HELMET-LUKUHAASTE 2019
1. Kirjan kannessa on ihmiskasvot_____________________________
____________________
2. Kirjassa etsitään kadonnutta ihmistä tai esinettä_________________
____________________

3. Kirja sellaisesta kirjallisuuden lajista, jota et yleensä lue____________________________
4. Kirjailijan ainoa teos_______________________________________
____________________
5. Kirja on ollut ehdolla kotimaisen kirjallisuuspalkinnon saajaksi_______________________
6. Rakkausromaani_________________________________________
____________________
7. Kirja kertoo paikasta, jossa olet käynyt________________________
____________________
8. Kirja, jonka lukeminen kuuluu mielestäsi yleissivistykseen_______
____________________
9. Alle 18-vuotiaan suosittelema kirja____________________________
____________________

10. Rodullistetun kirjailijan kirjoittama kirja______________________
____________________
11. Kirja käsittelee naisen asemaa yhteiskunnassa___________________________________
12. Kirja liittyy Isoon-Britanniaan________________________________________________
13. Kotimainen lasten- tai nuortenkirja____________________________
____________________
14. Kirjailijan sukunimi alkaa samalla kirjaimella kuin oma sukunimesi
____________________
15. Kirjassa käsitellään jotain tabua____________________________
____________________
16. Kirjassa liikutaan todellisen ja epätodellisen rajamailla____________
____________________
17. Kirjassa on kaksoset______________________________________
____________________
18. Eurooppalaisen kirjailijan kirjoittama kirja____________________
____________________
19. Et pidä kirjan nimestä____________________________________
____________________

20. Kirja käsittelee sinulle entuudestaan vierasta kulttuuria_________
____________________
21. Julkisuuden henkilön kirjoittama kirja________________________
____________________
22. Ilmastonmuutosta käsittelevä kirja___________________________
____________________

23. Kirjan nimessä on jokin maa_________________________________________________
24. Sokkona hyllystä valittu kirja_________________________________
___________________
25. Kirja kirjailijalta, jonka tuotantoa et ole lukenut aiemmin_________
___________________
26. Kirja, jota näet sinulle tuntemattoman henkilön lukevan__________
___________________
27. Pohjoismaisesta mytologiasta ammentava kirja__________________________________
28. Kirjan kannessa on kuu_____________________________________________________

29. Kirjassa nähdään unia______________________________________
___________________
30. Kirjan kannessa on kaupunkimaisema________________________
___________________
31. Kirjassa kuljetaan metrolla___________________________________
___________________
32. Kirjan nimessä on ammatti________________________________
___________________
33. Olet nähnyt kirjasta tehdyn elokuvan________________________
___________________
34. Kirjassa on usean kirjoittajan kirjoituksia______________________
___________________
35. Kirjassa on yritys tai yrittäjä_______________________________
___________________

36. Kirjassa ollaan yksin_______________________________________
___________________
37. Pienkustantamon julkaisu___________________________________
___________________
38. Jossain päin maailmaa kielletty kirja__________________________
___________________

39. Ihmisen ja eläimen suhteesta kertova kirja_____________________
___________________
40. Kirja käsittelee mielenterveyden ongelmia______________________
___________________
41. Kirja sijoittuu aikakaudelle, jolla olisit halunnut elää________________
___________________
42. Kirjailijan nimi viehättää sinua_______________________________
___________________
43. Kirja seuraa lapsen kasvua aikuiseksi________________________
___________________
44. Kirja kertoo Berliinistä______________________________________
___________________
45. Kirjan nimessä on kieltosana_________________________________________________

46. Kirjassa on trans- tai muunsukupuolinen henkilö_________________
___________________
47. Kirjassa on alle 100 sivua___________________________________
___________________
48. Kirja kertoo kuulo- tai näkövammaisesta henkilöstä_______________
___________________
49. Vuonna 2019 julkaistu kirja________________________________
___________________
50. Kirjaston henkilökunnan suosittelema kirja_____________________________________
Lue lisää Helmet-lukuhaasteesta: www.helmet.fi/lukuhaaste

