
Hvis du liker

FIVE NIGHTS FIVE NIGHTS 
AT FREDDY’SAT FREDDY’S

12+

Five Nights at Freddy’s er et 
skrekkspill med et ganske enkelt 
konsept: du er nattevakt på en utslitt 
fast-food restaurant som bruker 
gigantiske bamsedukker som 
maskoter. Og om natten blir dukkene 
levende. Du tilbringer hele natten 
i vaktrommet ditt, og må hindre 
maskotene i å nå fram til deg ved å 
følge med på sikkerhetskameraene 
og aktivere elektroniske lys og dører 
– uten å bruke opp det lille batteriet 
du har. Enkelt, men effektivt – og 
veldig skummelt. Det er det første 
spillet i en lang serie.

Hvis du liker grøssere hvor noe 
som vanligvis er gøy eller koselig 
blir skummelt og ondskapsfullt, 
eller hvis du er ute etter en mørk 
og dyster stemning av krypende 
uhygge, foreslår vi følgende bøker.

 Du finner denne og flere brosjyrer på lesersorvis.no

MELLOM BOK 
OG SPILL

DYSTERTDYSTERT

UHYGGEUHYGGE

ONDSKAP
ONDSKAP KRYPENDE

KRYPENDE

En gruppe tenåringer etterforsker mordet 
av en venn av dem som, skjedde da de var 
barn. De tror den nedstengte restauranten 
Freddy Fazbear’s Pizza og robot-maskotene 
som jobbet der kan ha noe med det å 
gjøre. Dette er første bok i den offisielle 
FNaF-trilogien, og den finnes også som 
tegneserie. Det er i tillegg skrevet en rekke 
korte grøssere i en serie kalt fazbear frights.

FIVE NIGHTS AT FIVE NIGHTS AT 
FREDDY’S: THE FREDDY’S: THE 
SILVER EYESSILVER EYES
SCOTT CAWTHON



LEKENES LEKENES 
TERRORANGREP!TERRORANGREP!
R.L. STINE

I dette norsk-produserte spillet styrer du en 
2-åring som i selskap av teddybjørnen sin 
utforsker verden om natten. Både huset, hagen 
og lekeplassen blir fullstendig forandret i mørket, 
og hva verre er: de er ikke alene.

AMONG THE SLEEPAMONG THE SLEEP
SPILL AV KRILLBITE STUDIOS

Denne boken er en del av den interaktive serien Skrekksjokk (tidligere Grøssernes 
Mysterier), hvor du selv bestemmer hvilke valg hovedpersonen i boka skal ta. Kan du 
overleve møtet med den levende dukken i leketøysfabrikken?

FROZEN CHARLOTTEFROZEN CHARLOTTE
ALEX BELL

En jente skal tilbringe sommeren hos søskenbarna, 
som bor på en nedlagt pikeskole. Men mystiske 
ting skjer i huset, særlig i det rommet som er 
fullt av antikke porselensdukker.

DUKKENDUKKEN
INGUNN AAMODT

En jente får en gammel dukke av bestemor, 
med beskjed om å behandle den godt – for alt 
som skjer med dukken vil også skje med henne 

selv. Men jenta hater dukken og hører ikke 
på advarselen.


