
     AURONPLAY: EL JUEGO DEL HATER 
 

"El juego del hater" va ser escrit per Raul Alvarez més conegut 
com el famós YouTuber Auronplay. 
 
Va sortir a la venda el dia 24 d'octubre del 2017. No va ser el 
seu primer llibre Però si la seva primera novel·la.  
Bé, ara us explicarem de què tracta aquest llibre: 
 

Joel Graham és un YouTuber molt famós, que té un canal de 
YouTube. Es dedica a fer bromes pel seu canal. 
Un dia es va adonar que el seu canal tenia molts subscriptors, 
però mai pujava el número. 

Un dia, se li va ocórrer fer una broma telefònica que tingués molt èxit, i que gràcies a 
aquella broma, els seus subscriptors, poguessin pujar el doble o el triple. 
 

Va decidir fer la broma en Donald, que la gent li deia Donald Blanco de la broma, 
perquè cada vegada que li feien una broma no se la creia. 
En Donald treballava fabricant ninots de rèpliques de gent famosa. 
 

Donald havia fet un ninot de Cristiano Ronaldo, que no havia demanat permís a 
l'empresa per fer-lo. 
 

La broma consistia, que el Joel es fes passar per un treballador de l'empresa i 
telefonar en Donald, per dir-li que havia de demanar permís per fer el ninot. 
En Donald s'estava creient la broma però a en Joel se li va escapar el riure. 
 

Quan en Donald es va adonar que era una broma, no li va fer cap 
gràcia. Al cap d'un temps, Donald li va demanar en Joel que fes 
un vídeo dedicat en Donald per demanar-li perdó. Però en Joel li 
va dir que no faria aquell vídeo, li va dir que ell no havia fet res 
malament. Només li havia fet una broma. 
Joel s'ho va pensar i va decidir demanar-li perdó però d'una altra 
manera. 
La nostra opinió és que és un llibre molt interessant, intrigant i divertit. 
 

Ho recomanem les dues molt. 
                                                                Aroa i Aintzane 


