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VELKOMMEN
Hør her, Fortnite-fan! Du skal til at være Battle Royale-bossen! 
Denne formidable guide vil gøre dig til den største pro gamer. 
Den afslører de bedste taktikker, teknikker og tips, du skal bruge 
for at hente sejren hjem på øen. For at være den sidste, der er 
tilbage i Fortnite, må du være modig, dygtig, eventyrlysten og 
dedikeret. Er du klar til at blive den bedste?

FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

Selvom du er ny i Fortnites vanvittige 
verden, vil denne bog hjælpe dig til 
hurtigt at få styr på både at kæmpe og 
bygge. Forbered dig på et hæsblæsende 
eventyr – hvor du vil opleve alt fra 
nervepirrende nærkampe til at være en 
af de sidste 10 overlevende spillere. 

Man kan spille Fortnite Battle Royale på Xbox, PlayStation, PC og Switch samt på 
nogle tablets og telefoner. Det er et onlinespil, hvilket betyder, at du skal have en 
internetforbindelse, og at spillere i alle aldre og fra hele verden spiller mod hinanden. 
Spillere med headsets og mikrofoner kan tale med hinanden, men denne funktion kan slås 
fra. Forældre bør tale med deres børn om, hvordan man begår sig på nettet, og bede barnet 
fortælle, hvis der sker noget eller bliver sagt noget, der overrasker eller bekymrer ham/hende. 

Siden Epic lancerede Fortnite Battle 
Royale i 2017, er det blevet downloadet 
mere end 140 mio. gange og er dermed 
et af de mest populære computerspil 

NOGENSINDE!

FORTNITE-FACT!
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ER DU EN ÆGTE  
FORTNITE-FAN?

Vil du gerne blære dig med, at du er en stor og frygtløs Fortnite- 
ekspert? Prøv at se, hvor meget af det her der passer på dig …

Mit Fortnite-squad er mine bedste venner. Sammen kan vi 
klare alle andre hold!

Jeg ville ønske, at V-Bucks var rigtige penge – for det ville 
være så sejt at betale med V-Bucks i butikkerne!

Jeg kan bygge et 20-etagers fort på mindre end 20 
sekunder og ødelægge min modstanders tårn på to.

Jeg ved, hvad SMG, RPG og PVP betyder – jeg taler faktisk 
kun i Fortnite-forkortelser og -slang!

Den eneste bus, der kan få mig til at droppe cyklen, er 
Battlebussen!

Jeg er en superpræcis skytte og kan ramme mål på lang 
afstand med lukkede øjne!*

Et af mine bedste tricks i kamp er at forklæde mig som 
busk og liste mig ind på fjender – det er utrolig sjovt! 

Jeg læser jo denne her blændende Fortnite-guidebog, så jeg 
må vel være en Fortnite-legende!

Jeg glæder mig mere til de nye sæsonopdateringer end 
til juleaften!

Når jeg går forbi et træ i virkeligheden, forsøger jeg at slå på det for 
at samle træ. Epic fail! 

Jeg er ikke bange for at lande på et sted, hvor der er mange 
andre spillere. Min plan er at kæmpe lige fra starten!

Jeg elsker at afprøve emotes (danse) fra Fortnite – og kan ikke få 
nok af at dabbe og danse Floss, Electro Shuffle og Jubilation!

* I virkeligheden ville jeg nok ikke ramme noget som helst med lukkede øjne, men I ved, hvad jeg mener.
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FEDE FACTS  
OG TOSSEDE TAL

Alle de tal, du har brug for at kunne, om verdens  
mest fantastiske computerspil!

Der er mere end 60 våben og 
sprængstoffer i Battle Royale, fra 
pistoler til shotguns (haglgeværer) og 
rifler. De rangerer fra almindelige (grå) 
til legendariske (orange) i sjældenhed. 

Våbnene minigun, kompakt SMG, SMG og 
den dobbeltløbede shotgun har alle en 
DPS på over 200. Får du fat i dem, får  
du også fjenderne ned med nakken!

Battle Royale er MASSIVT til stede på streamingtjenester og på YouTube. Den officielle 
Fortnite Twitch-kanal har mere end 34 millioner visninger, og på YouTube følger mere end 
4 millioner subscribers med i Fortnite-kanalens fantastiske videoer. 

60 

34.000.000

4.000.000
200

Man har regnet ud, at professionelle 
Fortnite-stjernespillere kan udføre helt 
op til 200 handlinger i minuttet. 
Deres fingre må være rødglødende!
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Fortnite har sin egen valuta, som hedder V-Bucks, men spillet er 
gratis at spille. Man får V-Bucks ved at bruge rigtige penge, og ting som 
emotes og skins koster normalt mellem 200 og 1.500 i spillets butik.

