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League of Legends
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Hvad er LOL?
League of Legends er et Multiplayer Online Battle Arena spil. Det er et firma,
der hedder Riot Games, som har lavet spillet. Det blev udgivet i oktober 2009.
Det er gratis at spille League of Legends. Man kan købe ting i spillet med rigtige
penge, men der er ingen fordele ved det. Du bliver ikke en bedre spiller med de
ting, der kan købes for rigtige penge. Alle ting, der kan gøre dig bedre i spillet,
kan købes for spil-penge. De kaldes IP. Det står for Influence Points. De penge
kan du kun optjene i spillet. Du kan også købe med RP. Det står for Riot Points.
RP kan købes med rigtige penge. Men det er kun ting, som har betydning for,
hvordan du eller dine ting ser ud, man kan købe for RP. F.eks. Købe halloweenting, hvis du har lyst til at fejre Halloween i LOL.

ja nej
LOL betyder Levende Orker Lyver
League of Legends er et gratis spil til PC
Du kan optjene IP i spillet.

Du kan købe IP for rigtige penge
LOL er lavet af et firma, der hedder Mojang
LOL er lavet af et firma, der hedder Riot Games

Champions
I LOL kæmper to hold mod hinanden. Hvert hold kan maks have 5
spillere. De to hold skal ødelægge modstandernes Nexus. En Nexus er
modstandernes base. Man kan kæmpe på tre forskellige baner, Twisted Treeline (TT), Howling Abyss (HA) og Summoner’s Rift (SR)
Når man spiller, kan man have flere champions. Du kan vælge imellem 136 champions, men der kommer ofte flere champions ud. Hver
champion er specielt god til een ting. Det kalder man primary. Nogle
champions har en secondary. Det betyder, at de har endnu en ting,
de også klarer godt, men ikke lige så godt, som deres primary.

.

ja nej
I LOL bygger du en verden med blokke
I LOL kæmper to hold mod hinanden
Du skal ødelægge modstandernes base
En base kaldes Nexus
Man kan kun have en champion
Man kan godt have flere champions
Hver champion har mange ting, de er særligt gode til
Hver champion har mindst een ting, de er særligt gode til

Sådan spiller man
Der er 3 veje. Dem kalder man ”lanes”. Der går man top, mid og bottom.
Imellem de tre veje er der skov med stier og buske. Det kalder man
”jungle”. I junglen er der monstre, og i hvert lane kommer der bølger af
monstre. I hvert lane er der tre tårne. Mindst et af tårnene skal man
ødelægge, før man kan trænge ind i modstandernes base og ødelægge deres
Nexus. Nogle gange skal du bekæmpe din modstanders minions. Minions
spawner fra modstanderens Nexus og angriber automatisk dig og dit hold.
Når du dræber modstanderens minions, stiger du i level. Man skal også
dræbe monstre og modstandernes champions. Du får penge i spillet, når
du dræber minions, tårne, monstre og modstandernes champions. Dem kan
du bruge til at købe ting, som styrker dit eller andres champions i løbet
af spillet. Kampen slutter, når man har ødelagt modstandernes Nexus.

sandt falsk
Du vinder spillet, når du har dræbt minions
Du tjener penge, når du dræber minions
Du skal ødelægge et tårn, for at komme til Nexus

Der er fire veje i LOL
Vejene i LOL hedder top, mid og bottom
Man vinder spillet, når man ødelægger Nexus

De bedste
Darius er en af de mest brugte champions i LOL. Rigtig mange LOL-spillere
synes, Darius er den bedste. På en top 10 liste over de bedste champions i
LOL, ligger Darius på førstepladsen, som den champion de fleste gerne vil
spille.
Lee Sin ligger på andenpladsen. Det kan være svært at lære at bruge ham
og blive god med ham, men når man kan styre ham, er han rigtig god.
På tredjepladsen ligger Katarina. Hun er også en virkelig populær champion.
Master Yi ligger på fjerdepladsen og Kassadin ligger på femtepladsen.

sandt
Den champion, som flest spillere vil bruge, er Zed
Den champion, som flest spillere vil bruge, er Darius
Darius er halvt hest og halvt menneske

Lee Sin er på femtepladsen
Katarina ligger i top 5
Kassadin ligger på 5. pladsen

falsk

VM i LOL
Du kan blive professionel LOL-gamer. Et LOL-hold spiller i en liga - lidt
som i fodbold. I Europa og USA hedder den liga LCS.
I 2017 var der VM i LOL i Kina. 24 hold var med til VM. Det hold, som
vandt guld, fik også en præmie på over 10 millioner kroner.
Det var et hold fra Syd-Korea, som vandt. Holdet hedder Samsung Galaxy. Holdet vandt 3-0 i finalen over et andet hold fra Syd-Korea, der
hedder SK Telecom. På Samsung Galaxy er der kun 8 medlemmer. De er
unge mænd. Den yngste er 18 år. Den ældste er 25 år. De lever af at
spille LOL. Det er en slags arbejde for dem.

Holdet har tre trænere.

sandt falsk
Du kan blive professionel LOL-spiller
Et LOL-hold spiller i en liga. Den hedder LCS

Det var en hold fra Danmark, der vandt VM i 2017
Det var et hold fra Nord-Korea, der vandt VM i 2017
Det var et hold fra Syd-Korea, der vandt VM i 2017
Der er 10 spillere på holdet. De har tre trænere.

Game modes
LOL har forskellige Game Modes. Hvert game mode har forskellige strategier, kort eller regler. Hvis du er ny spiller, skal du spille Tutorial Mode. Hvis du spiller Custom Mode, må spillerne selv lave regler for spillet.
Man må godt spille ulige hold mod hinanden. Man kan lave en blanding af
spillere og bots, som er champions, der er styret af computeren.
Hvis du spiller Blind Pick, må du spille med alle dine Champions hele tiden. Holdet skal blive enige om, hvem der skal gå hvor, og hvem der skal
spille hvad. Hvis du er i level 30, kan du deltage i Ranked Mode. I Ranked bruger man kun Draft Pick. Der er mange regler man skal følge. Man
skal have 20 champions eller over for at spille med i Ranked Mode.

sandt
En begynder kan godt spille Ranked Mode i LOL
Tutorial Mode er for spillere på level 20 eller mere
Du skal have mindst 20 champions for at spille i Ranked Mode

Bots er champions styret af computeren
Det er nemt at spille Ranked Mode
Hvis du er nybegynder, skal du spille Tutorial

falsk

Riot Games
I 2006 lavede Brandon Beck og Marc Merill firmaet Riot Games i Los Angeles i USA. Brandon og Marc havde udviklet et spil, og nu skulle de lave
et firma, som kunne sælge spillet. Spillet hed: ”League of Legends: Clash
of Fates”. Det udkom i oktober 2009. Nu hed det bare League of Legends. Firmaet blev hurtigt mange penge værd. Masser af mennesker verden over ville spille League of Legends. I 2011 var firmaet mere end
1 milliard kroner værd.
Riot Games har ikke lavet så mange andre spil end League of Legends.
Det er deres mest berømte spil.

Ja/Nej
Riot Games har lavet et sejt LEGO-spil
Riot Games har lavet mange forskellige spil
Riot Games har lavet LOL

Brandon og Marc startede Riot Games
I dag er firmaet mange penge værd
Microsoft har købt Riot Games for 1 milliard kroner
League of Legends er deres mest berømte spil

