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J

ij en 99 andere soldaten moeten zo uit een luchtschip (de Battle Bus)
springen. Hoewel het veilig over een groot eiland vliegt, zul jij jammer genoeg in gevaarlijke gebied moeten landen.

Fortnite bestaat eigenlijk uit twee spannende games in een. Je zult
geweldige strategieën ontdekken voor Fortnite: Battle Royale, de game
die super populair is geworden onder PS4, Xbox One, PC en Mac gamers.
Voor gamers die overal en altijd willen spelen, heeft Epic Games een iOS
(iPhone/iPad)-versie van Fortnite Battle Royale uitgebracht. Een versie
voor de Android smartphone wordt medio 2018 verwacht. De mobiele
versies zijn compatible met de pc, Mac, PS4 en Xbox One-versies van
de game. Daardoor kun je op je iPhone, iPad of Android smartphone
of tablet gamen, samen met of tegen spelers die het spel op een ander
systeem spelen.
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Je maakt een vrije val uit de Battle Bus en kunt dan je Glider (parachute) gebruiken om veilig te landen. In deze 100 PVP (player versus
player)-game moet je eerst bepalen waar je het best en veiligst kunt
landen. Als je de Glider hebt geactiveerd en tijdens de val kun je sturen
met je controller, keyboard of touchscreen; maak er goed gebruik van.
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Ben je veilig geland, dan heb je alleen maar een lege rugzak, een kaart
en een pikhouweel (Pickaxe). Je moet nu zo snel mogelijk wapens en
munitie verzamelen, de omgeving verkennen en alle gereedschappen
en grondstoffen (‘buit’) grijpen die je kunt vinden. Je moet nu zien te
overleven. Als jij niet alle 99 andere, vaak zwaar bewapende soldaten
op het eiland overleeft, zal een van hen jou verslaan!
Een van de honderd personen zal het eiland levend verlaten. Alle
anderen zullen worden gedood in een gevecht of door de dodelijke
storm die er nu aankomt.
Dat is geen gewone storm. Hij nadert het eiland binnen een paar
minuten nadat je geland bent en maakt delen van het eiland onbewoonbaar. Met andere woorden: als je de storm niet kunt ontlopen
en je ergens op het eiland bent waar de storm raast, word je steeds
zwakker en zal de storm je ten slotte vernietigen.

Als de lucht boven je blauwpaars wordt en de kaart rechtsboven op
je scherm ook een paarse kleur krijgt, zit je vast in de dodelijke storm.
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Het ultieme doel in Battle Royale is overleven, niet om veel vijanden te
verslaan. Je kunt van 98 tegenstanders winnen en dan door nummer 99
worden verslagen – en dan heb je alsnog verloren. Je doel is de enige
overlevende te worden. Er is geen tweede plaats!

Gebruik bij elk gevecht de kaart om te bepalen waar je bent, waar je
moet zijn en hoe je het best de dodelijke storm kunt ontlopen.

