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Är du en gamer?

I denna omfattande bok om spel och e-sport skriver
speljournalisten Effie Karabuda om livet som CS:GO-stjärna,
hur man landar drömjobbet på Minecraft-studion Mojang och
vad som utmärker en äkta gamer. Du får gå bakom kulisserna
på några av Sveriges största spelföretag och träffa profiler som
HeatoN, KimmyPower och Ufosxm. Ta del av tips från proffsen
och kom ett steg närmre till en succékarriär på Twitch och

Youtube. Det här är den ultimata guiden för dig som vill ta ditt
spelande till en ny nivå.

Vill du spela spel inför en stor publik på Twitch och Youtube?
Kanske ta emot prispokaler i en e-sportarena? Oavsett om du är ute
efter att roffa åt dig drömjobbet i spelbranschen, eller bara vill få

icke-gamers i din närhet att förstå varför du måste bygga en egen PC
och att du faktiskt lär dig mer historia i Assassin"s Creed än i skolan,

så är det här boken för dig.

Gamer är en omfattande bok fullspäckad med fakta, intervjuer,
reportage, listor och allt du vill veta om spel, gamingkulturen och e-
sport. Här kan du läsa om spelen du aldrig tröttnar på och få reda på
hur dina idoler slog igenom. Emil "HeatoN" Christensen berättar om



sin resa från skadad ishockeyspelare till Counter-Strike-kung.
Youtube-paret Ufosxm och KimmyPower bjuder in till sitt hem och
förklarar hur deras Minecraft-videor gav upphov till hundratusentals
ivriga fans. Och Emma "Swebliss" Bliss öppnar dörrarna till sin
lyxiga Youtubevilla där hon streamar sitt spelande på Twitch. Följ
också med Female Legends, föreningen som låter tjejer och icke-
binära ta plats på proffsscenen och jobbar för att skapa bättre

stämning på turneringar. Du får dessutom hänga backstage på några
av Sveriges största spelföretag, Dice och Star Stable, och träffa

designers som jobbat på titlarna som gjort att spel blivit vårt lands
största kulturexport.
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