Fortnite blev straks et hit i e-sportsverdenen. Epic Games udloddede det  
svimlende beløb af 100 millioner dollars i konkurrencepræmier i løbet 
af det første år. Ka-ching!

Den største og 
bedste Fortnite-
youtuber er Tyler 
’Ninja’ Blevins.  
Den professionelle 
gamer har hele 20 
millioner subs på 
YouTube, over 360 
millioner visninger 
på Twitch og har 3,6 
millioner følgere på 
Twitter!

Helt op til 80 millioner spillere spiller Battle Royale hver 
måned! Spillet kom også til Android og Nintendo Switch  
i 2018, og det satte fut i antallet af spillere.

20.000.000
360.000.000
3.600.000

80.000.000

200
1.500

$100.000.000
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KOM I GANG
For at blive rigtig god skal du både kende de vigtigste  

kampknapper OG vide, hvad det er, du ser på din skærm. 

Tag styringen Tastaturets tyran

Fri leg

Nødvendig nedtælling

En hurtig løsning

For at blive en førende Fortnite-
spiller kan det være, at du skal have 
fat i en konsolcontroller ligesom 
dem, streamingstjernerne bruger. 
Gamingvirksomheden Scuf laver 
førsteklasses controllere med højt- 
ydende greb og programmerbare 
knapper, så dine fingre er fri til  
at lave endnu mere ravage.  

Hvis du spiller på PC og gerne vil fyre 
op for din succesrate i Fortnite, kan 
du prøve at give dine taster nye 
funktioner.  I stedet for at bruge 
tasternes standardfunktion til at skyde 
og bygge kan du genindstille dem (reset) 
i input-menuen under indstillinger 
(tandhjulet). Det er især smart at have et 
sæt favorittaster til at bygge med.  

Hvis du ikke er sikker på en bestemt 
indstilling eller en knaps funktion, 
kan du vælge at spille i Playground-
mode for at øve dig. I Playground har 
du og dit hold øen for jer selv, og I kan 
afprøve nye indstillinger, våben eller 
genstande i jeres helt eget tempo 
uden at blive slået ned af fjender.

De bedste Battle Royale-spillere er 
ligeglade med opgørelsen over kills i 
spillet, som vises i form af et tal ved 
siden af et kranie i en sort cirkel. I 
stedet koncentrerer de sig om antallet 
af spillere, der stadig er med i 
kampen, og også om nedtællingen 
til stormen. Fortnite handler om at 
overleve, ikke om at dræbe!

Et vindertræk er at slå ’auto sort consumables to right’ til i konsolindstillingerne. Så 
ligger dine helbredende genstande (såsom førstehjælpskasser og skjoldeliksirer altid 
i højre side i din beholdning, og du kan hurtigt få fat i dine våben. De fleste pro gamere 
vælger også at have sigtehjælpen aim assist slået til for at øge deres skudpræcision.
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VIGTIGE TEGN
Du bliver nødt til at holde et vågent øje på disse vigtige tal, tegn  

og informationer på din skærm, også midt under en kamp.

Styr på kuglerne På lager 

En ven i nøden Næste level

Dit arsenal af ammunition er livsvigtigt. Spar på krudtet, og hav altid styr på, hvor meget 
ammunition du har tilbage. Det kan du se på tallet til højre.

Dette viser, hvor meget træ, hvor mange mursten, og hvor meget metal du har samlet.
Prøv at holde det hele over 300, hvis du kan.

Når du spiller i duo og squad, vises dine holdkammeraters HP og skjoldpoint øverst til 
venstre. Se, hvordan dine kammerater har det, og prøv at hjælpe dem, hvis de er i nød.

Hvis du føler dig modig, kan du gå til HUD i spilindstillingerne og slukke for de visuelle 
hjælpemidler. Så spiller du både uden kort og livsmålere – det er tricky!

Pletskud Herovre!

Sigt efter den røde 
prik med din hakke, 
når du smadrer træer 
og genstande for at få 
materialer. Det er den 
hurtigste måde at 
høste og samle.

Se efter et udråbstegn i 
lobbyområdet ved din shop- 
eller locker-menu. Det betyder 
nemlig, at der er noget nyt i 
spillet eller noget, du skal  
gøre. 

24 34

Dig

Din holdkammerat

300 300 300
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LÆR 
SPROGET

Hvis du vil være en topsej gamer,  
må du have styr på disse ord og 
udtryk, så du kan tale Fortnitesk.

Rez
Holdkammerater kan udføre 
rez ved at bruge helbredende 
genstande og genoplive eller 
helbrede hinanden. 

Knocked

Nerfed

GG

Buffed

Hvis dit helbred bliver svækket af 
fjenden, så du tvinges ned på alle fire, er 
du blevet knocked (slået ud). 

