Läsbingo – Jag har läst…
Sommaren 2017
Under sommaren förlänger vi tiden för dina boklån, allt för att underlätta och bidra till en
extra skön och ledig lässommar. Då kan du också passa på att göra bibliotekets läsbingo.
Om du får bingo och lämnar in din bricka till biblioteket senast vecka 34, så är du med i
prisutlottning. Dina sommarlån ska också återlämnas i vecka 34, datum finns på ditt lånekvitto
och på Mina sidor, Mina lån på http://bookitpub.vallentuna.se.

Lycka till!

… en svensk
klassiker med
bokstaven A
i titel eller i
författarnamnet.

… ny poesi,
utgiven efter år
2010.

… en bok som
en vän har
rekommenderat.

... en bok som
gjorde mig arg.

… en bok skriven
av en levande
Nobelpristagare.

… en fantasybok
som inte verkar
innehålla några
drakar.

… en bok där
författaren har
hatt på
porträttfotot.

… en blå bok.

… en
ungdomsbok
som jag vill
rekommendera
att andra också
läser.

… i skuggan
av ett träd.

… en rysk
klassiker på
minst
500 sidor.

… samma bok
som en vän och
sedan diskuterat
den.

… en deckare
skriven av en
kvinna, om jag är
man, eller
skriven av en
man, om jag är
kvinna.

… en bok som i
ett icke
europeiskt land

… en så dålig bok
att jag slutade att
läsa den.

… en bok som
handlar om att
fly.

… en bok som jag
läst tidigare,
omläsning.

… en riktigt
härlig
feelgoodbok

… en bok som
gjorde mig
upphetsad…

… en bok högt för
ett barn.

… en bok från
ett antikvariat.

… en tecknad
serie för vuxna.

… en bok som
jag lyssnade på,
en ljudbok
(för dig som
vanligtvis inte
lyssnar på
böcker)
… en biografi

… en bok som jag
inte vill att andra
ska se mig läsa.

Vill du få lästips? Kom in och fråga oss!
Namn____________________E-post/Telefon_______________________

BIBLIOTEK

