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Hets som företeelse var något som jag länge inte hade någon aning
om vad det innebar förutom sista natten inför en deadline eller under
var dusch på skolmorgnarna. Att det fanns en njutning i hetsen kunde
jag i viss mån förstå på den kick jag kunde känna när jag hunnit bli
klar med något precis i tid. Det var egentligen inte lathet som sköt på

saker så länge som möjligt utan det var känslan av att ha
åstadkommit något på så kort tid som möjligt under en så hetsig eller

intensiv period som jag kunde klara av.När sedan detta koncept
presenterades för mig i form av kortspelet Hets av författarinnan till
denna bok så var jag fast. Som en obotligt tävlingsinriktad människa
var detta för mig ett sätt att ta tidsoptimismen till en ny nivå, det går
alltid göra något snabbare, alltid smidigare. Och det fanns alltid
(nåväl, nästan alltid) någon som var snabbare än mig. Detta är för

mig kärnan och utmaningen i Hets. I denna bok har läsaren möjlighet
att ta del av de olika tankesätt och tekniker som hittills har hjälpt
författarinnan gå obesegrad genom den organiserade hetsvärldens

ungdom och som har fått många, undertecknad inkluderad, att nästan
ge upp sporten i frustration. Denna bok är en möjlighet för dig som

är perfektionist eller bara löjligt tävlingsinriktad att ta ett steg
närmare de högre titlarna inom hetsen och ta ditt spel till nästa nivå.



Den ger dig som föredrar att spela på en social nivå flertalet
argument som visar på den fantastiska sociala interaktion som spelet
också ger möjlighet till på många nivåer. Den visar på hur du som
chef kan använda olika tekniker för att skapa ett effektivare och mer
synkroniserat samarbete på just din arbetsplats. Det finns något för

alla!
Om inget annat så visar boken på hur en brinnande passion för något
som för de flesta uppfattas som ett simpelt kortspel kan hitta ett djup

som ingen annan visste fanns. Ett måste i bokhyllan för alla
Hetsmedvetna!

-Jonas Bergman, Legitimerad Hetsare
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