HELMETS LÄSUTMANING 2019
1. På bokens pärm finns människoansikten_____________________
____________________
2. I boken letar man efter en försvunnen mänska eller ett försvunnet
____________________
föremål
3. En bok i en genre du i allmänhet inte läser_______________________________________
4. Den enda bok författaren skrivit____________________________
____________________
5. Boken har varit kandidat till ett inhemskt litteraturpris_____________________________
6. En kärleksroman________________________________________
____________________
7. Boken berättar om en plats där du har varit___________________
____________________

8. En bok det enligt dig hör till allmänbildningen att läsa__________
____________________
9. En bok som någon som inte fyllt 18 år rekommenderat_________
____________________
10. En bok av en rasifierad författare__________________________
____________________
11. Boken behandlar kvinnans ställning i samhället__________________________________
12. Boken har med Storbritannien att göra_______________________
____________________
13. En inhemsk barn- eller ungdomsbok__________________________________________
14. Författarens släktnamn börjar på samma bokstav som ditt_________________________

15. I boken behandlas någonting som är tabu____________________
____________________
16. I boken rör vi oss på gränsen mellan verkligt och overkligt_______
____________________
17. I boken förekommer tvillingar______________________________
____________________
18. En bok skriven av en europeisk författare_____________________
____________________
19. Du gillar inte bokens titel________________________________
____________________
20. Boken berättar om en kultur som du inte känner från tidigare___
____________________
21. En bok skriven av en kändis______________________________
____________________
22. En bok som behandlar klimatförändringen__________________
____________________

23. I bokens titel finns något land________________________________________________

24. En bok du tagit ur hyllan utan att titta_______________________
___________________
25. En bok av en författare du inte tidigare läst något av_____________
___________________
26. En bok du ser att en person du inte känner läser_________________________________
27. En bok som tar sitt stoff ur den nordiska mytologin_______________________________
28. På bokens pärm finns en måne_______________________________________________
29. Någon drömmer i boken__________________________________
___________________
30. På bokens pärm finns ett stadslandskap________________________________________
31. I boken rör sig någon med metro_____________________________________________
32. I bokens titel finns ett yrke________________________________
___________________
33. Du har sett en film som baserar sig på boken____________________________________
34. I boken finns texter av många skribenter_______________________________________
35. I boken finns ett företag eller en företagare_____________________________________
36. I boken är någon ensam___________________________________
___________________
37. En publikation ett litet förlag gett ut___________________________
___________________
38. En bok som är förbjuden någonstans i världen________________
___________________
39. En bok som berättar om förhållandet mellan mänska och djur____
___________________
40. Boken behandlar psykiska problem___________________________
___________________
41. Boken utspelar sig i en tid då du velat leva_____________________
___________________
42. Författarens namn fascinerar dig__________________________________
___________________
43. Boken följer ett barns uppväxt______________________________
___________________

44. Boken berättar om Berlin_________________________________
___________________
45. I bokens titel finns ett nekningsord__________________________
___________________
46. I boken finns en transperson eller en icke-binär person____________
___________________
47. Boken har mindre än 100 sidor_______________________________
___________________
48. Boken berättar om en person med syn- eller hörselskada__________________________
49. En bok som kommit ut år 2019_______________________________________________
50. En bok som bibliotekets personal rekommenderat_______________________________
Mer information om Helmets läsutmaning: www.helmet.fi/lasutmaning

