνια θα περιέχουν εργαλεία και θα μπορούν να 

σπάσουν αν πηδήξει ο παίκτης πάνω τους. Ο παίκτης θα μπορεί να ανέβει σε επίπεδα, θα 

σηκώνει το καπέλο για να κάνει άμυνα και επηρεάζεται(μείωση ζωής) και εμφάνιση κηλίδας 

αίματος όταν τον ακουμπήσουν οι σφαίρες  των εχθρών από μπροστά ή από πίσω. 

 

 

 

 



 

Οι εχθροί του δαπέδου θα εμφανίζονται με τυχαιότητα από άποψη αριθμού και θέσης  κάθε 

φορά που ο παίκτης ακουμπάει τη δέσμη  φωτός του φακού και επηρεάζονται όταν τους 

ακουμπήσει η σφαίρα του παίκτη από μπροστά ή από πίσω. 

 

Οι εχθροί των παραθύρων θα επηρεάζονται αν τους ακουμπήσει η σφαίρα του παίκτη έπειτα 

από εξοστρακισμό και όταν αυτοί σκοτωθούν σταματούν  να πολλαπλασιάζονται οι εχθροί του 

δαπέδου.  Όταν σκοτώνονται μερικοί εχθροί θα εμφανίζονται εργαλεία που ο παίκτης θα 

μπορεί να πάρει. 

 

Οι τενεκέδες θα πέφτουν σε κατώτερο επίπεδο όταν τους ακουμπήσει η σφαίρα του παίκτη και 

ο παίκτης θα μπορεί να πηδήξει πάνω τους. 

 



Όταν σκοτώνεται ο τελευταίος μπράβος του παραθύρου στο 1ο μέρος της πίστας θα ανοίγει η 

πόρτα για να πάει στο 2ο μέρος της πίστας. 

  

 

o  Κανόνες και Μηχανική  

Ικανότητες παίκτη : Ο παίκτης θα μπορεί να κινηθεί αριστερά και δεξιά, να πηδήξει, να σταθεί 

σε διαφορετικό επίπεδο, να πυροβολήσει, να αμυνθεί, να πάρει εργαλεία, να βασανίσει με 

εργαλεία τον εχθρό, να αυξήσει τη μπάρα ζωής του, να πεθάνει.  

Στοιχεία εχθρών -συμπεριφορά εχθρών:  Οι εχθροί θα μπορούν να εμφανίζονται ξαφνικά, να 

πυροβολούν, να κινούνται προς μία κατεύθυνση, να πεθαίνουν.   

Ύψος άλματος:  Ο παίκτης θα μπορεί να πηδάει με ύψος ώστε να ανεβαίνει ένα επίπεδο τη 

φορά 

Ένταση βαρύτητας : Η ένταση της βαρύτητας θα είναι τέτοια ώστε να προσδίδεται φυσικότητα 

στα αντικείμενα που πέφτουν 

Διάδραση μεταξύ αντικειμένων του παιχνιδιού:  Στο παιχνίδι θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: 

1.μαφιόζος - σφαίρες εχθρών 

 2.εχθροί, λάμπες δρόμου, τενεκές κασόνι - σφαίρες μαφιόζου  

3.μαφιόζος - εργαλεία, 

4. μαφιόζος -κασόνι, τενεκές 

Κανόνες: 

          -σε κάθε πίστα ο παίκτης  έχει μία διαφορετική αποστολή την οποία θα πρέπει να φέρει 

εις πέρας 

           -η κάθε πίστα  αποτελείται από 2 μέρη όπου ο παίκτης θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους 

αρχικούς(1ο μέρος πίστας) και τον βασικό(2ο μέρος πίστας) εχθρό της πίστας . 



           -αν ο παίκτης πεθάνει(αδειάσει η μπάρα ζωής), επιστρέφει στην αρχή της πίστας που 

είναι 

           -αν ο παίκτης ολοκληρώσει την αποστολή του κατακτά μια ακόμα περιοχή στο χάρτη της     

Σικελίας και προχωράει στην επόμενη πίστα 

          -αν ο παίκτης πάρει μία πίτσα  αυξάνεται κατά λίγο η μπάρα ζωής του 

         -αν ο παίκτης πάρει κάποιο εργαλείο τότε αυτό θα του εμφανιστεί στο 2ο  μέρος της 

πίστας για να βασανίσει τον αντίπαλο       

         -οι εχθροί του δαπέδου  σκοτώνονται με 2 ή 3 σφαίρες ανάλογα  την πίστα 

         -οι εχθροί των παραθύρων  σκοτώνονται μόνο αν ο παίκτης ανέβει σε κασόνι ή τενεκέ και 

πυροβολήσει στο σωστό σημείο τις λάμπες του δρόμου 

        -όσο προχωράνε οι πίστες του παιχνιδιού  αυξάνονται οι εχθροί που πρέπει να 

αντιμετωπίσει ο παίκτης και πεθαίνουν πιο δύσκολα(3 ή 4 σφαίρες)  

        -αν η σφαίρα των εχθρών του δαπέδου ακουμπήσει τον παίκτη τότε μειώνεται κατά λίγο  η 

μπάρα ζωής του  

         -αν ο παίκτης πατήσει το πλήκτρο της άμυνας πριν τον ακουμπήσει η σφαίρα, δε 

μειώνεται η μπάρα ζωής του 

          -το παιχνίδι τερματίζεται όταν ο παίκτης κατακτήσει όλες τις περιοχές στο χάρτη της 

Σικελίας, δηλαδή αν φέρει εις πέρας όλες τις αποστολές του χωρίς να πεθάνει 

         

