Helmet-lukuhaaste 2018:
1. Kirjassa muutetaan_______________________________________________
____________________
2. Kotimainen runokirja______________________________________________
____________________

3. Kirja aloittaa sarjan___________________________________________________
____________________
4. Kirjan nimessä on jokin paikka__________________________________________
____________________
5. Kirja sijoittuu vuosikymmenelle, jolla synnyit__________________________________
____________________
6. Kirja on julkaistu useammassa kuin yhdessä formaatissa_________________
____________________
7. Kirja tapahtumat sijoittuvat fiktiiviseen maahan tai maailmaan________________
____________________
8. Balttilaisen kirjailijan kirjoittama kirja ____________________________________
____________________
9. Kirjan kansi on yksivärinen_______________________________________________
____________________

10. Ystävän tai perheenjäsenen sinulle valitsema kirja____________________________
____________________
11. Kirjassa käy hyvin _____________________________________________________
____________________
12. Sarjakuvaromaani______________________________________________________
____________________
13. Kirjassa on vain yksi tai kaksi hahmoa_______________________________________
____________________
14. Kirjan tapahtumat sijoittuvat kahteen tai useampaan maahan____________________
____________________
15. Palkitun kääntäjän kääntämä kirja__________________________________________
____________________
16. Kirjassa luetaan kirjaa____________________________________________________
____________________
17. Kirja käsittelee yhteiskunnallista epäkohtaa__________________________________
____________________
18. Kirja kertoo elokuvan tekemisestä_________________________________________
____________________
19. Kirja käsittelee vanhemmuutta______________________________________________
____________________

20. Taiteilijaelämäkerta_____________________________________________________
____________________
21. Kirja ei ole omalla mukavuusalueellasi______________________________________
____________________
22. Kirjassa on viittauksia populaarikulttuuriin___________________________________
____________________

___________________
23. Kirjassa on mukana meri_________________________________________________
___________________
24. Surullinen kirja________________________________________________________
___________________
25. Novellikokoelma_______________________________________________________
___________________
26. Kirja kertoo paikasta, jossa et ole käynyt____________________________________
___________________
27. Kirjassa on sateenkaariperhe tai samaa sukupuolta oleva pariskunta______________
___________________
28. Sanat kirjan nimessä ovat aakkosjärjestyksessä_______________________________

___________________
29. Kirjassa on lohikäärme_________________________________________________
___________________
30. Kirja liittyy ensimmäisen maailmansodan aikaan_____________________________
___________________
31. Kirjaan tarttuminen hieman pelottaa______________________________________
___________________
32. Kirjassa käydään koulua tai opiskellaan____________________________________
___________________
33. Selviytymistarina______________________________________________________
___________________
34. Kirjassa syntyy tai luodaan jotain uutta____________________________________
___________________
35. Entisen itäblokin maasta kertova kirja_____________________________________

___________________
36. Runo on kirjassa tärkeässä roolissa________________________________________
___________________
37. Kirjailijalla on sama nimi kuin perheenjäsenelläsi____________________________
___________________
38. Kirjan kannessa on kulkuneuvo___________________________________________

___________________
39. Kirja on maahanmuuttajan kirjoittama_____________________________________
___________________
40. Kirjassa on lemmikkieläin_______________________________________________
___________________
41. Valitse kirja sattumanvaraisesti___________________________________________
___________________
42. Kirjan nimessä on adjektiivi______________________________________________
___________________
43. Suomalainen kirja, joka on käännetty jollekin toiselle kielelle___________________
___________________
44. Kirja liittyy johonkin peliin_______________________________________________
___________________
45. Palkittu tietokirja______________________________________________________

___________________
46. Kirjan nimessä on vain yksi sana__________________________________________
___________________
47. Kirja kerrotaan lapsen näkökulmasta______________________________________
___________________
48. Haluaisit olla kirjan päähenkilö___________________________________________
___________________
49. Vuonna 2018 julkaistu kirja______________________________________________
____
50. Kirjaston henkilökunnan suosittelema kirja__________________________________
Lue lisää Helmet-lukuhaasteesta: www.helmet.fi/lukuhaaste

