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Human: Fall Flat je legrační dobrodružná logická hra s unikátní hratelností, zasazená do světa 
tvořeného vznášejícími se snovými krajinami. Každá snová úroveň přináší jedinečné propracované 
prostředí, od honosného sídla, hradu a aztéckých rozvalin přes zasněžené hory a strašidelnou noční 
krajinu až po průmyslové lokace. Víc různých cest každou úrovní a dokonale promyšlené hádanky pak 
zajišťují, že zkoumání herního světa a vynalézavost při překonávání překážek nezůstanou bez odměny. 
 
Jistě, potácení vašeho člověka vám to právě neusnadňuje, a ať už skáčete, lezete, něco nesete nebo se 
houpete, vaše situace se může mrknutím oka ošklivě zvrtnout, pokaždé však s velmi zábavnými 
důsledky. Ale i když váš člověk spadne z lana, neodhadne plošinku nebo ho snad z útesu strčí jeho 
přítel, ničeho se nebojte – jednoduše se do snu obratem vrátí, připravený zkusit to zas a znovu. 
 
Human: Fall Flat můžete hrát sami, v lokální kooperaci dvou hráčů na rozdělené obrazovce nebo ještě 
lépe až v osmi lidech online. A co víc, pravidelně vydávané nové bezplatné úrovně znamenají, že legrace 
jen tak neskončí! 
 

• Víc lidí, větší chaos: V zábavném útěkářském režimu pro víc hráčů se pobavíte vskutku královsky. 
Potřebujete něčí pomoc, abyste navalili balvan do katapultu, nebo snad někoho, s kým byste 
prorazili zeď? Online hra až pro osm hráčů dočista mění způsob, jakým se Human: Fall Flat hraje! 

• Dokonale promyšlené hádanky: Složitost hádanek se postupně zvyšuje, díky čemuž se můžete 
neustále zlepšovat a zároveň roste i vaše odměna za průzkum herního světa. 

• Nepopsaný list: Svého člověka si můžete upravit podle sebe s pomocí nejrůznějších kostýmů, od 
stavebního dělníka a šéfkuchaře přes parašutistu a horníka až po astronauta nebo nindžu. Vyberte 
mu hlavu, horní i spodní část těla a vyřáděte se s barvami! 

 
Fyzická Anniversary Edition obsahuje na disku všech sedmnáct aktuálně dostupných úrovní. 
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