
12
+

20
–4

0m1+

12+
20–40m

1+

12+
20–40m 1+

12+
20–40m

1+

Print&Play sólo hra o 9 kartách

Tomáš „uhlík“ Uhlíř



UNDER FALLING SKIES

PŘÍPRAVA HRY

Tomáš „uhlík“ Uhlíř

Nepřátelská mateřská loď se nezadržitelně řítí k Zemi. 
Lidstvo bylo kvůli neustálému bombardování povr-
chu nuceno vyhledat úkryt v podzemních základnách.
Jako vůdce jedné z těchto základen se snažíš zkon-
struovat zbraň schopnou vetřelce zničit, zároveň se 
ale musíš potýkat s nepřátelskými stíhačkami a po-
stupně základnu rozšiřovat.

1   7 karet umísti nad sebe tak, aby utvořily souvislou 
herní plochu (viz obrázek vpravo).

2  Kartu s počítadly výzkumu a energie polož vedle 
vytvořené plochy.

3   5 zelených nepřátelských lodí umísti na startovní 
pozice na kartě mateřské lodi.

4   3 bílé ukazatele rozmísti na jejich startovní pozice 
(označené malým bílým čtverečkem) na počíta-
dlech výzkumu, energie a poškození. Čtvrtý uka-
zatel bude představovat rypadlo na základně.

5   5 akčních kostek (3 černé a 2 bílé) si připrav poblíž.
6   2 modré kostky robotů a 2 červené žetonky (před-

stavující posily nepřátelských lodí) zatím odlož 
stranou.

Karty jsou oboustranné – s jednou stranou 
snadnou a druhou obtížnou (ta je v pravém 
horním rohu označená ).
Pro první hru použij snadnou stranu karet. 
V dalších hrách si můžeš zvýšit obtížnost tím, 
že libovolný počet karet otočíš na obtížnou 
stranu.

Každá  přidává +1 ÚROVEŇ obtížnosti (až 
do ÚROVNĚ 8).

SÓLO 20–40 min

HERNÍ MATERIÁL
• 9 karet
• 7 šestistěnných kostek (nejlépe 12mm)

• 11 žetonků (nejlépe 8mm kostičky)

NEPŘÁTELSKÉ LODĚ

AKČNÍ KOSTKY ROBOTI

PŘEHOZ

MATEŘSKÁ LOĎ

PODZEMNÍ 
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Každé kolo sestává ze tří fází:
1  Umístění kostek a posun nepřátelských lodí.
2  Vyhodnocení místností.
3  Posun mateřské lodi.

Na začátku kola hoď 5 akčními kostkami (3 černými 
a 2 bílými) a postupně je umísti na dostupná místa 
na základně.
Bílé kostky jsou speciální – když některou z nich 
umístíš, musíš okamžitě přehodit všechny zbylé, do-
sud neumístěné kostky.
Vždy když umístíš kostku, se všechny nepřátelské 
lodě v témže sloupci najednou posunou dolů o to-
lik polí, jakou hodnotu má daná kostka. Pokud poté 
některá z lodí skončí na symbolu, vyhodnoť jej (viz 
přehled vpravo).
Když některá loď dosáhne nejspodnějšího pole, 
způsobí základně 1 poškození. Posuň ukazatel po-
škození a dotyčnou loď vrať na kartu mateřské lodi 
(odkud se později opět nasadí).
Umisťování kostek má několik omezení:
• Na každém poli se smí nacházet jen jedna kostka.
• Do každého sloupce smíš umístit jen jednu 

kostku.
• Kostku lze umístit pouze do vykopané míst-

nosti (viz obr. vpravo). V každém kole lze kromě 
toho jednu kostku umístit na některé z dosud 
nevykopaných polí (do místnosti i do tunelu). 
Tím posunuješ rypadlo. (Více viz dále.)

(Pole, na kterém se nachází rypadlo, se nepočítá 
jako vykopané.)
Pokračuj, dokud neumístíš všech pět kostek (při-
tom nezapomínej vyhodnocovat pohyb nepřátel). 
Následně můžeš přistoupit k vyhodnocení místností.

UMÍSTĚNÍ KOSTEK
A POSUN LODÍ

PRŮBĚH HRY
Tvým úkolem je zkonstruovat zbraň schopnou zničit nepřátelskou mateřskou loď předtím, než se dostane 
moc blízko nebo než ti nepřátelské lodě zničí základnu. Abys mohl zbraň postavit, musíš se dostat na po-
slední pole na počítadle výzkumu. Hraje se na kola, dokud buď nezvítězíš, nebo neprohraješ.

