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Erebos Ursula Poznanski Hent PDF Pressemeddelelse:
Nick er blevet fanget ind af et computerspil, som spredes på hans skole.

Reglerne er meget klare: Man har en og kun en chance for at være med i Erebos. Man skal være alene, når
man spiller, og man må ikke tale med nogen om spillet. Den, som bryder reglerne eller ikke udfører de

pålagte opgaver, ryger ud og kan ikke starte spillet igen. Og så er der noget virkelig mærkværdigt: Erebos
pålægger opgaver, som ikke skal udføres i den virtuelle verden, men i virkeligheden. Fiktion og virkelighed
væves sammen på en helt igennem uigennemskuelig måde. Og da det går op for Nick, pålægges han en

særdeles ubehagelig opgave af spillet …

En roman om manipulation af computerspillets udøvere, så deres personlige integritet og dømmekraft gradvis
ophæves.

Ursula Poznanski er født 1968 i Wien, hvor hun også har studeret ved universitetet. Hun har arbejdet som
journalist med medicinske emner. Efter succesen med Erebos blev hun fuldtidsforfatter. Rettighederne til

hendes thriller Erebos er solgt til mere end 17 lande og ungdomsjuryen for ”Deutscher Jugendliteraturpreis”
tildelte hende prisen for årets bedste bog i 2011.

”Man kan sagtens forstå, at ungdomsjuryen har valgt netop denne roman til sin favorittitel.” (Südddeutsche
Zeiting) ”Særdeles anbefalelsesværdig.” Der Spiegel)

Lektørudtalelse:

Anvendelse/målgruppe/niveau:
Computerspilspillere, fantasylæsere, spændingsbogslæsere og andre store børn og unge med lyst til læsning

af spændende og gode bøger er målgruppen, der skal have bogen anbefalet.

Beskrivelse:
Det er den østrigske forfatters første bog på dansk og hendes højt præmierede gennembrud. Erebos er navnet
på et computerspil, der spredes i hemmelighed mellem elever på en skole nær London. De drages ind i det
fængslende spil med barske kampe og rødder i især græsk mytologi, så grænsen mellem dagligdagen og
spillets verden udviskes. Spillerne optræder i spillet under dæknavne som varulve, elver, vampyrer eller
mennesker og genkender ikke hinanden. Spillets herskere giver dem opgaver i virkeligheden, og bogens

hovedperson og fortæller, Nick, stopper modvilligt, da det viser sig, at spillet har dramatiske følger for folk,
der ikke spiller med. Slutningen af bogen handler om spillets baggrund og kampen mod det. Ikke en

fantasybog, men en spændende fortalt historie med elementer fra flere verdener og stor fascinationskraft især
mht. hvordan spillet indvirker på de unge spilleres liv og hverdag.

Sammenligning:
Der er flere bøger om computerspil, der tager over på virkeligheden, og hvor dramaet opstår mellem de 2

verdener, senest Søren Jessen: Liv på spil. Denne hører til de bedre og vil fascinere med sin nutidige handling
og gode historie.

Samlet konklusion:
Godt fortalt og spændende historie til læsning på egen hånd for især store børn og unge - samt med gode

muligheder for snak om bl.a. moral, fællesskaber og fascination af spil.

EREBOS – ungdomsbog om computerspils manipulation med spillerne!

Nick er blevet fanget ind af et computerspil – EREBOS – som spredes på hans skole.

Reglerne er meget klare: Man har en og kun en chance for at være med i EREBOS. Man skal være alene, når
man spiller, og man må ikke tale med nogen om spillet. Den, som bryder reglerne eller ikke udfører de

pålagte opgaver, ryger ud og kan ikke starte spillet igen.

Og så er der noget virkelig mærkværdigt: EREBOS pålægger opgaver, som ikke skal udføres i den virtuelle
verden, men i virkeligheden.

Fiktion og virkelighed væves sammen på en helt igennem uigennemskuelig måde. Og da det går op for Nick,
pålægges han en særdeles ubehagelig opgave af spillet … EREBOS har et mål: Det vil dræbe.

En roman om manipulation af computerspillets udøvere, så deres personlige integritet og dømmekraft gradvis



ophæves.

Thriller for 12år+.

