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Før du læser 

 

Kig på forsiden af bogen. 

Hvem har skrevet bogen?  
 

________________________________________________________________________________ 

 

Hvad gør man, når man gamer?  _________________________________________________ 

 

Er du selv gamer? 

 

Hvilke reklamer kan du se på pigernes t-shirts? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kig på bagsiden af bogen. 

Hvad får du at vide? Farv de rigtige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måske    Ja   Nej 

Piger kan være vildt gode til at game. 

Nogle piger lever af at game. 

Alle drenge er gode til at game. 

Bogen handler om piger, der gamer. 
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Mens du læser 

Hvad betyder det? Tegn pil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan du svare på 10 hurtige om piger, der gamer? 

 

1. Hvem er den ældste af de fem piger, du kan læse om?   __________________ 

 

2. Hvad hedder den svenske CS:GO-spiller, der er en af verdens bedste?  

_______________________________________________________________ 

3. Hvilket land kommer Sasha Hostyn fra? _______________________________ 

4. Hvilken gamer spiller med kaldenavnet Mimi? _________________________ 

5. På hvilket show er Sara Miller vært?  _________________________________ 

6. Hvad hedder pigen, der har tjent flest penge på gaming? 

_______________________________________________________________ 

7. Hvem mener, at man skal tro på sine egne drømme? ____________________ 

CS:GO 

Nick 

Chat 
At tale grim 
på nettet 

Toxic 

Det man 
kalder sig, når 
man gamer 

Counter Strike: 
Global Offensive 

Her kan man 
skrive med 
andre spillere 
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8. Hvor kan man se Michaela Lintrup spille? _____________________________ 

9. Hvem spiller StarCraft II? __________________________________________ 

10. Hvad er Zainabs kaldenavn, når hun gamer? ___________________________ 

 

Brug gamer-ordbogen på side 30/31. Skriv gamer-ord på linjerne, så det giver 

mening. Du kan bruge disse ord: 

 

 

 

 

 

 

Anne er lige begyndt at spille _________, så hun er stadig en __________. 

Hun er god til at være _________________, så hendes ________________________ 

undgår at blive ramt. Anne håber på engang at blive ________, og måske få et nyt 

___________ til sin karakter.  

 

Når du har læst bogen 

                                                                                                  JA            NEJ 

Kunne du tænke dig at leve af at game?    

 

Hvorfor?/hvorfor ikke? __________________________________________________________ 

 pro 
  CS noob 

support teammates 
 skin 
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Brug skemaet på side 26. Hvad ville dit gamernavn være?  _________________________ 

 

Hvad kunne du selv tænke dig, dit gamernavn skulle være?  _______________________                 