Spiludvikleren Epic nerfer ofte et våben 
eller en funktion. Det vil sige, at man har 
reduceret dets kraft eller ydeevne i spillet.

Det står for good game. Det siger 
holdspillere tit til hinanden sidst i en 
rigtig god omgang Battle Royale! 

Er det modsatte af nerfed. Det føles 
så godt at se sit favorit-våben eller 
-sprængstof blive gjort stærkere!

Mats Lag
Materialer af træ, mursten eller metal 
kaldes også mats. Det er en vigtig del af 
spillet at samle materialer.

Den irriterende forsinkelse i Battle Royale, 
som skyldes problemer med din wi-fi-
forbindelse. Ingen kan lide at lagge!

Emote Noob
Tryk på Emote, når du er på øen, og se  
din figur danse og lave megaseje 
bevægelser! 

Er et ord, man bruger om nybegyndere i 
spillet. Noobs bliver ofte elimineret ret 
hurtigt. Beklager, venner!

Tagged
Når du får ram på en anden spiller.  
For eksempel kan du tagge, altså  
skade, fjenden med 50 skadespoint, 
eller hvad dit våben nu forvolder.
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Default OG
Når en spiller bruger et starterskin. Det 
er ofte noobs, der er defaults eller  
no-skins, som det også kaldes.

Et ord brugt til at beskrive en Fortnite-
spiller, som har været med siden første 
sæson i 2017.

Rush

Vault Shred

Du kan blive rushed af fjender, eller du 
kan rushe dem, og det vil sige, at man 
kommer farende fra jorden eller oppefra.

Epic vaulter nogle gange våben og ting, 
dvs. at de fjerner dem fra spillet. Ofte 
kommer de igen på et senere tidspunkt.

Når du deler nogle seriøse skader ud 
til modstandere, bygninger og forter, 
shredder du dem i småstykker.

POI Beta
Betyder point of interest og er noget 
iøjnefaldende på mappet. Borgen i Haunted 
Hills er et POI.

Måske har du set det på skærmen, når spil-
let loader. Det betyder, at den udgave, du 
spiller, ikke er helt færdigudviklet endnu.

TT
Spillere forkorter både Tomato Temple 
og Tilted Towers til TT. Det kan være ret 
forvirrende i duos og squads!

Ping FPS
Minder om lag. Det står for den tid, det 
tager for info fra din server at komme til 
Fortnite-serveren og tilbage igen.

Betyder First Person Shooter 
(førstepersons-skydespil). Battle 
Royale er udviklet som et FPS-spil.

Combo
En kombination af to eller flere ting,  
såsom den combo af våben, som en 
spiller bruger for at eliminere en fjende. 

MMO TTV
En forkortelse af massive multiplayer 
online game. Fortnite er det største  
MMO i gaminguniverset! 

Nogle af de bedste gamere har TTV 
som del af deres navn i Fortnite. Det 
betyder, at de streamer på Twitch. 

Teaming Gear-up
I solo-spil er det imod Fortnite-reglerne  
at teame op med andre solo-spillere for 
at slå fjender.

Smarte gamere sørger for hurtigt at plyndre 
og samle en masse gear, altså våben, 
eliksirer og materialer, tidligt i spillet. 

Meta
Står for most effective tactic available 
(den mest effektive taktik til rådighed) og 
bruges af seriøse gamere.

Strat

Wingmen

Duos og squads er nødt til at 
have en strategi, inden de 
springer ud fra Battlebussen.

De modige typer, som flyver med 
på X-4 Stormwing, mens du 
styrer flyet. 
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SPIL SIKKERT  
OG VÆR TRYG

For at spille Fortnite Battle Royale skal du konkurrere  
mod andre spillere fra hele verden.

I solo-spil vil der være 
99 andre spillere, som 
du ikke kender. Så hvis 
du er gammel nok til 
at spille, er det vigtigt, 
at du værner om din 
sikkerhed, når du er 
online, og følger denne 
vejledning.

Find venner

Beskyt dit password Falsk besked fra Epic

Du kan spille sammen med dine venner ved at sende en venneanmodning. Du skal ikke 
acceptere en venneanmodning fra en, du ikke kender. Hvis det er en, du ikke kender direkte, 
fx en af dine venners venner, skal du først spørge dine forældre, om det er okay.  

Som i alle andre onlinespil skal du altid 
bruge stærke passwords, som er 
svære for andre at gætte. Brug ikke dit 
fornavn eller efternavn som password 
eller brugernavn. Det er en god idé,  at 
dine forældre også kender både dit 
password og brugernavn.

