
We weten niet wat ze zijn. We weten niet waar ze vandaan 
komen. We weten niet waarom ze aanvallen.

Het enige wat we weten is dat ze hier zijn. We moeten een manier 
vinden om ze tegen te houden, maar de tijd raakt op.

In Under Falling Skies ga je solo de strijd aan. Gebruik je dobbelstenen verstandig 
om acties te kunnen uitvoeren en maak tijdens het spel de juiste keuzes. Verdedig 

je stad en rond je onderzoek af voordat het moederschip je basis vernietigt.



2 witte 
dobbelstenen
3 grijze 
dobbelstenen
Voor je eerste spel heb je alleen 
deze dobbelstenen nodig.

onderzoeksspooronderzoeksspoor

energiespoorenergiespoor

schadespoorschadespoor

Deze voorbereiding is voor je eerste 
spel. Al het spelmateriaal voor je 
eerste spel zit boven in de doos.

Laat de campagnehoofdstukken in de doos 
zitten tot je de campagne gaat spelen. 
Op de achterkant van deze spelregels 
is aangegeven hoe je het beste het 
spelmateriaal in de doos kunt bewaren.

startveld

energiesteen

startveld

schadesteen

startveld

graafmachine

startveld

onderzoekssteen

Voorbereiding
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Deze onderdelen heb je niet nodig Deze onderdelen heb je niet nodig 
voor je eerste spel. In de spelregels voor je eerste spel. In de spelregels 

vind je hier meer informatie over.vind je hier meer informatie over.

stadstegel 
New York

stadstegel 
Washington D.C.

lanceerplatformenlanceerplatformen

stadstegel Roswell – Gebruik de 
Roswell stadstegel voor je eerste 
spel. Leg de stadstegel met de 
blauwe kant naar boven op tafel.

basistegel B – Gebruik de kant 
die overeenkomt met het symbool 
op de stadstegel. Leg de tegel 
zoals hiernaast staat afgebeeld.

basistegel A – Gebruik de kant 
die overeenkomt met het symbool 
op de stadstegel. Leg de tegel 
zoals hiernaast staat afgebeeld.

moederschiptegel –  Leg de moederschiptegel 
boven het speelbord.

5 roze schepen –  Plaats 1 roze schip op 
elk lanceerplatform.

4 witte schepen – Leg de witte 
schepen naast het speelbord. 
Witte schepen kunnen tijdens 
het spel regenereren.

4 ruimtetegels – Leg de ruimtetegels van donker naar licht 
onder elkaar op tafel. De donkerste ruimtetegel moet bovenaan 
liggen en de lichtste tegel onderaan. De ruimtetegels vormen 
samen met de stadstegel en de basistegels het speelbord.
Deze voorbereiding is voor een makkelijk spel.
Voor een spel met gemiddelde moeilijkheidsgraad, draai je 
1 ruimtetegel om naar de kant met een hoger dreigingsniveau.

hoger dreigingsniveaulager dreigingsniveau
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dobbelstenen

basistegel C

- 3 -- 3 -



-1 -1 -1 -1 -1-1 -1 -1 -1 -1

niet niet 
uitgegravenuitgegraven

uitgegravenuitgegraven
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De graafmachine
De graafmachine volgt een pad dat 
door je basis kronkelt. De graafmachine 
verdeelt jouw basis in twee delen: 

uitgegraven en niet uitgegraven. Alle velden op het 
pad achter de graafmachine zijn uitgegraven. Alle 
andere velden zijn niet uitgegraven.
Er mag elke ronde maximaal één dobbelsteen 
voorbij de graafmachine geplaatst worden. Alle 
andere dobbelstenen moeten op uitgegraven 
velden geplaatst worden.
Je plaatst in de planfase een dobbelsteen op een 
veld voorbij de graafmachine om je graafmachine 
tijdens de actiefase naar dit veld vooruit te 
verplaatsen. Voordat je de dobbelsteen plaatst, 
tel je het aantal velden tussen de graafmachine en 
het veld waar je de dobbelsteen wilt plaatsen. De 
waarde van de dobbelsteen moet gelijk of hoger zijn 
dan dit aantal velden.
Voorbeeld: De dobbelsteen 6 staat 5 velden voorbij de 
graafmachine. Je kunt ook een 5 op dit veld plaatsen, 
maar een 4 niet.
Opmerking: Een dobbelsteen die je gebruikt om 
de graafmachine vooruit te verplaatsen moet ook 
aan de normale plaatsingsregels voldoen; er mag 
maximaal 1 dobbelsteen per kolom geplaatst worden.

Het doel van het spel is om je onderzoek op tijd af te ronden voordat de aliens de stad vernietigen. Je hebt 
je onderzoek afgerond wanneer de onderzoekssteen het einde van het onderzoeksspoor bereikt. Je 
verliest het spel wanneer de schadesteen onderaan het schadespoor komt of wanneer het moederschip 
de rij met het doodshoofd bereikt.

