
Game Outline (ENG) (Nederlandse versie beneden) 

Main idea: 
You’re a child who falls asleep. In your dream, you realize you’re in a castle overrun with 
monsters. You are far away from your room and your goal is to clear the castle from the 
roaming monsters and reach your bed. There’s many different kinds of monsters; some are 
easily scared and run away as soon as they see you, others will chase you. 

If you get too scared, you’ll wake up. 

Start of game: 

Intro cutscene -> go to sleep in regular room, then wake up in the dreamworld. Empty room 
is darker and “scarier” in the castle. Exit the room -> game starts. (Weapon select) 

Goal of game: getting back to bed. 

Linear gameplay:  

Room by room. Clear the room from monsters with possible side mission like collect a key in 
that room. Comparable with Enter the Gungeon and The Binding of Isaac. 

Special attack: you gain points from clearing rooms to fill up a special attack bar. With a full 
bar, you can summon helpbots or deploy a trap. Time slows when the player uses the button 
to activate the special attack and they get a small menu to select which one they want to 
use.  

Main mechanics: 

Health and “death”: 

- Bar goes to zero -> your character wakes up in the “real” world -> game over. 
- Care packages as drops (teddybears) to regain health/courage 

Guided gameplay: 

- Hand-made levels 
- Camera 

o Start of the game: pans over the level towards your objective (= bed) 
o One button dedicated to pan over to the objective (= bed) 

- Certain doors are locked -> key must be found elsewhere 
- Limit the player from backtracking too far by locking the door behind them or 

dropping rubble. 

Weapons: 

- Net gun 
- Suck cannon incinerator: Weight based capture, the heavier the monster the longer it 

takes to capture. 



o The gun has a specific capacity. When this capacity is reached, the gun 
switches to shoot mode. When you are out of projectiles, you switch back to 
suck mode. 

- Electricity gun/taser 

Enemies: 

- Onhandige monster: Slow monster, passive, semi-harmless. If you do hit them, it 
splits into multiple, smaller ones. You do get damage if you walk against them. 
Leaves a slime trail behind that makes the player slower. 

 
- Rudy: Similar to boos in Mario, if you turn your back to them they come at you, if you 

look at them, they appear innocent. 

 
 



- Spike monster: Ranged enemy, shoots three spikes from his arms 

 
- Regular ghost: Floats at you slowly 

 
- Tophat bats: Small enemies that swarm you 

 



UI: 

- One weapon at a time, choice of weapon at the start and after a set amount of 
time/rooms. 

- Health/fear bar and power-up bar in the top left corner. 
- Suck bar/projectile count vertical on the left side 

 

Powerups: 

- Banana trap: throw a banana, ghost around gather due to confusion, net falls over 
them. Throw banana with usage of place of impact circle. 

- Brobots: Follows the player and shoots. Shoot lasers. Stays with the player for one 
room. 

- Underworld trap: Deploy, and any enemies near it will get sucked in. Stays for +/- 5 
minutes 

- Bazooka on wheels: Mountable, three shots, then disposes. 

End of the game: 

- Player goes back into bed. Morning comes -> player wakes up to morningy-sounds 
(e.g. birds) 



Game Outline (NL) 
Algemeen idee: 

Je bent een kind dat in slaap valt. In je droom wordt je wakker en zie je dat je je bevindt in 
een kasteel vol monsters. Je bent ver weg van je bed en jouw doel is om het kasteel veilig te 
maken en ongedeerd naar je bed te geraken. Er zijn verschillende soorten monsters; 
Sommige zijn gemakkelijk angstig en rennen weg van het moment dat ze je zien. Andere 
zullen je achtervolgen. 

Als je te bang wordt, wordt je wakker en verlies je. 

Start van het spel: 

Into cuscene -> je valt in slaap in de echte wereld en wordt dan wakker in de droomwereld. 
Je wordt wakker in een donkere kamer. Camera panned naar het doel. Spel start met de 
keuze van wapen voor de speler. 

Linear gameplay:  

Kamer per kamer ‘levels’. Je komt een kamer binnen, encounter start en loopt door tot de 
kamer veilig is. De deuren gaan pas open als dit is gebeurd. 

Special attack: Je krijgt punten wanneer je kamers vrij maakt die je speciale aanval kracht 
opvult. Als deze kracht 100% is, kan je verschillende speciale acties uitvoeren zoals een 
robot insturen die je helpt. 

Mechanics: 

Health en “death”: 

- Levenspunten op nul = Je wordt wakker in de echte wereld en je verliest. 
- Pakketjes zullen te vinden zijn in de levels dat je leven herstellen. 

 
Guided gameplay: 

- Handgemaakte levels (<=> proceduraal) 
- Camera 

o Panned bij het begin naar je doel 
o Knop ingedrukt houden om je camera te richten naar je doel 

- Sommige deuren zijn gesloten. Hiervoor moet je ergens een sleutel zien te vinden. 
- De speler limiteren om terug naar het begin te lopen door deuren permanent te 

sluiten. 

Wapen: 

- Netgeweer 
- Zuig -en schietkanon: Kan tot 4 monsters opzuigen. Hierna schakel je over naar 

schietmodus waardoor je die 4 monsters kan gebruiken als projectiel. 
- Electriciteitswapen/taser 



Enemies: 

- Onhandige monster: Traag monster, passief, semi-onschadelijk. Als je dit monster 
raakt, splitst het op in meerdere kleine monsters. Je krijgt schade als je tegen ze loopt 

 
- Rudy: Gelijkaardig als ‘boos’ in Mario. Als je je rug keert naar hen, komen ze naar jou. 

Als je naar ze kijkt, lijken ze onschuldig. 

 
 

- Stekelmonster: Schiet stekels op een afstand. 



 
- Het gewone geestje: zweeft naar je toe 

 
- Hoge hoed vleermuizen: Kleine vleermuizen die in een zwerm naar je toe komen. 

 



UI: 

- Een wapen tegelijk. De speler krijgt na enkele kamers de keuze voor een nieuw 
wapen. 

- Linksbover: Levenspunten en speciale aanval meter 
- Links onder: Aantal opgezogen monsters die je kan schieten 

 

Powerups: 

- Bananenval: Gooi een banaan. Het monster wordt aangetrokken door de banaan. 
Even later valt er een net op de monsters. 

- Brobots: Robots die je even helpen met het gevecht 
- Val naar de onderwereld: Een gat waardat monsters in vallen naar de onderwereld 
- Bazooka op wielen: Een bazooka dat de speler kan controleren. Heeft 3 schoten. 

 

Einde van het spel: 

- De speler gaat terug naar bed en wordt vredevol wakker. 

 
 


