
  
  

Norsjö biblioteks 
läsutmaning 

v47-v2 
Bra jobbat! 

Vi hoppas att den här listan gav dig en 
inspirerande och värdefull läsupplevelse och 
att du har fått läsa och upptäcka några nya 
böcker som du annars inte hade läst. 

Utveckla ditt läsande genom att anta vår läsutmaning! 

Försök att pricka av så många som möjligt (eller alla 25) 
punkterna på listan under veckorna 47 - 2. Kanske vidgas dina 
vyer inom litteraturen genom böcker du annars kanske inte 
skulle ha valt. 

Lämna in din lista på biblioteket så får 
du en belöning för din fantastiska insats 
i sommarens läsutmaning. 

Du kan läsa vuxenböcker, ungdomsböcker eller barnböcker. 
Du kan även läsa e-böcker eller lyssna på ljudböcker. Välkommen! 
Pricka av punkterna i listan allt eftersom du läser böcker 
som passar in på beskrivningen. Det är tillåtet att pricka av 
flera punkter med hjälp av en och samma bok. Det viktiga är 
att du när utmaningen är slut har tagit dig igenom så många 
punkter som möjligt. Du behöver inte följa listans ordning. 

När du är klar kan du lämna in din lista och få en liten belöning! 

Lycka till! 
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1. Läs en novell 

2. Läs en bok med en handling som är nyhetsaktuellt 

3. Läs en bok med vackert omslag 

4. Läs en julklassiker  

8. Läs en bok som utspelar sig i ett land som du är nyfiken på 

9. Läs en bok som har 24 kapitel 

10. Läs en faktabok 

11. Läs en bok som någon rekommenderat dig 

12. Läs en bok där ett husdjur har stor betydelse 

13. Läs en bok där titeln börjar på första bokstaven i ditt namn 

14. Läs en bok som är baserad på en verklig händelse 

15. Läs en bok om böcker 

16. Läs en bok som alla pratar om 

17. Läs ett seriealbum 

18. Läs en bok som utspelar sig i december 

Läs en bok inspirerad av mytologi, folktro eller legender 

20. Läs en bok med tråkig/ful framsida 

21. Läs en bok om ett livsöde 

22. Läs en bok med samisk anknytning 

23. Läs en bok med endast ett ord i titeln 

24. Läs en bok med ett nummer i titeln 

25. Läs en bok som blivit film 

5. Läs en bok som innehåller ett mysterium 

6. Läs en bok skriven av två författare 

7. Läs en bok av en västerbottnisk författare 

Tips  

Lämna in din utmaning med namn och kontaktuppgifter 

till Norsjö bibliotek senast fredag 13/1-23 så är du med 

och tävlar om en valfri bok från Adlibris till en max 

kostnad av 300 kronor. 

Namn: ___________________________________________ 

Telefonnummer eller mail:  

_________________________________________________ 

 



 


