Helmets läsutmaning 2018:
1. Någon flyttar i boken___________________________________ ____________________
2. En inhemsk diktsamling______________________________________________________

3. Boken inleder en serie____________________________________
____________________
4. I boken namn finns en plats________________________________
____________________
5. Boken utspelar sig i det årtionde då du föddes__________________
____________________
6. Boken har kommit ut i fler än ett format ________________________________________
7. Boken utspelar sig i ett fiktivt land eller en fiktiv värld. _____________________________
8. En bok skriven av en baltisk författare_______________________
____________________
9. Bokens pärm är enfärgad_________________________________
____________________

10. En vän eller familjemedlem har valt boken åt dig_________________________________
11. Det går bra i boken _____________________________________
____________________
12. En serieroman____________________________________________________________
13. I boken finns bara en eller två gestalter_____________________
____________________
14. Boken utspelar sig i två eller flera länder____________________
____________________
15. En bok som översatts av en prisbelönt översättare______________
____________________
16. I boken läser någon en bok _________________________________________________
17. Boken behandlar orättvisor i samhället_______________________
____________________
18. Boken berättar om att göra en film_________________________
____________________
19. Boken skildrar föräldraskap_____________________________ ____________________

20. En konstnärsbiografi_______________________________________________________
21. Boken går utanför ditt bekvämlighetsområde_________________
____________________
22. Boken hänvisar till populärkultur__________________________
____________________

23. Havet finns med i boken____________________________________________________
24. En sorglig bok__________________________________________
___________________
25. En novellsamling________________________________________
___________________
26. Boken berättar om en plats där du inte har varit__________________
___________________
27. I boken finns en regnbågsfamilj eller ett samkönat par____________
___________________
28. Orden i bokens namn står i alfabetisk ordning___________________________________

29. I boken finns en drake______________________________________
___________________
30. Boken handlar på ett eller annat sätt om första världskriget_______
___________________
31. Du är lite rädd för att börja läsa boken_________________________________________
32. I boken går någon i skolan eller studerar______________________
___________________
33. En överlevnadsberättelse___________________________________
___________________
34. I boken föds eller skapas nånting nytt ________________________
___________________
35. En bok om ett land i det forna östblocket_____________________
___________________

36. En dikt spelar en viktig roll i boken____________________________
___________________
37. Författaren har samma förnamn som någon i din familj_________
___________________
38. På bokens pärm finns något fordon__________________________
___________________

39. Boken är skriven av en invandrare____________________________
___________________
40. I boken finns ett keldjur_____________________________________________________
41. Välj boken slumpmässigt___________________________________
___________________
42. I bokens namn finns ett adjektiv ______________________________
___________________
43. En inhemsk bok som har översatts till ett främmande språk_______
___________________
44. Boken har kopplingar till något spel___________________________________________
45. En prisbelönt faktabok____________________________________
___________________

46. Det finns bara ett ord i bokens namn__________________________________________
47. Boken berättas ur ett barns synvinkel__________________________
___________________
48. Du skulle vilja vara bokens huvudperson_______________________
___________________
49. En bok som kommit ut år 2018_______________________________________________
50. En bok som bibliotekets personal rekommenderat _______________________________
Mer information om Helmets läsutmaning: www.helmet.fi/lasutmaning

