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første bog fyldt med billeder og fun facts og en masse andet som selv Brohave-fans ikke ved. Rasmus
fortæller hele historien om sit liv fra barndommen på Fyn til det liv som professionel YouTuber han lever

idag. I bogen kommer du helt tæt på, hvad der skete, da Rasmus blev årets YouTuber til Guldtuben, du møder
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har rundet 250.000 følgere på Instagram, har sin egen app og blev kåret som Årets Youtuber ved Guldtuben
2016 med 1,4 millioner afgivne stemmer. "Sådan blev jeg Rasmus Brohave" er en personlig bog til alle

Rasmus' fans – og til deres nysgerrige søskende og forældre, som måske ikke ved, hvad YouTube er endnu
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