 

o Διεπαφή Χρήστη  

Στο παιχνίδι η είσοδος θα γίνεται από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι και η έξοδος από την 

οθόνη και τα ηχεία . Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο game over και στην αλλαγή πίστας θα 

υπάρχει μενού, όπου ο παίκτης θα μπορεί να προχωρήσει ή να γυρίσει πίσω χρησιμοποιώντας 

το ποντίκι. Ο παίκτης θα μπορεί να πυροβολεί με το πλήκτρο space, να μετακινείται δεξιά και 

αριστερά με τα βέλη(δεξί και αριστερό αντίστοιχα),  θα πηδάει με το πάνω βέλος, θα παίρνει 

εργαλεία με το κάτω βέλος και θα κάνει άμυνα με το πλήκτρο s, θα επιλέγει εργαλεία και θα 

βασανίζει τον εχθρό με το ποντίκι.  



 

  

 

 

o Περιεχόμενο  

Γραφικά : Το Background οι εχθροί και τα αντικείμενα της πίστας θα είναι ασπρόμαυρο σκίτσο. 

Ο μαφιόζος θα απεικονίζεται με μια μαύρη φιγούρα. Τα εργαλεία, το αίμα και η δέσμες φωτός 

θα έχουν χρώμα. 

 

 

Ηχητικά εφέ: Ήχος σφαίρας θα ακούγεται όταν ο μαφιόζος πυροβολεί. Ήχος Ιταλικού 

υβριστικού σχόλιου θα ακούγεται όταν ο παίκτης χτυπιέται από σφαίρα εχθρού. Ήχος 

σφυρίγματος θα ακούγεται όταν τον εντοπίζει ο φακός. Ήχος χώνεψης θα ακούγεται όταν 



παίρνει πίτσα. Ήχος θα ακούγεται όταν σπάνε κασόνια ή πέφτει τενεκές. Ήχος νίκης θα 

ακούγεται όταν ο παίκτης τερματίζει την πίστα. Ήχος αποτυχίας θα ακούγεται στο game over. 

Μουσική στο περιθώριο: Το παιχνίδι θα έχει μια ηχητική υποστήριξη χαμηλής έντασης που θα 

δημιουργεί την ατμόσφαιρα  νύχτας και μυστηρίου. 

 

Cut Scenes (ενδιάμεσες σκηνές) : Ανάμεσα σε κάθε πίστα θα υπάρχουν ενδιάμεσες σκηνές σε 

μορφή comic. Στην πρώτη πίστα αρχικά, θα εμφανίζεται ο χάρτης της Σικελίας με σημειωμένη  

την περιοχή του Palermo που πρέπει να κατακτηθεί.  

                 

 

 

Στη συνέχεια θα εμφανίζονται σκηνές με τον ήρωα-μαφίοζο που θα παίρνει εντολές από τον 

αρχηγό της μαφίας του για να πάρει πίσω τα λεφτά που του χρωστάει ο ιδιοκτήτης μιας 

μπιραρίας της Σικελίας, σκορπίζοντας τρόμο και αίμα στα ερημικά σοκάκια του Palermo . 



          

Ιστορία: Η ιστορία διαδραματίζεται στη σκοτεινή Σικελία του 70. Στην 1η πίστα ο ήρωας- 

μαφιόζος, Donatello Moretti παίρνει εντολή από τον αρχηγό της μαφίας του, Don Giottone να 

μαζέψει μαύρο χρήμα από τον Berloutsioni , επιχειρηματία της νύχτας στο Palermo. Στο 1ο 

μέρος της πίστας ο ήρωας θα πρέπει να σκοτώσει τους μπράβους του Berloutsioni που τον 

εμποδίζουν να μπει στο μπαρ του αρχηγού τους και να συλλέξει όσο το δυνατό περισσότερα 

εργαλεία μπορεί. Στο 2ο μέρος της πίστας ο μαφιόζος πρέπει να βασανίσει τον Berloutsioni με 

τα εργαλεία που έχει συλλέξει χωρίς όμως να τον σκοτώσει, μέχρι να του δώσει το μαύρο 

χρήμα που χρωστάει στον αρχηγό του.  Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής το Palermo έχει 

κατακτηθεί και ο ήρωας λαμβάνει την επόμενη αποστολή. 

Περιεχόμενο που επηρεάζει το gameplay : Στόχος του παιχνιδιού είναι να κρατάει αμείωτο το 

ενδιαφέρον του παίκτη αυξάνοντας το επίπεδο δυσκολίας των προκλήσεων καθώς ο παίκτης 

προχωράει πίστες και αποκτά εμπειρία στο παιχνίδι. Ο στόχος αυτός θα επιτυγχάνεται με την 

αλλαγή αποστολής από πίστα σε πίστα, με το συνδυασμό ταχύτητας και σκέψης του παίκτη για 

την εξουδετέρωση των εχθρών, η οποία θα διαφοροποιείται από πίστα σε πίστα και θα 

δυσκολεύει σταδιακά όσο προχωράει το παιχνίδι (πιο γρήγορος πολ/σμός εχθρών, κρυμμένοι 

εχθροί, χρήσιμα αντικείμενα), με την αλληλεπίδραση του με διαφορετικά αντικείμενα στο 

χώρο, με τη συλλογή και χρήση εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των 

αποστολών. Η διαφορετικότητα της κάθε αποστολής θα επιτρέπει στον παίκτη να βρίσκει 

νέους τρόπους για να φέρει εις πέρας τις εντολές που του έχει δώσει ο αρχηγός του. 

 