Elke ronde bestaat uit de volgende drie fases:

1  Planfase  

1  Planfase: Plaats je dobbelstenen, verplaats de schepen en activeer mogelijke effecten.

2  Actiefase: Voer de acties van de geactiveerde velden in je basis uit.

3  Moederschipfase: Voer de acties van het moederschip uit.

1. Gooi alle 5 dobbelstenen (3 grijze en 2 witte dobbelstenen).
2. Plaats elke dobbelsteen in een andere kolom in je basis. 

Elke keer als je een dobbelsteen plaatst:
 ► Dalen alle schepen in de kolom gelijk aan de waarde van de dobbelsteen.
 ► Kunnen effecten van de schepen geactiveerd worden (zie volgende pagina).
 ► Na het plaatsen van een witte dobbelsteen, moet je alle nog niet geplaatste dobbelstenen 
opnieuw gooien.

Tijdens de planfase moet je alle dobbelstenen plaatsen. Dit betekent dat je minimaal 1 keer en maximaal 
2 keer de dobbelstenen opnieuw moet gooien. Je hoeft maar 1 keer opnieuw te gooien als je een witte 
dobbelsteen als laatste plaatst. Aan het einde van de planfase staat in elke kolom één dobbelsteen. 
Tijdens de actiefase activeer je de velden waarop de dobbelstenen zijn geplaatst.

SpelVerloop
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acties vijanDelijk schiP

Zodra je een dobbelsteen plaatst, 
dalen alle vijandelijke schepen in 
de overeenkomende kolom een 
aantal velden gelijk aan de waarde 
van de dobbelsteen …

… tenzij de dobbelsteen op een 
luchtverdedigingsveld wordt 
geplaatst. Deze velden vullen de 
lucht met luchtafweergeschut, 
waardoor vijandelijke schepen 
voorzichtiger zullen dalen. 

Vijandelijke schepen dalen één veld minder dan 
het aantal ogen op de dobbelsteen. Als je 
een 1 plaatst, dalen de schepen in die kolom niet 
en worden geen effecten geactiveerd.

Nadat alle schepen in de kolom zijn gedaald, 
worden eventuele effecten van de velden direct 
geactiveerd.

Negeer de velden die het schip passeert. Als er 
in de kolom meerdere schepen staan, verplaats 
je de schepen tegelijkertijd en voer je de effecten 
één voor één uit, te beginnen bij de bovenste.

schaDe
Wanneer een schip onder de lucht afdaalt, wordt 
je stad aangevallen en krijg je 1 schade. Verplaats 
de schadesteen 1 veld omlaag.

Nadat het jouw stad heeft beschadigd, keert het 
schip zegevierend terug naar het moederschip. 
Aan het einde van de ronde wordt het schip 
opnieuw op een lanceerplatform geplaatst om de 
stad aan te vallen.

Zodra de schadesteen het 
doodshoofdsymbool op het 
spoor bereikt, heb je het spel 
verloren (zie pagina 9).

Verplaats het schip één veld 
opzij in de richting van de pijl.
Uitzondering: Als dit veld al bezet 
is door een ander schip, wordt 
het effect niet uitgevoerd.

 Verplaats het moederschip één 
rij naar beneden. Als er op die rij 
schepen (de kleur maakt niet uit) 
staan, verplaats dan die schepen 
naar het moederschip. De 
schepen worden in de derde fase 
geregenereerd.

Zodra het moederschip de rij met het doodshoofd 
bereikt, verlies je het spel onmiddellijk. Anders 
negeer je de acties van het moederschip (de 
symbolen aan de rechterkant van het speelbord).

Geen effect. Op explosievelden 
kunnen vijandelijke schepen in 
de actiefase neergeschoten 
worden.

Voorbeeld:
Na een aantal rondes staan er twee 
vijandelijke schepen in een kolom:

1. In de planfase plaats je een 2 in 
die kolom op je basis.

2. Beide schepen dalen 2 velden.

3. Het bovenste witte schip staat nu 
op een explosieveld en kan later 
op dit veld neergeschoten worden. 
Het onderste roze schip eindigt op 
het veld met het effect waarbij het 
moederschip 1 veld naar beneden 
wordt verplaatst.

Let op dat beide schepen tegelijk 
verplaatsen. Daarna worden de 
effecten uitgevoerd.

Het roze schip eindigt heel dicht bij 
je stad. In de volgende ronde zal elke 
dobbelsteen die het schip meer dan 
1 veld naar beneden laat verplaatsen, 
een aanval op je stad veroorzaken. 
Daarna keert het schip terug naar het 
moederschip om aan het einde van de 
ronde te regenereren.
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2  actiefase  
In deze fase voer je de acties van de dobbelstenen 
die je op je basis hebt geplaatst uit. Verwijder na 
het uitvoeren van de actie de dobbelsteen om je 
uitgevoerde acties bij te houden. De acties van 
de verschillende dobbelstenen mogen in een 
volgorde naar keuze uitgevoerd worden.

