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1. Boken kombinerar fakta och fiktion ____________________________________________________
2. Is eller snö spelar en viktig roll i boken _________________________________________________
3. En bok vars händelser du skulle vilja delta i ______________________________________________
4. En bok vars händelser du inte skulle vilja delta i __________________________________________
5. I boken blir någon allvarligt sjuk _______________________________________________________
6. Boken är skriven av en författare som du inte känner till ___________________________________
7. Boken handlar om vänskap __________________________________________________________
8. I boken hittar man något som är förlorat eller tros vara förlorat ______________________________
9. Bokens huvudkaraktär tillhör en etnisk minoritet _________________________________________
10. Bokens titel är tråkig enligt dig _______________________________________________________
11. Boken berättar inte händelser i kronologisk ordning ______________________________________
12. En diktbok publicerad under de senaste fem åren _______________________________________
13. En barn- eller ungdomsbok publicerad på 2000-talet _____________________________________
14. Boken handlar om en historisk händelse _______________________________________________
15. Boken behandlar ett ämne du vill veta mer om __________________________________________

16. Bokens kapitel har namn ___________________________________________________________
17. Boken har orsakat offentlig debatt eller uppståndelse ____________________________________
18. Boken är skriven av en journalist _____________________________________________________
19. Boken har minst tre olika berättare ___________________________________________________
20. Karaktärer i boken har övernaturliga förmågor __________________________________________
21. Boken har att göra med din barndom _________________________________________________
22. Boken innehåller textmeddelanden, e-postmeddelanden eller inlägg på sociala medier _________
___________________________________________________________________________________
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23. En liten bok ______________________________________________________________________
24. Boken är skriven av en författare från Mellanöstern ______________________________________
25. I bokens titel finns ett väderstreck ____________________________________________________
26. Boken har att göra med samhällsaktivism ______________________________________________
27. En annan deltagare i läsuppmaningen har rekommenderat boken ___________________________
28. Huvudpersonen i boken är minderårig _________________________________________________
29. Boken beskriver det goda och det onda ________________________________________________
30. I boken flyttar någon till ett nytt land __________________________________________________
31. Det finns något i boken som är viktigt för dig ___________________________________________
32. I boken bryter man mot gemenskapens normer _________________________________________

33. Händelserna i boken utspelar sig i Afrika _______________________________________________
34. Det finns ett naturord i författarens namn ______________________________________________
35. Det finns en rättegång i boken _______________________________________________________
36. Boken följer många generationers liv __________________________________________________
37. Bokens omslag eller namn får dig att må bra ____________________________________________
38. I boken förverkligar någon en dröm ___________________________________________________
39. En novellsamling __________________________________________________________________
40. Boken handlar om ett land som inte längre existerar _____________________________________

41. En serie eller bok om en superhjälte __________________________________________________
42. I boken bor man i kollektiv __________________________________________________________
43. Boken passar minst tre delutmaningar ________________________________________________
44. I bokens titel finns namnet på en stad _________________________________________________
45. Ett prisbelönt debutverk ____________________________________________________________
46. Bokomslagets huvudfärg är röd eller bokens namn har ordet röd ___________________________
47.–48. Två böcker vars författare tillhör samma familj eller släkt ______________________________
___________________________________________________________________________________
49. Boken publicerades 2022 ___________________________________________________________
50. Bibliotekets personal har rekommenderat boken ________________________________________
.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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