Helmetlukuhaaste
2022
1. Kirjassa yhdistetään faktaa ja fiktiota ___________________________________________________
2. Kirjassa jää tai lumi on tärkeässä roolissa _______________________________________________
3. Kirja, jonka tapahtumissa haluaisit olla mukana __________________________________________
4. Kirja, jonka tapahtumissa et itse haluaisi olla mukana _____________________________________
5. Kirjassa sairastutaan vakavasti ________________________________________________________
6. Kirjan on kirjoittanut sinulle uusi kirjailija _______________________________________________
7. Kirja kertoo ystävyydestä ____________________________________________________________
8. Kirjassa löydetään jotain kadotettua tai sellaiseksi luultua __________________________________
9. Kirjan päähenkilö kuuluu etniseen vähemmistöön ________________________________________
10. Kirjan nimi on mielestäsi tylsä _______________________________________________________
11. Kirjassa tapahtumia ei kerrota aikajärjestyksessä ________________________________________
12. Runokirja, joka on julkaistu viiden viime vuoden aikana ___________________________________
13. Lasten- tai nuortenkirja, joka on julkaistu 2000-luvulla ____________________________________
14. Kirja kertoo historiallisesta tapahtumasta ______________________________________________
15. Kirja käsittelee aihetta, josta haluat tietää lisää _________________________________________

16. Kirjan luvuilla on nimet _____________________________________________________________
17. Kirja on aiheuttanut julkista keskustelua tai kohua _______________________________________
18. Kirjan on kirjoittanut toimittaja ______________________________________________________
19. Kirjassa on vähintään kolme eri kertojaa _______________________________________________
20. Kirjan hahmoilla on yliluonnollisia kykyjä ______________________________________________
21. Kirja liittyy lapsuuteesi _____________________________________________________________
22. Kirja sisältää tekstiviestejä, sähköposteja tai some-päivityksiä ______________________________
23. Pieni kirja _______________________________________________________________________
.
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24. Kirjan on kirjoittanut Lähi-idästä kotoisin oleva kirjailija ___________________________________
25. Kirjan nimessä on ilmansuunta ______________________________________________________
26. Kirja liittyy kansalaisaktivismiin ______________________________________________________
27. Kirjaa on suositellut toinen lukuhaasteeseen osallistuva __________________________________
28. Kirjan päähenkilö on alaikäinen ______________________________________________________
29. Kirjassa kuvataan hyvää ja pahaa _____________________________________________________
30. Kirjassa muutetaan uuteen maahan __________________________________________________
31. Kirjassa on jotain sinulle tärkeää _____________________________________________________
32. Kirjassa rikotaan yhteisön normeja ___________________________________________________

33. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Afrikkaan ________________________________________________
34. Kirjailijan nimessä on luontosana _____________________________________________________
35. Kirjassa on oikeudenkäynti __________________________________________________________
36. Kirjassa seurataan usean sukupolven elämää ___________________________________________
37. Kirjan kansi tai nimi saa sinut hyvälle mielelle ___________________________________________
38. Kirjassa toteutetaan unelma tai haave _________________________________________________
39. Novellikokoelma __________________________________________________________________
40. Kirja kertoo maasta, jota ei enää ole __________________________________________________

41. Sarjakuva tai kirja, joka kertoo supersankarista __________________________________________
42. Kirjassa asutaan kommuunissa tai kimppakämpässä ______________________________________
43. Kirja sopii ainakin kolmeen haastekohtaan _____________________________________________
44. Kirjan nimessä on kaupungin nimi ____________________________________________________
45. Palkittu esikoisteos ________________________________________________________________
46. Kirjan kannen pääväri on punainen tai kirjan nimessä on sana punainen ______________________
47.-48. Kaksi kirjaa, joiden kirjoittajat kuuluvat samaan perheeseen tai sukuun ___________________
___________________________________________________________________________________
49. Kirja on julkaistu vuonna 2022 _______________________________________________________
50. Kirjaa on suositellut kirjaston työntekijä________________________________________________
.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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