Waardes van meerdere dobbelstenen mogen 
niet bij elkaar opgeteld worden, tenzij ze op een 
meervoudig veld staan. Als je ervoor kiest een 
actie niet uit te voeren, moet je de dobbelsteen 
toch verwijderen.

kosten
Veel velden hebben 
energiekosten. Om de 
actie van het veld 
hiernaast te 
gebruiken, moet je 
2 energie betalen. Je 

betaalt deze kosten door je 
energiesteen te verplaatsen op het 
energiespoor. Wanneer je de kosten 
niet kunt of wilt betalen, verwijder je 
de dobbelsteen van het veld zonder 
de actie uit te voeren.

WaarDe van een velD

De waarde van een veld is de waarde 
op de dobbelsteen plus of min de 
waarde die op het veld staat 
afgebeeld.

Voorbeeld: Dit veld heeft een waarde van 3 – 1 = 2.

Let op dat de waarde afgebeeld op een veld 
geen invloed heeft op het aantal velden dat het 
vijandelijke schip in de planfase wordt verplaatst.

meervouDig velD
De actie van een 
meervoudig veld kan 
alleen worden 
uitgevoerd als op alle 
velden een 
dobbelsteen ligt. De 

waarde van het meervoudig veld is de som van de 
dobbelstenen, plus of min de waarde die staat 
afgebeeld.
Voorbeeld: Het meervoudig energieveld heeft een 
waarde van 1 + 6 – 3 = 4.

Wanneer een meervoudig veld niet volledig gevuld 
is, verwijder je de dobbelsteen of dobbelstenen 
van het veld zonder de actie uit te voeren.

Luchtverdedigingsvelden zijn op 
de vorige pagina uitgelegd. Tijdens 
de actiefase worden op deze velden 
geen acties uitgevoerd. Verwijder 
de dobbelsteen van de basis.

Uitgegraven tunnels hebben geen 
actie. Verwijder de dobbelsteen van 
dit veld.
 

Energievelden wekken stroom op 
die je nodig hebt om andere acties 
uit te voeren. Tel de waarde van het 
energieveld op bij je totale energie. 
Je kunt niet voorbij het maximale 
energielevel op je energiespoor.

Straaljagervelden vernietigen één 
of meer vijandelijke schepen. 
Vernietig alle vijandelijke schepen 
op een explosieveld met een getal 
lager of gelijk aan de waarde van 
het veld op de basis. Roze schepen 

keren terug naar het moederschip. Witte schepen 
worden van het speelbord verwijderd en terug in 
de voorraad gelegd.

Onderzoeksvelden helpen je om 
vooruit te gaan op het 
onderzoeksspoor. Het voltooien van 
je onderzoek op het 
onderzoeksspoor is de enige manier 
om het spel te winnen. Ga één of 

meerdere velden vooruit op het onderzoeksspoor. 
De som van de waardes van de velden die je 
vooruit wilt gaan op het onderzoeksspoor moet 
lager of gelijk zijn aan de waarde van het veld of 
de velden op de basis. Voorbeeld: Om een 2 te 
passeren en je beurt te eindigen op een 3 op het 
onderzoeksspoor heb je een veld op je basis met 
een waarde 5 of hoger nodig.

acties uitgegraven velDen
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uitgraven van De basis
In de planfase mag je maximaal één dobbelsteen 
op een nog niet uitgegraven veld plaatsen. In de 
actiefase kun je die dobbelsteen gebruiken om de 
basis verder uit te graven. Voor het verplaatsen 
van de graafmachine betaal je 1 energie (de 
energiekosten staan ook op de graafmachine). 
Verwijder de dobbelsteen en verplaats de 
graafmachine naar het veld van de dobbelsteen. 
De velden achter de graafmachine zijn nu 
uitgegraven.

Let op: Hoeveel velden heb je de graafmachine 
verplaatst? Het aantal velden moet gelijk of lager 
zijn dan het aantal ogen op de dobbelsteen. Als 
het aantal velden hoger is, heb je in de planfase 
de dobbelsteen niet juist geplaatst (zie pagina 4).

Voorbeeld: Schepen vernietigen
Tijdens de planfase heb je alle dobbelstenen zo 
geplaatst dat er nu 3 vijandelijke schepen op een 
explosieveld staan.

Nu is de actiefase en je kunt de actie van een 
straaljagerveld met waarde 3 uitvoeren.

Schip A wordt vernietigd. Het roze schip keert terug 
naar het moederschip.

Schip B wordt vernietigd. Het witte schip wordt van het 
speelbord verwijderd.

