
 

Læs og lær om 

Fortnite 





Vil du spille Fortnite? 

Du kan spille Fortnite på en del plat-forme. Du 

kan spille på din PC, på din Play Station, på din 

Nin-ten-do, på din X-Box, på din tele-fon. 

Måske synes du, det er sjovt at spille Fortnite. 

Her i bogen kan du læse om Fortnite. Du kan også 

læse om ham, som fandt på spillet.  

 



 
ja nej 

Du kan spille Fortnite på en bas   

Du kan spille Fortnite på en PC   

Du kan spille Fortnite på en sav   

Du kan spille Fortnite på en X-box   

Du kan spille Fortnite på din tele-fon   

Du kan spille Fortnite på en stol   

Du kan spille Fortnite på en Nin-ten-do   

Du kan ikke spille Fortnite på en Play Station.   



 
Her kan du se Tim Sweeney som barn. Tim 

Sweeney har lavet Fortnite. Da han er 11 år, vil 

han lære sig selv, hvordan man kan bygge et pro

-gram til PC. Da han er 15 år, kan han selv 

bygge spil til PC. Han er god til at lære. Han er 

god til at få en ide. Tim Sweeney vil ikke selv 

spille spil. Han vil bare bygge spil. 
 

 



 
. 

 
ja nej 

Her kan du se Tim Stark   

Her kan du se Tim Sweeney   

Tim Sweeney er 11 år   

Tim Sweeney har lavet Fortnite   

Tim Sweeney var god til at lære   

Tim Sweeney ville være kok   

Tim Sweeney ville selv spille spil   

Tim Sweeney ville bygge spil   



 
I 1989 går Tim Sweeney på uni-ver-si-te-tet. 

Han får en IBM computer af sin far. Det erhans 

første computer. Han laver et fir-ma. I det fir-

ma vil han lave spil. Når det er dag, går han i 

skole. Når det er aften, laver han spil.  

I 1991 kommer hans før-ste spil. Det hedder 

ZZT. ZZT er et skyde-spil. I 1992 får han en 

makker, og de laver et firma: ”Epic MegaGames” 

Den makker hedder Mark Rein.  



 sandt falsk 

Tim Sweeney får en IBM computer af sin far   

I sit firma vil Tim Sweeney lave computere   

I sit firma vil Tim Sweeney lave spil til PC   

Det første spil hedder ZZT   

Det første spil hedder Fortnite   

Tim Sweeney får en makker, der hedder Mark Rein.    

Du kan se et klip fra løbet  

med denne QR-kode. 



I 1998 laver Tim Sweeney ”Unreal Engine”. Det 

er et værk-tøj til at lave spil. Det er et rigtig 

godt og kraf-tigt værk-tøj. Alle vil gerne bruge 

Unreal Engine. Det er især godt til skyde-spil. 

Tim Sweeney bruger Unreal Engine til at lave et 

skyde-spil, der hedder ”Unreal.” I 2014 kom 

Unreal Engine 4. Mange som laver spil i dag bru-

ger Unreal Engine 4. Det er et stærkt værk-tøj. 



 sandt falsk 

Unreal Engine er et spil   

Unreal Engine er et værk-tøj til at lave spil   

Unreal Engine er især godt til at lave bil-spil   

Tim Sweeney har bygget Unreal Engine   

Mark Rein har bygget Unreal Engine   

Unreal Engine blev bygget i 2014   



I 2011 kan man høre om Fortnite for første gang. 

På Epic Games har de fået en god ide til et spil. 

Der går flere år med at lave spillet. Først i 

2015 kan 50.000 spil-le-re få lov at prøve 

BETA-ver-si-o-nen. Og i september 2017 kan  

alle få lov at spille. Fortnite bliver i 2018 det 

mest po-pu-læ-re spil i hele verden. Mere end 

200 millioner mennesker spiller Fortnite.  

 



 sandt falsk 

I 2015 kan man høre om Fortnite for første gang   

Det tager et år at lave spillet   

I 2015 kan 50.000 spillere få lov at prøve Fortnite   

I 2017 kan alle spille Fortnite   

I 2018 er Fortnite det mest populære spil i verden   

Mere end 300 millioner mennesker spiller Fortnite   



Fortnite er et skyde-spil. Du skal kæmpe for at over-

leve. Du skal kæmpe mod andre spillere eller du skal 

kæmpe mod væsener. I Fortnite kan du bygge. Du kan 

f.eks. få stål og træ, som du kan bygge med. Fortnite 

ser ud som en tegne-serie. Din figur i Fortnite kan få 

noget skørt tøj på. Den kan få en rum-dragt på. Den 

kan få et dino-kostume på. Det hedder et ”skin”. Men 

så skal du bruge penge. Fortnite er gratis at spille. 

Men ”skins” koster penge. Penge i Fortnite hedder  

”V-bucks”. Du kan købe V-bucks. Du kan også optjene 

V-bucks. 



 sandt falsk 

I Fortnite kan du bygge    

Du skal kæmpe for at overleve   

Man kan ikke dø i Fortnite   

Din Figur kan få en rum-dragt på   

Det er gratis at få skins   

Det koster V-bucks at få skins   



Når du vil spille Fortnite, kan du spille alene. 

Så er du i ”single-player-mode”. Du kan også 

spille på et team. Så er du i ”creative-mode”. 

På det team kan I være fire. Når du spiller på et 

team, spiller I mod andre teams inde i spil-let. 

Du kan også spille ”Fortnite Battle Royale”. Så 

spiller du mod op til 99 andre.  
 



 
ja nej 

Du kan spille Fortnite alene   

Når du spiller alene, er du i ”co-operative-mode”   

Når du spiller alene, er du i ”single-player-mode”   

Man kan kun spille Fortnite alene   

Man kan spille Fortnite med et team   

På et team kan man være 99 spillere.   



I et spil Fortnite Battle Royal kan man være op til 

100 spillere i et spil. Du kan spille solo, duo el-

ler squad. Solo er alene. Duo er med en makker. 

Squad er et team. Du skal flyve ind over Fortni-

te-øen, og du må lande, hvor du vil. Først skal 

du finde ting, du kan bruge. Så skal du kæmpe. 

Du skal kæmpe mod alle. Du skal være alene til-

bage på øen. Så har du vundet Fortnite Battle 

Royal. 



 sandt falsk 

I Fortnite Battle Royal kan du være op til 10 spillere   

Du kan spille solo, duo eller squad   

Solo betyder, at du spiller med en makker   

Du skal svøm-me til Fortnite-øen   

Du skal kæmpe mod alle   

Når du er alene på øen, har du vundet.   


