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Among us er et enkelt multiplayer-
spill som kan spilles både på konsoll, 
PC og mobil. En gruppe astronauter 
er om bord i et romskip, men en eller 
flere av dem er en inntrenger som 
har som mål å drepe alle de andre. 
Som vanlig astronaut er jobben din 
å holde øye med de andre etter tegn 
på uvanlig oppførsel, som deles 
med de andre slik at inntrengeren 
blir kastet ut. Er du blitt tildelt rollen 
som inntrenger må du prøve å 
oppføre deg så normalt som mulig, 
og kaste mistanke over på andre.

Dette er et spill som har høyt tempo 
og oppleves som intenst i jakten på 
inntrengeren, og mange liker spillet 
fordi du aldri helt vet hvem du 
kan stole på. Spillet kan minne om 
klassiske selskapsspill som Mafia, 
eller brettspillet One Night Ultimate 
Werewolf.

 Du finner denne og flere brosjyrer på lesersorvis.no
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Agnes skal tilbringe høstferien i den lille 
bygda Elverdal og ser for seg en kjedelig 
uke. Fetteren Sindre vil heller henge med 
kameraten Ben, og nabojenta Tyra har 
nok med sine egne ting. Men da de fire 
tenåringene gjør en fryktelig oppdagelse 
i skogen, endrer alt seg. Det er noe som 
ikke stemmer i Elverdal. Noe uhyggelig 
de ikke forstår. Så forsvinner en av dem. 
En intens, skremmende og fascinerende 
spenningsroman. Her får du usikkerheten, 
vissheten om at en morder er løs, og den 
litt urovekkende grøsser-stemningen som 
Among Us gir.
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Besetningen på romskipet Marco Polo våkner opp 
til nyheten om at en av dem er drept, og erstattet 
av en perfekt kopi. Men hvem av dem er det? Og 

vil den mystiske inntrengeren drepe igjen? 

Fem ungdommer må sitte igjen etter skoletid, men 
bare fire av dem får forlate klasserommet i live. 
De fire er nerden, skjønnheten, sportsidioten og 
gangsteren, og den drepte visste hemmeligheter 
om dem alle sammen, som han hadde planlagt å 
dele med resten av skolen neste dag. Alle sier de 
er uskyldige – så hvem av dem lyver?

Dette er en kriminalhistorie full av upålitelige 
karakterer til å bli glad i, med mye drama og 
beskyldninger. 

EN AV OSS LYVEREN AV OSS LYVER
KAREN M. MCMANUS
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Tre ungdommer vinner et historisk lotteri, 
og får være med på en reise til månen. 
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JENTE (17) JENTE (17) 
IKKE SAVNETIKKE SAVNET
CAMILLA SANDMO

17 år gamle Kristiane forsvinner uten å bli meldt 
savnet. Tretten år senere prøver tantebarnet 
hennes Beatrice å finne henne. Hvorfor er det 
ingen som leter etter henne? I hver sin fortelling 
kommer historien frem, men hva er sannheten?  

Dette er en troverdig fortelling med upålitelige 
karakterer, stappfull av mistenkelig oppførsel - og 
avbrekk i chat-format for å diskutere underveis. 

Hvis du har lyst på plottet fra Among Us, 
men med mer bakgrunnsinformasjon 

og dypere karakterer, så er 
dette boka for deg. 

AGENTS VS. VILLAINAGENTS VS. VILLAIN
SPILL FRA PROCESS AS

En ond katt vil ta over verden og gjøre jordens 
befolkning om til slaver - men hemmelige agenter 
er på saken for å stoppe den! Dette er et komisk 
action-plattformspill laget av et norsk spillselskap 
hvor en gruppe spiller på lag mot en annen spiller. 

Her er det ingen hemmelighet hvem som 
er skurken, men hvis du liker blandingen av 

samarbeid og motspill fra Among Us, enkel 
grafikk med mye tull, og vil ha en god 
spillopplevelse sammen med venner, kan 
dette spillet være verdt å teste ut. 

Men det er mørkt på månens bakside, og 
mystiske ting skjer – og på et gamlehjem i Miami 
sitter en pensjonist fra det amerikanske forsvaret 
og vet at en ny ekspedisjon til månen kan bety 
slutten på alt.

Hvis du vil ha flere bøker om monstre i verdensrommet, 
med en skikkelig skummel tone og mange opprivende 
overraskelser, så kan du lese Darlah. 