Schip C wordt niet vernietigd. Het explosieveld heeft 
waarde 4 en de kracht van je actie is 3. Schip C blijft 
samen met alle andere schepen die niet op een 
explosieveld staan in de lucht.

Voorbeeld: Onderzoeken
Er liggen twee dobbelstenen op twee verschillende 
onderzoeksvelden. Eén dobbelsteen heeft waarde 2, 
de andere waarde 3 (4 –1).

Je onderzoekssteen staat onder de velden met kostprijs 
1, 3 en 1. Kun je met de actie van de onderzoeksvelden 
3 velden vooruitgaan op het onderzoeksspoor?

Het antwoord is nee. Ook al is de totale kostprijs 
van deze velden 1 + 3 + 1 = 5, je moet de acties apart 
uitvoeren. Als je eerst het onderzoeksveld waarde 2 
uitvoert, ga je slechts 1 veld vooruit. Daarna kun je met 
het onderzoeksveld waarde 3 op het onderzoeksspoor 
veld 3 komen waarna je moet stoppen. Je zult dus 
waarschijnlijk proberen om beide velden te gebruiken, 
maar hiervoor moet je 3 energie betalen.

Als je eerst het onderzoeksveld waarde 3 uitvoert, ga 
je slechts één veld vooruit op het onderzoeksspoor. Je 
kunt onderzoeksveld waarde 2 niet gebruiken om op 
het onderzoeksspoor naar veld 3 te gaan.

Een onderzoeksveld waarde 5 had je wel kunnen 
gebruiken om je onderzoekssteen drie velden vooruit 
te verplaatsen, omdat de totale kostprijs 5 is.

Example 3 – Voorbeeld: Uitgraven

Je plaatst een 6 om de graafmachine te verplaatsen. 
Het aantal velden tussen de graafmachine en de 
dobbelstenen is 5 en dus is het toegestaan (een 
dobbelsteen met waarde 5 had hier ook mogen liggen). 
Tijdens de actiefase verwijder je de dobbelsteen en 
betaal je 1 energie om de graafmachine te verplaatsen 
naar het veld van de dobbelsteen.
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33
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3  moeDerschiPfase  
De moederschipfase bestaat uit 3 stappen:

1. Verplaatsen van het moederschip.
2. Uitvoeren moederschipactie.
3. Schepen voorbereiden.

verPlaatsen van het moeDerschiP
Tijdens deze stap daalt het moederschip 1 
rij. Schepen die op die rij staan worden op 
het moederschip (de donkere helft van de 
moederschiptegel) geplaatst. De schepen 
worden tijdens de derde stap van deze fase 
geregenereerd.

uitvoeren moeDerschiPactie
Voer de acties op de lanceerplatformen uit.

Voorbeeld
Tijdens de planfase staat één schip nog op 
zijn lanceerplatform, omdat een 1 op een 
luchtverdedigingsveld is geplaatst. Tijdens de actiefase 
is een roze schip vernietigd en op het moederschip 
geplaatst.

Nu begint de moederschipfase.

Het moederschip daalt één rij. Er staat een schip op 
de te plaatsen rij. Het schip wordt op het moederschip 
geplaatst om aan het einde van deze fase te 
regenereren.
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Door het uitvoeren van de moederschipactie plaats je 
een wit schip op het moederschip.
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regeneratieschepenregeneratieschepen

Verplaats de graafmachine het 
aangegeven aantal velden achteruit 
(de graafmachine kan niet verder 
terug dan zijn startveld).

Verplaats je onderzoekssteen het 
aangegeven aantal velden naar 
beneden.

 Plaats het aangegeven aantal witte 
schepen op het moederschip. Aan 
het einde van deze fase kunnen de 
schepen gegenereerd worden.

Je basis krijgt één schade.

 Als het lanceerplatform van het 
moederschip de rij met het 
doodshoofd bereikt, verlies je het 
spel onmiddellijk. In tegenstelling 
tot alle bovengenoemde acties, 
activeert dit effect ook tijdens de 
planfase.
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Winnen  
Wanneer je onderzoekssteen het bovenste veld 
van het onderzoeksspoor bereikt, win je het spel.

Opmerking: Je kunt het veld op het 
onderzoeksspoor met waarde 11 alleen bereiken 
door een meervoudig onderzoeksveld op het 
onderste gedeelte van je basis te gebruiken.

schePen regenereren
Tijdens de ronde kunnen er schepen op het 
moederschip geplaatst worden. De schepen 
op het moederschip worden geregenereerd op 
de lanceerplatformen. Alle schepen moeten 
geregenereerd worden, tenzij de lanceerplatformen 
al gevuld zijn:

 ► Regenereer eerst de roze schepen, daarna de 
witte schepen.

 ► Plaats eerst schepen op de lanceerplatformen in 
kolommen waarop geen schepen staan.

