
Amsterdam, 26 februari 2019 – MEIS & MAAS heeft de offi ciële uitgeefrechten voor de Benelux 
van de immens populaire game Fortnite geworven. In samenwerking met internationale uitgever 
Hachette en Epic Games – de ontwikkelaar van de Fortnite game – worden in 2019 de eerste boeken 
en stationery gelanceerd. 

De eerste boeken zullen in het voorjaar van 2019 verschijnen, te beginnen met de offi ciële Fortnite Battle 
Royale Overlevingsgids en het handboek ‘Skins’ – de eersten in een serie van handboeken. Daarnaast zal 
er een scala aan stationery gelanceerd worden, inclusief een kalender en agenda. 

Marijn Koets en Sanneke van de Pas, eigenaren MEIS & MAAS: “Het is een droom om te werken met zo’n 
sterk merk als Fortnite. De game heeft een zeer sterke en hechte community. Wij geloven dat we met de 
Fortnite boeken de relatie tussen Fortnite en zijn fans nog verder kunnen versterken en dat we hiermee 
ons doel kunnen bereiken, namelijk nog meer jonge mensen aan het lezen krijgen.” 

Fortnite is hét actiespel van Epic Games die je de mogelijkheid biedt om je te storten in een enorm 
100-spelers PVP Battle Royale of om een team aan vrienden te vormen in Save The World en samen te 
vechten tegen een horde aan monsters. Bouw en maak buit in gigantische werelden waar geen twee 
spellen ooit hetzelfde zijn. Fortnite Battle Royale is gratis en beschikbaar voor PC, Mac, Playstation 4, 
Xbox One, Switch, IOS en Android.

De eerste Fortnite boeken zijn vanaf april 2019 verkrijgbaar.
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Over Meis & Maas
MEIS & MAAS is een onafhankelĳ ke uitgeverĳ  in Amsterdam. Het bedrĳ f is een van de snelst groeiende 
uitgeverĳ en in Nederland en werkt met sterke merken zoals LEGO®, Minecraft, Star Wars™, Roblox en 
Kinderen voor Kinderen. MEIS & MAAS publiceert boeken, tĳ dschriften en doe-boeken en heeft een 
imprint BILLY BONES die zich richt op krachtige fi ctie voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. Ga naar 
www.meisenmaas.nl of www.billybones.nl voor meer informatie. 

Over Hachette UK
Hachette UK is de tweede grootste uitgeversgroep in de UK. De groep bestaat uit meer dan 50 imprints 
met verschillende uitgeversdivisies om boeken uit te geven in alle formaten, voor alle leeftĳ den en alle 
smaken. 

Over Epic Games
Epic Games is opgericht in 1991 en de maker van Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex en de 
Infi nity Blade spellenserie. Epic’s Unreal Engine technologie brengt hi-fi , interactieve ervaringen voor de 
PC, console, mobiele telefoon, AR, VR, en het internet. 

Epic, Epic Games, en Fornite en hun gerelateerde logo’s zĳ n geregistreerde handelsmerken van Epic 
Games, Inc. in de VS (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) en anders.

Meer info, een recensie-exemplaar of een Fortnite mini-brochure aanvragen?
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