 

Pressemeddelelse:
Nick er blevet fanget ind af et computerspil, som spredes på hans

skole.
Reglerne er meget klare: Man har en og kun en chance for at være
med i Erebos. Man skal være alene, når man spiller, og man må ikke

tale med nogen om spillet. Den, som bryder reglerne eller ikke
udfører de pålagte opgaver, ryger ud og kan ikke starte spillet igen.
Og så er der noget virkelig mærkværdigt: Erebos pålægger opgaver,
som ikke skal udføres i den virtuelle verden, men i virkeligheden.

Fiktion og virkelighed væves sammen på en helt igennem
uigennemskuelig måde. Og da det går op for Nick, pålægges han en

særdeles ubehagelig opgave af spillet …

En roman om manipulation af computerspillets udøvere, så deres
personlige integritet og dømmekraft gradvis ophæves.

Ursula Poznanski er født 1968 i Wien, hvor hun også har studeret
ved universitetet. Hun har arbejdet som journalist med medicinske

emner. Efter succesen med Erebos blev hun fuldtidsforfatter.
Rettighederne til hendes thriller Erebos er solgt til mere end 17 lande

og ungdomsjuryen for ”Deutscher Jugendliteraturpreis” tildelte
hende prisen for årets bedste bog i 2011.

”Man kan sagtens forstå, at ungdomsjuryen har valgt netop denne
roman til sin favorittitel.” (Südddeutsche Zeiting) ”Særdeles

anbefalelsesværdig.” Der Spiegel)

Lektørudtalelse:

Anvendelse/målgruppe/niveau:
Computerspilspillere, fantasylæsere, spændingsbogslæsere og andre
store børn og unge med lyst til læsning af spændende og gode bøger

er målgruppen, der skal have bogen anbefalet.

Beskrivelse:
Det er den østrigske forfatters første bog på dansk og hendes højt
præmierede gennembrud. Erebos er navnet på et computerspil, der
spredes i hemmelighed mellem elever på en skole nær London. De
drages ind i det fængslende spil med barske kampe og rødder i især
græsk mytologi, så grænsen mellem dagligdagen og spillets verden
udviskes. Spillerne optræder i spillet under dæknavne som varulve,
elver, vampyrer eller mennesker og genkender ikke hinanden.
Spillets herskere giver dem opgaver i virkeligheden, og bogens

hovedperson og fortæller, Nick, stopper modvilligt, da det viser sig,



at spillet har dramatiske følger for folk, der ikke spiller med.
Slutningen af bogen handler om spillets baggrund og kampen mod
det. Ikke en fantasybog, men en spændende fortalt historie med
elementer fra flere verdener og stor fascinationskraft især mht.
hvordan spillet indvirker på de unge spilleres liv og hverdag.

Sammenligning:
Der er flere bøger om computerspil, der tager over på virkeligheden,
og hvor dramaet opstår mellem de 2 verdener, senest Søren Jessen:

Liv på spil. Denne hører til de bedre og vil fascinere med sin
nutidige handling og gode historie.

Samlet konklusion:
Godt fortalt og spændende historie til læsning på egen hånd for især
store børn og unge - samt med gode muligheder for snak om bl.a.

moral, fællesskaber og fascination af spil.

EREBOS – ungdomsbog om computerspils manipulation med
spillerne!

Nick er blevet fanget ind af et computerspil – EREBOS – som
spredes på hans skole.

Reglerne er meget klare: Man har en og kun en chance for at være
med i EREBOS. Man skal være alene, når man spiller, og man må
ikke tale med nogen om spillet. Den, som bryder reglerne eller ikke
udfører de pålagte opgaver, ryger ud og kan ikke starte spillet igen.

Og så er der noget virkelig mærkværdigt: EREBOS pålægger
opgaver, som ikke skal udføres i den virtuelle verden, men i

virkeligheden.

Fiktion og virkelighed væves sammen på en helt igennem
uigennemskuelig måde. Og da det går op for Nick, pålægges han en
særdeles ubehagelig opgave af spillet … EREBOS har et mål: Det vil

dræbe.

En roman om manipulation af computerspillets udøvere, så deres
personlige integritet og dømmekraft gradvis ophæves.

Thriller for 12år+.
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