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En bok som handlar om mat
En reseskildring
En bok där någon blir förälskad
En bok som handlar om emigranter, flyktingar
eller asylsökande
En bok med en pärm som du kan göra ett
Bookface med
En bok som handlar om bibliotek
Gröna året 2016 har sloganen Mitt landskap –
på landet och i stan. Läs en lämplig bok!
En bok av en författare du inte läst tidigare
En bok som är skriven på ett språk eller
en dialekt som är främmande för dig
En bok av en författare från Asien
En bok med serier
Ett skådespel
En bok där titeln är en fråga
En faktabok om historia
En bok vars pärm du tycker är ful
En bok du aldrig tidigare hört talas om
En bok där man festar eller firar
En barnbok
En bok där huvudpersonen har ditt drömyrke
En bok där titeln syftar på en tid på dygnet
En bok som är skriven på 1700-talet
En bok där Marilyn Monroe är med (det har
gått 90 år sedan hennes födelse)
En bok som handlar om en kvinna som var
pionjär på sitt område (det har gått 150 år
sedan Miina Sillanpää föddes)























En underhållande bok
En bok som handlar om Olympiader
En bok där det finns en storm
En bok som blev sin författares sista verk
En bok som väckt diskussion
En bok där man befinner sig i rymden
En samling essäer eller kolumner
En bok vars titel syftar på en årstid
En bok som är förbjuden någonstans i världen
En bok av en författare som vunnit Nobelpriset
En bok som en pensionär rekommenderat
En bok där man sänder brev
En bok om ett land som varit i krig på
2000-talet
En bok där Pablo Picasso är med (det har gått
135 år sedan han föddes)
En bok där någon dör
En bok som handlar om en finländsk man
En bok som en person under 18 år
rekommenderat
En bok skriven av en författare från
Sydamerika
En bok som har mindre än 150 sidor
En bok som är publicerad år 2016
En bok som bibliotekspersonalen
rekommenderat

Läs mer om läsutmaning:
www.helmet.fi/lasutmaning

En bok som varit Boktips / Päivän täky på
Boksampo / Kirjasampo
En bok med över 500 sidor
En biografi eller memoar
En bok skriven av en författare från Afrika
En bok om något som är viktigt för dina
familjemedlemmar
En bok som är skriven av två författare
tillsammans

Hernán Piñera






