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FruitFall Crush je logická hra plně souznící s herní filozofií konzole Nintendo Switch – nabízí 
jednoduchý koncept postupně odhalující svou nesmírnou hloubku úměrně tomu, jak roste výzva, 
které musíte čelit. Díky jednoduchému ovládání pochopíte princip FruitFall Crush velmi snadno a rádi 
se budete pravidelně vracet pro další nášup v touze zlepšit svůj předchozí výsledek. 
 
Cílem hry je nechat zmizet všechno ovoce jeho přesouváním po úrovni, dokud se jeho jednotlivé kusy 
nespojí – ovoce k sobě musí vzájemně těsně přiléhat, diagonální kontakt se nepočítá. Ovoce je možné 
přesouvat otáčením herní plochy, což způsobí jeho pád vlivem gravitace, při čemž může vzniknout 
skupina tří nebo více kusů stejného ovoce, která následně zmizí. Jestliže zároveň zmizí víc než jedna 
skupina, dostanete zasloužený bonus. 
 
FruitFall Crush obsahuje celkem 75 úrovní a čtyři herní režimy, každý nabízející odlišný herní zážitek  
a předkládající jinou výzvu. 
 

• Arkádový režim: Dokončete co nejvíc úrovní v řadě za sebou, přičemž čas a skóre v každé z nich 
se vám postupně sčítají. Pokud vám vyprší čas nebo se vám některou úroveň nepodaří dokončit, 
dostanete další dvě šance. Funkce automatického vyřešení úrovně případně zabrání tomu, abyste 
v některé úrovni uvízli a začali se trápit. Jakmile odemknete (dokončíte) úroveň v arkádovém 
režimu, můžete si ji zahrát také v režimu časovky nebo v tréninkovém režimu. 

• Režim časovky: Dokončete hru v co nejkratším čase! Každou odemčenou úroveň můžete zkusit, 
kolikrát budete chtít, přičemž váš nejlepší čas se u každé úrovně ukládá společně s vaším 
jménem. 

• Tréninkový režim: Postupujte hrou vlastním tempem, aniž byste si dělali starosti s tikajícími 
hodinami. A když se po čase ke hře vrátíte, budete pokračovat odtamtud, kde jste posledně 
skončili. 

• Režim pro dva hráče: Soupeřte s přítelem v napínavém režimu pro dva hráče na jedné obrazovce 
a zjistěte, kdo z vás dokáže rychleji dokončit deset úrovní. 

 
Jedná se o speciální zlevněnou edici, ve které se v krabičce nenachází herní karta, ale pouze kód ke 
stažení hry z Nintendo eShopu. 
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