 ► Zodra elke kolom een schip heeft, kies je het 
lanceerplatform van de kolom waarin het platform 
het verst verwijderd is van het hoogste schip.

Als je nog steeds meerdere opties hebt, is de keuze aan 
jou. Zodra alle 5 lanceerplatformen gevuld zijn, zullen 
schepen die nog niet geregenereerd kunnen worden 
op het moederschip blijven tot de volgende ronde.
Voorbeeld

1. Er is één lege kolom. Roze schepen regenereren eerst. 
Er wordt dus een roze schip op het lanceerplatform 
geplaatst.

2. Er kunnen nog schepen op drie lege lanceerplatformen 
geplaatst worden. Alle drie kolommen hebben al een 
schip. Het tweede roze schip wordt op de middelste 
kolom geplaatst omdat het schip in die kolom het verst 
van het lanceerplatform is verwijderd.

3. Het witte schip moet ook geregenereerd worden. De 
afstand tussen de schepen en de lanceerplatformen is 
bij de twee overgebleven kolommen hetzelfde. Je mag 
zelf kiezen op welk lanceerplatform het schip wordt 
geplaatst.

Je kunt nu Stoppen met lezen 
en Je eerSte Spel Spelen.

verliezen  
Wanneer het moederschip 
de rij met het doodshoofd 
bereikt, verlies je het spel.

Je verliest het spel ook als je op het 
schadespoor op het veld met het 
doodshoofd komt.

-2

1

1

1

1

-1

-1

-1

11

22 44

44

44 33 22

66

44

55

66

33 44

33

66 44

33

55 44

3 31 2

Witte schePen
 ► Witte schepen regenereren na roze schepen.
 ► Witte schepen keren terug naar het moederschip nadat ze je stad hebben aangevallen.
 ► Witte schepen worden van het bord verwijderd als ze worden neergeschoten.
 ► Als alle witte schepen in het spel zijn, negeer je het effect dat meer witte schepen wil toevoegen.

einde Van het Spel
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Gefeliciteerd met het spelen van je eerste spel Under Falling Skies! Je kunt nu een aantal spelonderdelen 
toevoegen aan het spel en/of met een aantal varianten spelen. De verschillende steden geven meer variatie, 
zelfs nog voor het starten van de campagne. Je kunt de ruimtetegels omdraaien om het dreigingsniveau 
en de uitdaging te verhogen. Met robots heb je een nieuwe mogelijkheid om je basis efficiënt te runnen.

steDen  
Nog voor je de campagne start kun je het spel met 
verschillende steden spelen. Met uitzondering van 
de stadstegel Roswell, heeft elke stad een speciale 
eigenschap.

beschaDigDe steDen
Elke stad heeft twee kanten. Je start met de 
onbeschadigde (blauwe) kant. Als je een spel verliest, kun 
je de stad omdraaien en het een tweede keer proberen 
met de beschadigde (rode) kant. Omdat aardbewoners 
veerkrachtig zijn, is de kracht op de beschadigde kant 
sterker dan die op de onbeschadigde kant.

Opmerking: Als je een tweede spel met de beschadigde kant speelt, moeten de omgedraaide ruimtetegels 
voor je dreigingsniveau opnieuw willekeurig worden gekozen.

-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1

Dreigingsniveau  
Elke ruimtetegel heeft twee kanten. Een kant met 
een lager dreigingsniveau en een kant met een 
hoger dreigingsniveau.

Het dreigingsniveau van je spel is afhankelijk 
van het aantal ruimtetegels met een hoger 
dreigingsniveau. De voorbereiding op 
pagina 2 en 3 is voor een makkelijk spel 
met dreigingsniveau 0. De standaard 
moeilijkheidsgraad is dreigingsniveau 1. Zodra 
je meer ervaring hebt, kun je jezelf uitdagen 
met een hoger dreigingsniveau. Het maximale 
dreigingsniveau is 4.

Tijdens de voorbereiding kies je een dreigingsniveau en je draait dit aantal ruimtegels willekeurig om naar 
de kant met het hogere dreigingsniveau.

Elke stad heeft een uniek paar 
basistegels. Elke basis heeft een uniek 
schade- en energiespoor.

Deze basis begint 
op energieniveau 3.

Gebruik voor deze stad 
bovenaan tegel B en 
onderaan tegel C.

Volledig Spel

hoger dreigingsniveaulager dreigingsniveau
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robots  
Een robot is een blauwe dobbelsteen die altijd in 
je basis blijft, ook nadat de acties van de grijze en 
witte dobbelstenen zijn uitgevoerd. In de planfase 
worden de robotdobbelstenen nooit gegooid en 
geplaatst. De dobbelstenen blijven op het veld 
staan waar ze zijn geïnstalleerd en voeren een 
actie uit tijdens de actiefase.

robot Plaatsen

Robotvelden creëren robots. 
Plaats een blauwe dobbelsteen 
gelijk aan de waarde van het 
robotveld op een leeg veld in het 
uitgegraven gedeelte van de 
basis. Als de waarde van het 
robotveld hoger is dan 6, draai je 
de blauwe dobbelsteen naar 6.