1

Pokud šipka ukazuje na neob-
sazené pole, nepřátelskou loď 
na něj přesuň. (Tzn. přesun do 
sousedního levého nebo pravého 
sloupce.)
Pozor! Pokud poté do sloupce, kam 
se nepřátelská loď přesunula, umís-
tíš kostku, posune se loď znovu.

Posuň kartu mateřské lodi o je-
den řádek níže.
To je na jednu stranu špatné, pro-
tože se tím mateřská loď posouvá 
blíže k základně. Na druhou stra-
nu tak můžeš ovlivnit, co za efekt 
se vyhodnotí při posunu mateřské 
lodi na konci kola (a nechtěné efek-
ty tak přeskakovat).

Exploze nemá žádný okamžitý 
efekt, když se na ni nepřátelská loď 
posune. Později ji ale budeš moci 
sestřelit aktivováním oranžové 
místnosti (viz dále).

Způsobí základně 1 poškození.

Příklad již vykopaných místností:

rypadlo



Poté co umístíš všech pět kostek, je jednu po druhé 
v libovolném pořadí vyhodnoť. Vyhodnocené kost-
ky odkládej stranou.
VYUŽÍVÁNÍ MÍSTNOSTÍ:
Využití místnosti stojí zpravidla nějaké množství 
energie (odečti si ji na počítadle). Pokud nemáš do-
statek energie nebo ji nechceš utratit, odlož kostku 
bez efektu.
Efekty místností jsou vysvětlené v pravém sloupci.
Síla efektu závisí na hodnotě umístěné kostky (čím 
vyšší, tím lepší).
Některé místnosti nad sebou mají modifikátor. Při 
vyhodnocování místnosti je třeba jej připočítat 
k hodnotě kostky. Na pohyb nepřátelských lodí 
nemá modifikátor vliv.
Pokud chceš využít větší místnost, je třeba obsadit 
kostkami všechna její pole. Sečti oka na všech kost-
kách v místnosti (a případně započti modifikátor) 
a s touto hodnotou pak vyhodnoť všechny efekty 
dané místnosti.

POSUN RYPADLA:
Jednou za kolo můžeš umístit jednu kostku na dosud 
nedostupné pole – tím posuneš rypadlo.
Hodnota na kostce musí být alespoň taková, jako 
je vzdálenost od rypadla ke kostce. Posun rypadla 
vždy stojí 1 energii, bez ohledu na počet polí, o něž 
se rypadlo pohnulo. Rypadlo posuň na pole, kde 
předtím ležela kostka.

Toto je jediná místnost, která se vy-
hodnocuje okamžitě po umístění 
kostky. Nepřátelské lodě v tomto 
sloupci se posunou o 1 pole méně 
než normálně. Pokud sem tedy umís-
tíš jedničku, lodě se nehýbou.
Zvyš si energii o odpovídající hod-
notu. Množství energie nesmí nikdy 
přesáhnout 7 (přebytečná energie 
propadne). 
Sestřel všechny nepřátelské lodě, 
které se nacházejí na explozích se 
stejným číslem, jako je na kostce, 
nebo nižším. Sestřelené lodě přesuň 
na kartu mateřské lodi (odkud se poz-
ději opět nasadí).
Posuň se na počítadle výzkumu. 
Kostka musí mít aspoň takovou hod-
notu, jako je číslo na následujícím 
poli. Je možné posunout se i o víc polí 
najednou, pokud má kostka alespoň 
takovou hodnotu, jako jejich součet. 
(Pokud se chceš posunout přes 
pole 3 na pole 1, musí být hodnota 
na kostce aspoň 4.)
Vyrob si robota. Vezmi jednu z mod-
rých kostek (odložených, nebo již 
umístěných) a nastav ji na stejnou 
hodnotu jako na použité kostce. 
Robota umísti na libovolné neobsa-
zené pole ve vykopané místnosti.
Počínaje příštím kolem bude robot 
v této místnosti pracovat jako běž-
ná kostka. Po vyhodnocení ale robot 
zůstává na herním plánu. Sniž jeho 
hodnotu o 1 a natoč jej o 45°, aby 
bylo vidět, že už v tomto kole praco-
val. Pokud se rozhodneš robota v ně-
kterém kole nepoužít, jeho hodnota 
se nesnižuje. Má-li hodnota robota 
klesnout na 0, odstraň jej z herního 
plánu.
Robot se nepočítá do limitu jedné 
kostky na sloupec ani neposouvá 
nepřátelské lodě ve svém sloupci. 
Robota můžeš kdykoliv odstranit.

