
Hvis du liker
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Minecraft er et byggespill med enkel 
pixel-grafikk. Du kan lage nesten hva 
som helst av forskjellige materialer 
som du finner rundt omkring i verden, 
enten i fri byggemodus, eller i farligere 
overlevelsesmodus, hvor du også kan 
støte på «mobs» av alt fra zombier til 
drager.

Hvis du liker den fargerike stemninga, 
følelsen av at alt er mulig, oppdagelsen 
og overlevelsen utendørs, eller den 
rare slåssingen i Minecraft, vil kanskje 
disse bøkene være noe for deg.

 Du finner denne og flere brosjyrer på lesersorvis.no
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Monsterapokalypsen er her, og våre helter 
er kanskje de aller siste menneskene på 
jorda. De står overfor en rekke utfordringer 
fulle av fart, spenning og dødelig fare; 
de redder kvinner i nød og tar hevn over 
ondskapsfulle bøller, og former ubrytelige 
vennskapsbånd i denne dødsspennende 
og sykt morsomme historien.

DEN SISTE DEN SISTE 
GJENGEN PÅ GJENGEN PÅ 
JORDAJORDA
MAX BRALLIER



Poptropica er en tegneserie på fire bøker om tre 
barn som ender opp i et mystisk øyrike. Hver øy 
fungerer som en egen «sone», og kan inneholde 
alt fra morderiske vikinger til stormfulle isøder. De 
får også tak i et kart som kan hjelpe dem – men 

kan det vise dem veien hjem?

KARTMYSTERIETKARTMYSTERIET
JACK CHABERT

DET FØRSTE DET FØRSTE 
OPPDRAGETOPPDRAGET
STIAN GULLI

I serien Portalpilotene møter vi to barn som 
ved en tilfeldighet oppdager en portal til andre 
verdener enn vår. De tar på seg oppdraget 
med å beskytte en av disse verdenene, et typisk 
fantasy middelalder-kongerike, fra en vaskeekte 
drage. Forhåpentligvis vil erfaringen fra data- og 
rollespill være til hjelp i dette actionfylte, men 
tullete, eventyret.  

DEN VILLE DEN VILLE 
ROBOTENROBOTEN
PETER BROWN
En robot våkner opp på en øde øy, som det 
eneste teknologiske i en verden av natur. Hennes 
første direktiv blir overlevelse, men etter hvert 
som hun lærer dyrelivet på øya å kjenne, er det 
vennskap som blir det viktigste. En hjertevarm 
og spennende Robinson-fortelling om å bruke 
de ressursene man har, og å finne ut hva som er 
viktig. 

INVASJONEN AV INVASJONEN AV 
OVERVERDENENOVERVERDENEN
MARK CHEVERTON
Dette er den første boken i trilogien om 
gamerknight999, en minecraft-spiller som blir tatt 
til fange av spillet og må sloss mot alt fra Creepers 

til Enderdragen for å redde både seg selv, og 
hele universet.

VILLMARKEN VILLMARKEN 
KALLER!KALLER!
TEDDY KEEN

Denne boken er notatsamlingen til en ukjent 
oppdager, samlet slik at du kan lese om 
spennende ekspedisjoner til både skoger, fjell 
og elver, men også kalde isøder og brennende 
ørkener. Ikke bare det, men oppdageren lærer 
deg også alle sine tips og triks for selv å overleve 
i villmarken, og hvordan du kan lage alt fra truger 
til trehytter. 