Epic, altså dem, der laver Fortnite, vil 
aldrig bede dig om at fortælle dem 
dit password. Hvis du får en besked fra 
nogen, der spørger om dit password 
– også selvom de skriver, de er fra Epic – 
må du aldrig give det fra dig. Og husk at 
fortælle om den slags beskeder til en 
voksen med det samme.
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Fortæl, fortæl!

Lyder godt Meld det

Nogle forældre eller andre nære voksne kan være usikre på, hvad Fortnite egentlig er,  
så sørg for at fortælle dem en masse om, hvad spillet går ud på, og hvad der sker på 
skærmen. Det er også vigtigt, at dine forældre eller nære voksne får besked, når du er 
online, og at de ved, hvor lang tid du har spillet. 

De fleste gamere bruger headset og 
mikrofon, når de chatter med vennerne. 
Hvis du samtidig skruer op for lyden på 
din skærm, kan dem derhjemme følge 
med i, hvad der sker, og sikre sig, at det, 
der foregår i spillet, er okay for dig. 

Epic opfordrer til, at de får besked 
om al dårlig opførsel, der foregår i 
Battle Royale. Det gælder også snyd, 
for de hader fuskere lige så meget, som 
du gør! Gå til feedback-ikonet, klik på 
player, og skriv spillerens brugernavn, 
og hvad der er sket. 

Vær høflig

Ekstra sikker konto Gratis V-Bucks

Ligesom i den virkelige verden skal Fortnite-spillere opføre sig ordentligt og tale og skrive 
pænt til hinanden. Det kalder man også spil-etikette. Fortæl dine forældre eller andre 
nære voksne, hvis du oplever noget, der ikke er i orden. Husk: Vi er alle Fortnite-fans, som 
gerne vil have det sjovt sammen i spillet!

Epic har en funktion kaldet two-
factor authentication (2FA), som 
hjælper med at beskytte din konto mod 
uautoriseret adgang. Det betyder, at du 
skal bruge en ekstra kode, når du logger 
ind. Men du skal først vælge det i dine 
kontoindstillinger og følge instruktionen.

Nogle websites eller YouTube-
kanaler tilbyder dig gratis V-Bucks. 
Vær ekstremt forsigtig med det, 
for der er altid en hage ved det. 
Det er bedst helt at ignorere den 
slags websites og kanaler eller i det 
mindste kun at gå derind, hvis du 
har en voksen med dig. 
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DE STØRSTE CHOK I

FORTNITE!
Hver gang der kommer en ny sæson, følger der et par overraskelser med. 

Her kan du se nogle af de største forandringer i Fortnites historie!

Øens landmasse bredte sig 
faktisk længere ud i havet 
med dette isnende chok  

i sæson syv.

FORTNITE-FACT!

Hvad var chokket?  Is og sne dækkede den sydvestlige del af mappet.

Hvornår? Sæson syv.

Fortnite blev forvandlet til et eventyrligt vinterlandskab, da Flush Factory og Greasy Grove 
blev indhyllet i is. Og så rejste Frosty Flights, Polar Peak og Happy Hamlet sig af isen! Du 
kan læse mange flere detaljer på side 126. Der var også lidt julestemning, idet spillere med et 
battlepass kunne pakke våben og køretøjer ind, og flere af husene på mappet var pyntet. 

Hvad var chokket? En svævende ø dukkede op 
over Loot Lake.

Hvornår? Sæson seks

Hvis du syntes, Loot Lake var kedelig, blev der 
da vendt op og ned på det i sæson seks, da en 
svævende ø indtog himlen! Spillerne skulle bare 
træde ind i strømhvirvlen på jorden for at blive 
sendt op i luften.  

Øen flyttede sig, og det varede ikke længe, før 
erfarne spillere begyndte at udnytte det til at 
komme nemt fra sted til sted.  

Hvad var chokket? En meteor styrtede ned 
på mappet og sprængte Dusty Depot i luften. 

Hvornår? Sæson fire

Hændelsen havde været ventet i noget tid, men 
i sæson fire smadrede en mægtig meteor 
landjorden. Den forvandlede Dusty Depot til 
Dusty Divot, og så var en ny slagmark skabt. 
Fragmenter af meteoren, kendt som hop 
rocks, lå spredt omkring på jorden og gjorde,  
at spillerne kunne springe højt op i luften og 
ikke tog skade, når de ramte jorden igen!

Hvad var chokket? I det nye 50v50-mode var 
alle våben legendariske.

Hvornår? Sæson fem

50v50 Solid Gold var kun tilgængeligt i en 
ultrakort periode og var fuldstændig vanvittigt! 
To store hold udkæmpede slaget, og alle våben 
havde legendarisk meget kraft, så rifler, 
shotguns og maskingeværer ydede deres 
maksimale. Fjendens Battlebus havde et rødt 
omrids, og fronterne var markeret på kortet.
Spillerne krydsede dem på eget ansvar!