Nieuw geplaatste robots zijn 
uitgeput, wat betekent dat je ze 
deze ronde niet kunt gebruiken. 
Draai de dobbelsteen van een 
uitgeputte robot 45 graden.

Er zijn slechts 2 robotdobbelstenen. Tijdens 
het spel mag je op elk moment een robot van de 
basis verwijderen om de robot daarna opnieuw te 
creëren en te plaatsen.

Opmerking: Een vijandelijk schip verplaatst niet 
als je een robot op de basis plaatst.

arbeiDers in De Planfase
Vanaf nu worden de grijze en witte dobbelstenen 
die je in de planfase plaatst arbeiderdobbelstenen 
genoemd.

In de planfase moet je nog steeds een 
arbeiderdobbelsteen in elke kolom plaatsen. 
Negeer de robotdobbelstenen. Wanneer een robot 
op een veld staat waar je een arbeiderdobbelsteen 
wilt plaatsen, kun je de robot verwijderen.

robotDobbelstenen in De actiefase
Tijdens de planfase worden robots uit vorige 
rondes gebruikt om acties uit te voeren. Ze werken 
op dezelfde manier als arbeiderdobbelstenen met 
de volgende uitzonderingen:

 ► Na het uitvoeren van de actie blijft de 
robotdobbelsteen op het speelbord liggen.

 ► Als je de robotdobbelsteen activeert, 
verminder je de waarde van de dobbelsteen 
met één (als de dobbelsteen een waarde 1 
heeft, verwijder je de dobbelsteen van het 
speelbord). Draai de dobbelsteen om aan te 
geven dat de robot uitgeput is en tijdens deze 
fase niet meer geactiveerd kan worden.

Aan het einde van de actiefase draai je alle 
uitgeputte robots terug. Vanaf nu kunnen ze weer 
geactiveerd worden.

sPeciale situaties
 ► Wanneer je een robot op een robotveld 

gebruikt, mag je die dobbelsteen pakken om de 
robot die je installeert te vertegenwoordigen.

 ► Een robot activeert geen effect op een 
luchtverdedigingsveld. Je kunt er wel een 
robot plaatsen.

 ► Wanneer een moederschipactie de 
graafmachine achteruit beweegt, kan een 
robot begraven worden. Verwijder de robots 
van niet uitgegraven velden.

 ► Een uitgeputte robot op een meervoudig 
veld is een leeg veld. Je kunt de actie niet 
uitvoeren.

oPzichzelfstaanD sPel  
Nu weet je hoe je een standaard spel Under Falling Skies speelt. Kies een stad, bepaal je dreigingsniveau 
en probeer het spel te winnen voor de aliens alles opblazen! De resultaten van de dobbelstenen maken 
elk spel uniek en interessant, ondanks dat de hele campagne nog in de doos zit.
Probeer verschillende dreigingsniveaus en bepaal het dreigingsniveau waar je je het prettigst bij voelt. 
De campagne is ontwikkeld voor ervaren spelers die het spel goed genoeg kennen om te weten met welk 
dreigingsniveau ze het liefste spelen.
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Under Falling Skies kan ook gespeeld worden in 
een campagne die bestaat uit vier hoofdstukken. 
Om de campagne uit te spelen, moet je gemiddeld 
10 spellen spelen. De campagne is volledig 
herspeelbaar. In elk spel zul je nieuwe combinaties 
ontdekken.

De vier hoofdstukken zijn ontwikkeld om 
stapsgewijs onthuld te worden. De hoofdstukken 
vertellen tijdens de campagne een verhaal. De 
hoofdstukken zijn in de juiste volgorde verpakt, 
elk in een apart pakketje.

Start de campagne en pak het campagne 
scoreblok en het eerste hoofdstuk uit de doos.

hoofDstukbriefing
Boven op het pakket van het hoofdstuk vind je 
een briefing. De briefing heeft een verhaal op de 
ene kant en nieuwe informatie op de andere kant. 
Maak jezelf hiermee vertrouwd en kies vervolgens 
je eerste strijd.

kies je strijD
Bij het openen van een hoofdstuk ontdek je 
scenario’s die je uitdagen, karakters die je 
meehelpen en verschillende nieuwe steden.

Twee van deze steden worden aangevallen. 
Maak twee stapels. Elke stapel bestaat uit een 
willekeurig gekozen scenario, stad en personage 
uit het huidige hoofdstuk.
Leg de overgebleven scenario’s, steden en 
personages voorlopig terug in de doos. Ze zullen 
later in het hoofdstuk nog terugkeren.

