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DEN ULTIMATIVE
GUIDE TIL CHAPTER 2

VÆR MED!
Fortnite – Den ultimative guide til Chapter 2 har masser af plads til at skrive
selv. Vælg de bedste ting ved Battle Royale, skriv noter og løs opgaverne – hvor
stor en Fortnite-fan er du?

INDHOLD
Lad Fortnite – Den ultimative
guide til Chapter 2 føre dig
sikkert gennem de bedste
dele af det bedste spil
nogensinde. Den er pakket
med alt det spændende fra
Fortnite lige fra nye våben og
transportmidler til skins,
emotes og meget mere fra
spillets mange sæsoner! Det
er ligesom en legendarisk
SMG – du vil ikke kunne
lægge den fra dig igen!
Det betyder ikke noget, om du er
pro Chapter 2-spiller eller skal til
at spille Fortnite for første gang.
Denne bog viser dig vej på
Fortnite-øen, og det bliver en tur,
du aldrig glemmer. Hop på
battlebussen, vælg et sted at
starte, og kast dig ud i eventyret!
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VÆR SIKKER PÅ NETTET
Fortnite er et onlinespil til PlayStation,
Xbox, PC, Switch og udvalgte tablets og
smartphones. Spillere i forskellige aldre
fra hele verden kan konkurrere mod
hinanden. Gamere kan snakke sammen,
enten via chat eller headset og mikrofon,
men det kan man slå fra. Som forælder
eller værge bør du tage en snak med dit
barn om, hvad det vil sige at være sikker
online, og opfordre dit barn til at fortælle,
hvis der sker noget i spillet, som ikke er
rart. Gaming skal være en sjov og positiv
oplevelse. Der er flere sikkerhedstips
på side 78-79 her i bogen.

FEDE

Fortnite har haft over 1000 niveauer, man har
kunnet låse op for. Når man køber et battlepass, kan man låse op for skins, items
(genstande) og belønninger i nye niveauer.

FUN FACTS

Fortnite kan spilles på PC, Mac, Xbox,
PlayStation, smartphones og tablets
(både iOS og Android), Nintendo Switch
og din mikrobølgeovn.*

Fortnite-pros er nogle af de mest berømte

gamere på nettet. Familievenlige spillere som
iBallistic Squid, DanTDM, Ali-A og Ninja har over
50 millioner følgere på YouTube og fantasillioner
af visninger af deres videoer.

Fortnite Battle Royale er totalt overlegent i
gaminguniverset. Hvorfor? Læs med her …
Mere end 250 millioner gamere verden
over spiller Fortnite. Omkring 10 millioner
har spillet online på samme tid.

Fortnites anbefalede alder for spillere er 12
år og opefter. Du kan endda være med, selvom
du er en gammel bedstemor på 92!

Det berygtede sorte hul slugte hele
Fortnite i slutningen af sæson X (sæson 10).
Man kunne ikke spille i al den tid, det sorte
hul var på skærmen – der gik 37 timer,
før Chapter 2 endelig blev lanceret.

De to vigtigste tal i
Fortnite er 100 og 1.
Hvert spil starter med,
at 100 deltagere
hopper ned på øen og
straks begynder at
kæmpe. Målet er at
blive nr. 1 – den sidste
spiller tilbage på øen.
Held og lykke!
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Fortnite er lavet af Epic Games og blev
udgivet i 2017. Efter 10 sæsoner har Chapter
2 taget over, og nu er en ny sæson 1 i gang …
men den er meget anderledes end den første!

Et battlepass til en ny sæson
koster som regel 950
V-Bucks. Du kan tjene over
25.000 V-Bucks med
battlepasset, og det plejer at
tage mellem 75 og 150
spilletimer at nå højeste level.

V-Bucks

Fortnite er en stor
e-sport. De bedste
spillere (inklusive dig
derhjemme) kan melde
sig til turneringer og
vinde priser og trofæer.
Epic Games udbetalte

100 millioner
dollars i præmier

bare i første sæson.

