
Hvis du liker

FORTNITEFORTNITE

12+

Fortnite er et multiplayer skytespill 
hvor målet er å drepe alle de 
andre spillerne/lagene. Det høres 
voldsomt ut, men tegnefilmgrafikk 
og mangel på blod eller tydelig 
skade/død gjør sitt for å holde spillet 
mest mulig barnevennlig. Spilleren 
kan samle materialer og bygge 
strukturer for å vinne, og en storm 
som omslutter øya snevrer stadig 
inn området som spilles på. Dette 
er et spill hvor god taktikk kan føre 
til seier, eller god kommunikasjon - 
dersom du spiller på lag med noen.

Hvis du liker adrenalinkicket du får 
av å spille Fortnite, eller det til tider 
heseblesende tempoet blandet med 
en fargerik og lettsindig atmosfære, 
eller kanskje er ute etter å utforske 
historien bak “battle royale”-
konseptet, foreslår vi disse bøkene.

 Du finner denne og flere brosjyrer på lesersorvis.no

MELLOM BOK 
OG SPILL

LAST MAN STANDINGLAST MAN STANDING

HESEBLESENDEHESEBLESENDE

INTENS
INTENS

ADRINALINKICK

ADRINALINKICK

Se for deg at du ufrivillig må kjempe for 
livet på direktesendt TV. Velkommen til 
Dødslekene! Katniss må kjempe for livet i 
en arena mot 23 andre ungdommer. Ingen 
heier på henne. Flere av de andre har trent 
for Dødslekene hele livet. Kan kløkt, mot 
og en god pil-og-bue være akkurat det 
som skal til for å vinne? Bare én kan vinne 
Dødslekene. Bare én kan dra hjem i live. 
Dette er en alvorlig og dyster framtidsroman 
full av spenning og adrenalin og den første 
i trilogien om Katniss.

DØDSLEKENEDØDSLEKENE
SUSAN COLLINS



BATTLE ROYALEBATTLE ROYALE
KOUSHUN TAKAMI

Denne mangaen, og animeen basert på den, 
følger en gutt som, til tross for at han ikke har noen 
superkrefter, drømmer om å gå på superhelt-
akademiet. Det er ingen stor spoiler å si at han 
fort får ønsket sitt oppfylt, når hans største helt 
lar ham arve sin egen superkraft. Men livet på 
akademiet er hardt, og det er stadige tester hvor 
de unge heltene må konkurrere mot hverandre 
for å bevise at de er gode nok. 

Hvis du vil ha en opplevelse fylt med episke 
kamper brutt opp av øyeblikk med en god dose 
humor, kan du prøve deg på Mitt helteakademia. 

MITT MITT 
HELTEAKADEMIAHELTEAKADEMIA
KOHEI HORIKOSHI

Et likt antall jenter og gutter fraktes til en øde øy, 
utstyres med eksplosive halsbånd, et minimum 
av matrasjoner og hvert sitt tilfeldige våpen. 
Oppgaven er enkel: De skal drepe hverandre 
inntil det står én vinner tilbake. Dette er boka 
Fortnite-konseptet er basert på, men der 
Fortnite er gøy, fargerikt og fullt av samarbeid, 
så er Battle Royale grotesk, mørk og full av svik. 
Her er det mye blod, og mye lesing.

JEGERENJEGEREN
TOR ARVE RØSSLAND

Har du lyst på litt kjapp action, muntlig tone 
og korte setninger, kan dette være boka for 
deg. I Jegeren møter vi en gutt som jobber 

for å redde bestevennen sin fra voldelige 
høyreekstremister - men hvordan 

overbevise en venn som ikke vil bli 
reddet?

OUTLASTEROUTLASTER
NINA BORGE

Er du glad i konkurranseinstinktet du kan få i 
Fortnite eller fra e-sport generelt, vil du kanskje 
kjenne deg igjen i Adrian, som er leder for et 
counterstrike-lag som snart skal være med i en 
stor turnering. CS-GO er mer intenst og mørkere 
enn Fortnite, men begge er skytespill med høyt 
behov for strategi og kommunikasjon. Men 
Outlaster handler også om verdenen utenfor 
spillet, om vanskeligheter på skolen, sosial 
angst, uforstående foreldre, og den urgamle 
regelen: ingen romanser i gamergruppa! 


