
1. Läs en bok om kaniner  ______________________________________
2. Läs en bok som utspelar sig förr i tiden  _________________________
3. Läs en bok av Sven Nordqvist    _______________________________
4. Läs en blå bok  ____________________________________________
5. Läs en bok om något läskigt  __________________________________
6. Läs en bok med dikter  ________________________________________
7. Läs en bok av Astrid Lindgren  ________________________
8. Läs en bok som utspelar sig i ett annat land  ________________________
9. Läs en bok som utspelar sig i en annan världsdel  ___________________
10. Läs en bok med drakar i  _____________________________________
11.	 Läs	en	bok	som	fått	ett	fint	pris		_______________________________
12. Läs en bok där det är natt  ___________________________________
13. Läs en bok om björnar  ______________________________________
14. Läs en bok som din mamma eller pappa gillade som barn____________
15. Läs en röd bok   ___________________________________________
16. Läs en bok om syskon   _____________________________________
17. Läs en bok om en person som du skulle vilja vara som   _____________
18. Läs en bok om en plats du skulle vilja besöka  _____________________
19. Läs en bok om prinsessor eller prinsar  __________________________
20. Läs en bok där någon har stulit något  ___________________________
21. Läs ett seriealbum  _________________________________________
22. Läs en bok om magi  ________________________________________
23. Läs en bok som utspelar sig i framtiden  ________________________
24. Läs en bok om katter  ______________________________________
25. Läs en bok om hundar  ______________________________________
26. Läs en bok om en bästa vän  _________________________________
27. Läs en bok om en hjälte  ____________________________________
28. Läs en bok om en skurk  _____________________________________
29. Läs en bok av Martin Widmark  _______________________________
30. Läs en bok av Barbro Lindgren  _______________________________
31. Läs en bok som utspelar sig i skogen  ___________________________
32. Läs en bok som utspelar sig i en stor stad  ________________________
33. Läs en bok som utspelar sig på landet  __________________________
34.	 Läs	en	bok	som	blivit	film	eller	TV-serie		________________________
35. Läs en bok som får dig att skratta  ______________________________
36. Läs en bok om något du skulle vilja göra  ________________________
37. Läs en bok om en sport  _____________________________________
38. Läs en bok om ett spöke  ____________________________________
39. Läs en bok med snö i  ______________________________________
40. Läs en bok där någon reser någonstans  ________________________
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Skriv på varje rad vilken bok du har läst. Lämna in på ditt bibliotek 
innan 31 oktober och få möjligheten att vinna fina priser den 
7:e november, då vi firar Emmaboda bibliotek 40 år!

Förnamn:

Efternamn:

Kontaktuppgifter (telefon/mejladress):

Ta gärna en Instagrambild på det du läser (var gärna kreativ) och tagga 
med en eller flera hashtags
 
  #emmabodabibliotek40                                       #bibblanfirar40år  
                                                   #emmabibblan40        
           #läsutmaningen40år  