*Ej, okay, du kan ikke spille Fortnite Chapter 2 på mikrobølgeovnen, men måske kommer der en mikroovnsopdatering fra Epic Games en dag!
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KILLS

EKSPERTENS

TJEKLISTE
Lær at tyde tegnene på en ægte Chapter 2-pro gamer!
SKÆRMSTJERNE
De vildeste Fortnite-spillere ser denne
besked hele tiden: #1 VICTORY ROYALE.
Den kommer kun, når du har elimineret
alle modstandere og fået Victory Royale.
Hvis du ikke har set den før, har du
stadig den ultimative sejr til gode!

#1TORY

VIC LE
ROYA

Disse symboler viser, hvor mange
modstandere du har elimineret i
løbet af et spil, altså hvor mange
kills (drab) du har fået. Erfarne
Fortnite-gamere er vant til at se et
højt tal – deres skarpskyderi er
simpelthen til at dø over!
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25

BYGGEBOSS
Der er ingen tvivl om, at en koldblodig kriger
også må være en dygtig bygger. I slutspillet
kan hjemmebyggede barrikader og
skjulesteder blive forskellen på sejr og
nederlag. Den fuldendte Fortnite-spiller kan
skabe beundringsværdige bygningsværker på
få sekunder.

VÅBENMESTER

MODEFÆNOMENER I FORTNITE
Når du gennemfører missioner i dit battlepass, kan du vinde outfits,
kaldet skins, og seje items som fx rygsække og kæledyr. Du kan
også købe dem for V-Bucks. De bedste spillere har masser af seje
items og skins at vælge imellem, også ting, fra før Chapter 2 blev
udgivet i oktober 2019.

Ingen har våben, når de lander på øen
– alle Fortnite-våben skal findes undervejs i
kampen. Men erfarne spillere finder frem til
de bedste våben på ingen tid og ved, hvilket
våben der virker bedst til forskellige kampsituationer. De er gode til at ramme plet med
dødbringende skud.

POPULÆR PARAPLY
Hvis du ser nogen åbne en paraply, når I springer ud
fra battlebussen, så overvej at styre i den modsatte
retning, så du lander langt væk fra vedkommende.
Man vinder nemlig paraplyen, når man får Victory
Royale som sidste overlevende på øen. Det er den
ypperste ære i Battle Royale!
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KNÆK KODEN!
Bruger du (og forstår
du) disse fraser fra
Fortnite Chapter 2?
Sæt kryds ved alle
dem, du kender!
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JEG HAR BRUG FOR EN BIG POT!

ARGH, JEG BLEV KNOCKED!

Betydning: De skjoldeliksirer, der
giver 50 skjoldpoint, betegnes ofte
som ’big pot’.

Betydning: At miste så meget liv, at man
bliver slået helt ud og ender på alle fire.
Man skal genoplives for at fortsætte.

VILDT! EN OG-LEGENDE!

SPRAY AND PRAY!

Betydning: ’OG’ står for ’original
gamer’ – én, der har været Fortnitefan, siden det udkom i 2017.

Betydning: Når du bare skyder med
spredehagl og beder til, at du
rammer.

WOW, DER ER EN TTV!

VI BAITER DEM!

Betydning: ’TTV’ indgår ofte i en
spillers navn, og det betyder, at de
streamer deres gameplay på Twitch.

Betydning: ’Baiting’ er, når man
snyder modstanderne eller lokker
dem i en fælde. Ret smart!

SIKKE EN NO-SKIN!

DET ER TOTALT OP!

JEG LAVER 90’ERE

REZ MIG, VENNER!

Betydning: Din modspiller er en
noob (uerfaren spiller), som ikke
har nogen seje skins.

Betydning: Hvis et item eller et
våben er ’OP’, betyder det, at det er
alt for kraftigt (’overpowered’)!

Betydning: At man vender sig 90
grader og bygger en væg for hver
rotation.

Betydning: Hvis man ’rezzer’ nogen,
betyder det, at man genopliver dem,
efter de er blevet knocked.

HUSK NU ADS!

GG

JEG LAGGER FOR VILDT!

ELIM

Betydning: ADS (’Aim Down Sights’)
er, når du sigter på dit mål i stedet
for at skyde fra hoften.

Betydning:
Godt spillet
(’Good Game’).

Betydning: Min internetforbindelse
er så dårlig, at det får skærmbilledet
til at fryse.

Betydning: ’Elim’ er en forkortelse for
elimination/at dræbe nogen. Der er
ikke tid til lange ord i kampens hede!
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