De twee willekeurig gemaakte stapels 
vertegenwoordigen twee gelijktijdige 
buitenaardse aanvallen. Kies één van de twee 
stapels.

De gekozen stapel is het spel dat je gaat spelen. 
Het andere spel gaat verloren. De stad is 
vernietigd, het personage … laten we zeggen 
dat de drie onderdelen uit de campagne worden 
verwijderd. (Bewaar de verwijderde onderdelen in 
een plastic zakje. Gooi ze niet weg! De campagne 
is herspeelbaar!)

scenario’s
Elk scenario heeft regels voor het te spelen spel. 
De stripverhalen geven je een idee waar het spel 
over zal gaan.

Je kunt ook een spel kiezen door alleen de kant 
met de strip te lezen. De spelregels van de andere 
scenario’s blijven dan onbekend. Als je besluit 
de campagne nogmaals te spelen, ontdek je nog 
meer verrassingen.

Personages
Elk personage heeft een unieke vaardigheid die 
je één keer per spel kunt gebruiken. Nadat je de 
vaardigheid hebt gebruikt, leg je het personage 
aan de kant om aan te geven dat je de vaardigheid 
tijdens de rest van het spel niet meer kunt 
gebruiken.

 gebruik deze kant eerst opgewaardeerde kant
  

Gebruik de blauwe kant van het personage 
wanneer je een personage voor het eerst 
ontmoet. De opgewaardeerde kant heb je later in 
de campagne nodig.

hoofdstuk 1hoofdstuk 1

campagne campagne 
scoreblokscoreblok

Campagne
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De camPagne starten  
Aan het begin van je campagne neem je een blad van het scoreblok. Dit is je notitieboek voor de campagne. 
Bedenk een naam voor je campagne en schrijf de naam bovenaan de eerste pagina (zie afbeelding).

Zoals op de vorige pagina is uitgelegd, maak je twee willekeurige stapels en kies je één van deze stapels voor 
je eerste spel. Noteer de naam van de stad , het scenario  en het personage  in je notitieboek.

Speel één spel. Noteer het resultaat van je eerste spel in het vakje . Als je verliest, noteer je een X (zie 
afbeelding). Als je wint, noteer je het dreigingsniveau. Het dreigingsniveau is het aantal ruimtetegels met 
een hoger dreigingsniveau aan de bovenkant.

Het beschadigde veld  heb je nodig als je het eerste spel verliest. Dan speel je een tweede spel met de 
beschadigde kant van de stad. Draai opnieuw een aantal ruimtetegels om aan de hand van je dreigingsniveau. 
Gebruik voor je tweede spel hetzelfde scenario en personage (de vaardigheid van het personage kan in elk 
spel één keer gebruikt worden). Noteer het resultaat van je tweede spel: winst of verlies.

Maak nu willekeurig twee extra stapels met de overgebleven onderdelen van het hoofdstuk. Kies één 
stapel voor je tweede gevecht. Vecht en noteer de resultaten.

verWijDeren of beWaren van sPelmateriaal
In sommige gevallen wordt spelmateriaal definitief verwijderd uit de campagne:

 ► Nadat je één van de twee stapels hebt gekozen, verwijder je het spelmateriaal van de andere stapel.
 ► Nadat je een spel hebt gespeeld (één of twee spellen, winst of verlies), verwijder je het scenario.
 ► Zodra je twee spellen in dezelfde stad hebt verloren, verwijder je de stad.

Andere speelstukken moeten bewaard worden voor latere hoofdstukken:
 ► Als je een spel in een stad hebt gewonnen, heb je de stad van de vernietiging gered. Bewaar deze 

stad voor later.
 ► Nadat je een spel hebt gespeeld (één of twee spellen, winst of verlies), bewaar je het personage.

In de doos zitten twee zakjes die je kunt gebruiken om verwijderde en bewaarde speelstukken gescheiden 
te houden.

Dreigingsniveau bePalen
Je speelt de campagne met een dreigingsniveau waarmee je graag speelt in een opzichzelfstaand spel. 
Dit dreigingsniveau moet uitdagend zijn, maar het moet mogelijk zijn om te winnen. De campagne wordt 
in de loop van het spel steeds moeilijker, maar tijdens de campagne krijg je ook hulp. Je kunt daarom de 
hele campagne met hetzelfde dreigingsniveau spelen. Als je toch tijdens de campagne met een lager of 
hoger dreigingsniveau wilt gaan spelen, kan dat natuurlijk ook.

