Helmets
läsutmaning
2020
Delutmaningar:
1. En bok som är äldre än du ___________________________________________________________
2. En glad bok _______________________________________________________________________
3. En bok du har fördomar mot _________________________________________________________
4. Det finns många mänskor på bokens pärm eller i beskrivningen _____________________________
___________________________________________________________________________________
5. En bok av en författare med samiskt ursprung ___________________________________________
6. Bokens titel börjar och slutar på samma bokstav _________________________________________
7. I boken bryter någon mot lagen _______________________________________________________
8. En bok som någon annan väljer åt dig __________________________________________________
9. Någon möter rädslor i boken _________________________________________________________
10. Boken utspelar sig i ett land som har färre invånare än Finland _____________________________
___________________________________________________________________________________
11. Alternativhistoria _________________________________________________________________
12. Det finns ett skådespel eller en opera som baserar sig på boken ____________________________
___________________________________________________________________________________
13. Någon går vilse i boken ____________________________________________________________
14. Boken har med sport att göra _______________________________________________________
15. En fiktiv berättelse där en verklig person finns med ______________________________________
16. I boken har en bok en viktig roll ______________________________________________________

17. En bok skriven av en forskare ________________________________________________________
18. Boken handlar om något ämne som är obekant för dig ___________________________________
.

#helmetlukuhaaste

helmet.fi/lasutmaning
helmet.f
i

19. En bok som du läser tillsammans med någon ___________________________________________
20. En bok som behandlar naturens mångfald _____________________________________________
21. Du gillar bokens första mening _______________________________________________________
22. I boken finns en opålitlig berättare ___________________________________________________
23. Boken har också kommit ut som lättläst _______________________________________________
24. En bok av en författare som skrivit fler än 20 böcker _____________________________________
25. I boken är någon på en ö ___________________________________________________________
26. Författarens efternamn börjar på X, Y, Z, Å, Ä eller Ö _____________________________________
27. En berättelse i diktformat, ett diktverk eller en berättelse på vers ___________________________

___________________________________________________________________________________
28. En bok som berättar om framtiden ___________________________________________________
29. En bok eller ett seriealbum som har med Japan att göra __________________________________
30. I boken blir en människa räddad _____________________________________________________
31. Boken berättar om livet på landsbygden _______________________________________________
32. Boken har ursprungligen kommit ut på ett språk du inte kan _______________________________
33. I boken sker en metamorfos _________________________________________________________
34. I bokens titel finns ett ord som har med naturen att göra __________________________________

35. I boken använder någon sociala medier _______________________________________________
36. En bok som en känd person rekommenderar ___________________________________________
37. Tidpunkten har stor betydelse i boken _________________________________________________
38. På bokens pärm eller i beskrivningen finns ett träd _______________________________________
39. Någon flyger i boken _______________________________________________________________
40. En bok skriven av en författare som dog på 2010-talet ____________________________________
41. I boken lagar någon mat eller bakar ___________________________________________________
42. I boken finns far- eller morföräldrar ___________________________________________________
43. En bok som har utkommit i en förlagsserie _____________________________________________
44. I boken växlar man brev ____________________________________________________________
45. En debutbok _____________________________________________________________________
46. I boken finns en bastu _____________________________________________________________
47 - 48. Två böcker med mycket liknande namn ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
49. En bok som kommit ut år 2020 ______________________________________________________
50. En bok som bibliotekets personal rekommenderat _______________________________________
.
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