
Моята видеоигра - 
JamScape

На Гергана Димитрова



Какво представлява моята игра?
Играта ще е за всички възрастови групи. 
Играта представлява multiplayer, ще може да се играе на всякакви 
устройсва, като мобилни, pc и др.

Героят, който се казва Jammie (неговото default име, което може да си го 
промените), представлява мармалад в желеподобна форма, което се опитва 
да избяга от човека да не бъде изядено. Както и другите мармалади 
затворени и изядени против тяхната воля. За това тяхната цел е да оцелеят, 
като излязат навън и могат да се хранят с други мармалади по - малки от тях, 
за да растат. Като подобие на играта Agar.io, трябва да се пазят от по - 
големите от тях мармалади, ако искат да оцелеят. 



Jammie



Как започва 
играта?

Стартира с предисторията преди Jammie 
да избяга, човек слиза долу до мазата 

където си съхранява мармалада и посяга 
към единственият неразвален мармалад. 

Jammie се прави на мъртъв, защото не 
иска да го изядът, но после му хрумва, че 

така има шанс да се спаси.



Jammie в мазата



Следващот
о действие

След това човекът оставя боркана на 
масата, за да се приготви да си го намаже  

филийка, но приготвяйки се решава да 
отвори прозорецът (перфектният план за 

бягство). Човекът отваря боркана, но 
забравя да вземе нож, за това отива да 

вземе, и приключението на Jammie  така 
започва. Той скача през прозореца и се 

приземява на топлият асфалт. 





Така и започва 
приключението

Не е напълно измислено, но по подобие 
на Subway Surfers,  тази игра няма край, 

целта е просто да се разцъква, 
релаксира и може също може да се 

ядосва и да се правят рекорди.



Персонализиране и екстри

● Ще има добавени, и според 
броят точки ще може да се си 
изменя мармалада от глава до 
пети.



И като за последно името на играта JamScape идва 

от Jam wants to escape. 
Благодаря за вниманието, и се 
надявам да одобрите идеята ми 
за игра.