naam 
campagne

stad

scenario

personage 
(niet opgewaardeerd)

tweede spel

eerste spel

hoofdstuk

eerste 
spel – verlies

tweede 
spel - winst
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Er staat slechts één naam op de doos, maar dat is niet helemaal eerlijk naar alle 
mensen zonder wie het spel niet zou hebben bestaan. Ik wil jullie allemaal bedanken 
voor jullie bewonderenswaardige inzet, voor alle wijze raad, voor de ervaring en 
het talent dat jullie in het spel hebben gestoken en voor de aanmoedigingen die 
jullie mij hebben gegeven. Zonder jullie zou deze droom van mij nooit werkelijkheid 
zijn geworden.
Testspelers: Jakub Uhlíř, Vít Vodička, Petr Murmak, Vlaada en Pavlík Chvátil, 
Monika Křivánková, Petr Čáslava, Tomáš Helmich, David Nedvídek, Jan Zvoníček, 
Michal Štach, Michaela Štachová, Paul Grogan, Miroslav Felix Podlesný, Filip 
Murmak, Pavel Tatíček, Tonda en Petr Palička, Ladislav Pospěch, Kuba Kutil, Martin 
Váňa, Adam Španěl, Michal Kopřiva, Pavel Češka, Standa Kubeš, Olda Rejl, Petr 
Ovesný, Ivan Dostál, Dan Knápek, Petr Marek en vele andere fantastische spelers 
en vrienden die het spel alleen of tijdens vele bordspelevenementen speelden, 
fysiek of digitaal. Het digitale deel zou onmogelijk geweest zijn zonder Lukáš 
Novotný. Speciale aandacht gaat ook naar alle enthousiaste print&playspelers, 
hun feedback hielp mij met het zetten van de belangrijker eerste stappen om het 
oorspronkelijke minimalistische spel met 9 kaarten om te vormen tot zoveel meer.
Een bijzonder woord van dank: Het ontwikkelen van een spel is een zware taak. 
In de eerste plaats wil ik mijn geliefde Jani en mijn hele familie bedanken voor 
hun geduld en ondersteuning tijdens deze zware tijden. Grote dank ook aan alle 
fantastische mensen van CGE om me mee te nemen en me deze kans te geven, 
met speciale aandacht voor Petr Murmak, die een oplossing vond elke keer we 
vastzaten. Grote dank aan Vlaada voor het ondersteunen van het spel vanaf het 
begin en me op het rechte pad te houden. Grote dank aan Filip Murmak, Dávid 
Jablonovský en František Sedláček voor hun ervaring en vaardigheden en om me 
te helpen met grafische problemen. Jason Holt was mijn reddingsboei wanneer 
het op woorden en verhalen aankomt. Zonder de grote hulp van František Horálek 
voor het zetwerk, zouden we verloren hebben vlak voor de finish. Het spel zou 
niet zo bekend zijn zonder Paul Grogan, die het onvermoeibaar en gepassioneerd 
heeft gedemonstreerd op alle grote spelevenementen. Dank aan al die geweldige 
mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.
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een Spel Van tomáš uhlíř

De onderdelen uit de campagne kun je ook gebruiken om een opzichzelfstaand spel moeilijker te maken. 
Daarnaast kun je met alle onderdelen je eigen spel creëren.

Kies een stad, vernietigd of nog niet vernietigd. Kies een scenario of speel zonder. Je kunt het spel 
spelen met een team aan personages of geen personages. Je kunt je personages opgewaardeerd, niet 
opgewaardeerd of in een combinatie daarvan gebruiken. Bouw de ruimte op met een combinatie aan 
ruimtetegels met een lager en hoger dreigingsniveau. Kies vervolgens je moeilijkheidsgraad.

moeilijkheiDsgraaD
De moeilijkheidsgraad wordt bepaald door het aantal gele en zwarte sterren:

moeiliJker opziChzelfStaand Spel

Tel de zwarte sterren op en trek de gele sterren hiervan af. Dit is de moeilijkheidsgraad van jouw spel.

Door de zwarte en gele sterren op te tellen weet je hoe episch jouw spel is.

Elke zwarte ster 
op een ruimtetegel 

voegt 1  toe aan je 
moeilijkheidsgraad.

Als je met een 
scenario speelt, voeg 
je ook 1  toe aan je 
moeilijkheidsgraad.

Gele sterren neutra-
liseren zwarte sterren. 
Elke opgewaardeerde 

personage vermin-
dert je moeilijkheids-

graad met 1 .

Vernietigde steden 
en niet opgewaarde 

personages zijn elk een 
halve gele ster waard.
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SPELMATERIAAL 

STANDAARD

Alles wat je nodig hebt 

voor een standaard spel.

Pak niet direct alles uit de doos. Het spel is zorgvuldig ingepakt 
met het materiaal voor de campagne onderin.

Pak het materiaal voor een standaard spel Under Falling Skies uit de bovenkant 
van de doos. Laat het materiaal voor de campagne eerst in de doos.

STOP STOPWACHT!

SPELMATERIAAL 

CAMPAGNE

Laat dit eerst in de doos.