VYHODNOCENÍ 
MÍSTNOSTÍ2

Chceš-li využít tuto místnost, musíš na ni umís-
tit 2 kostky a spotřebovat 3 energie. Jak zele-
ný, tak oranžový efekt vyhodnoť s hodnotou 
4 (= 1 + 6 – 3).

spotřeba 
energie

modifikátor



• Vyhodnoť podsvícený symbol na levém okraji 
řádku těsně pod kartou mateřské lodi (viz pře-
hled symbolů vpravo).

• Poté posuň kartu mateřské lodi o 1 řádek dolů. 
Pokud se na tomto řádku nacházejí nějaké ne-
přátelské lodě, vrať je na kartu mateřské lodi.

• Nakonec znovu nasaď všechny nepřátelské lodě 
ležící na kartě mateřské lodi.

NASAZOVÁNÍ NEPŘÁTELSKÝCH LODÍ:
Jednu po druhé umisťuj lodě na neobsazená star-
tovní pole podle následujících pravidel:
• Nejdříve nasaď zelené lodě, až pak červené.
• Pokud je to možné, musíš umístit loď do prázd-

ného sloupce.
• Jestliže se v každém sloupci již nějaká loď nachá-

zí, nasaď loď do takového sloupce, ve kterém je 
největší počet prázdných polí mezi startovním 
polem a nejbližší nepřátelskou lodí.

Zůstává-li stále více možností, můžeš si z nich vybrat.
Pokud se ti podařilo obsadit všechna startovní pole, 
nasadíš zbylé lodě v dalším kole.

Hru můžeš prohrát dvěma způsoby. Zaprvé, pokud 
mateřská loď klesne až na symbol lebky; zadruhé, 
když se na symbol lebky posune ukazatel na počíta-
dle poškození základny.
Vyhráváš, jestliže se ti podaří dostat ukazatel výzku-
mu na poslední pole na počítadle.

POSUN 
MATEŘSKÉ LODI3

Za 1 energii můžeš posunout rypadlo o 4 pole na 
pole s bílou kostkou. (Ta by mohla mít hodnotu 
4–6.) Všimni si, že kostku je možné umístit i na 
pole s tunelem. Od příštího kola budeš moci vy-
užívat dvě nově vykopané místnosti. (1) Efekt mateřské lodi říká, že máš na kar-

tu mateřské lodi umístit jednu červenou loď. 
(2) Jakmile se mateřská loď posune dolů, zelená 
loď v řadě pod ní se vrátí zpět na kartu mateřské 
lodi. (3) Levý a pravý sloupec jsou prázdné, tak-
že lodě musíš nasadit přednostně sem. (4) Ve 
zbylých dvou sloupcích jsou nepřátelské lodě 
od startovních polí stejně daleko, takže si můžeš 
vybrat, do kterého z nich nasadíš červenou loď.

Způsobí základně 1 poškození.

Posuň rypadlo o uvedený počet 
polí zpět. (Pokud jsou v cestě něja-
cí roboti, odlož je stranou.)

Posuň ukazatel na počítadle vý-
zkumu o uvedený počet polí zpět.

Na kartu mateřské lodi umísti 
1 červenou nepřátelskou loď (po-
kud je k dispozici).
Červená loď funguje stejně jako ze-
lená s tím rozdílem, že se po sestře-
lení odloží a už se znovu nenasazuje.

KONEC HRY

(1) (2)

(3)
(3)

(4)



Na základě tohoto Print&Play se CGE chystá Na základě tohoto Print&Play se CGE chystá 
letos vydat rozšířenou verzi Under Falling Skies letos vydat rozšířenou verzi Under Falling Skies 
se spoustou nového obsahu:se spoustou nového obsahu:
• • úplně nová grafikaúplně nová grafika
• • miniatury nepřátelských lodíminiatury nepřátelských lodí
• • kampaňkampaň
• • přes 20 unikátních městpřes 20 unikátních měst
• • různorodé miserůznorodé mise
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