Vilka spel gillar du?
Ända sedan jag var liten har jag älskat att spela tv-spel och datorspel. Det började med ett
Nintendo 8 bitars och det var Super Mario och Zelda som fångade en i den magiska spelvärlden.
Man skulle kunna säga att dessa två spelen var början till min kärlek till spel.

Genom åren som gick så avverkade man både 100 tals spel och ett gäng olika konsoler tills det
var dags för datorn att stiga in i rampljuset. Under de tidiga åren med en dator så gick det inte
spela några spel alls förutom MS-Röj och kortspel. Men sedan hände det något och
spelutvecklarna hade fått upp ögonen för att göra spel till datorer. Det första spelet som tog mig
och alla mina kompisar med storm var Quake, vi spelade non stop hela tiden och var fullkomligt
överrumplade över hur häftigt det var. Att det också gick att tävla mot andra i Quake var en helt
ny värld som gjorde det möjligt att tävla mot andra än datorn. Åren fortsatte och spelen blev bara
bättre och bättre, i samma takt blev även internet bättre och lanen byttes ut med samtal på
ventrilo eller Teamspeak.

Casinospel
Åren gick och tiden till att spela spel blev allt mindre och avsaknaden av spänningen och glädjen
det medförde blev allt större. Det var då jag bestämde mig för att testa ett internetcasino för allra
första gången. Jag hade tidigare vägrat att spela den typen av spel då jag inte riktigt förstod vad
det handlade om.
Men mina närmsta vänner hade börjat spela både poker och på casinon på nätet. Man skulle
kunna säga att jag testade pga. grupptrycket från mina vänner. Och oj vad förvånad jag blev, jag
hade aldrig kunnat tänka mig att det skulle kunna vara lika spännande och roligt att spela vanliga
spel. Visst det kan kosta en summa pengar men jag var nog och satte en budget för de pengarna
jag kunde spela för och ändå leva gott om jag förlorade dem. Ett effektivt sätt att hålla koll så det

inte går överstyr. Vissa sessioner var bättre och andra var sämre, precis som när jag spelade
datorspel. Men en sak jag märkte var att de gångerna jag lyckades vinna en större summa
pengar så medförde det att jag automatiskt spelade mer. Så då bestämde jag mig för att aldrig
gå över summan jag hade satt som var 1000 kr i månaden.
Det vill säga om jag lyckades vinna 5000 kr så fick jag ändå inte spela för mer pengar än det.
Lite likt det nya som svenska casinon har med maxgränser fast mycket tidigare i tiden. Tro det
eller ej men jag höll mig till det och håller mig fortfarande till samma spelgräns även om jag nu är
många år äldre. Tycker fortfarande det är lika kul med casinospel och hänger ofta på youtube för
att kolla in nya automater och andra som vunnit storvinster.

