
Sommerbogen 2020 
– en læseudfordring

Lyt til en lydbog på ereolengo.dk ....................  

Læs udenfor .............................................................  

Læs mens du spiser en is ..................................

Læs i nattøj ...............................................................

Tag på biblioteket og lån en bog .....................

Læs i mørket med en lommelygte .................

Læs i sengen ...........................................................

Læs et eventyr ........................................................

Læs en tegneserie/ grafisk roman  ...............

Læs en billedbog  ..................................................

Læs en klumme eller artikel i avisen  ............

Læs en bog på mindst 300 sider  ...................

Læs en novelle eller et digt  ..............................

Læs en bog udgivet i 2020 ...............................

Læs en bog på engelsk ......................................

Læs en bog du har fået anbefalet 

af en voksen  ...........................................................

Læs en bog der var nomineret til Orlaprisen 

dr.dk/ultra/orlaprisen-2019  ...........................

Læs en bog om noget du ikke vidste 

i forvejen ...................................................................

Læs en filmatiseret bog  .....................................

Vælg en bog med lukkede øjne 

og læs den  ...............................................................
Anbefal en bog til en ven  ..................................

Læs en fagbog  ......................................................

Læs en bog om, eller med, dyr  ......................

Læs sammen med én du kan lide  ................

Læs en fantasybog  .............................................

Læs en uhyggelig bog (hvis du tør)  .............

Læs med fødderne i vand  ................................

Læs en science fiction-bog  .............................

Læs en bog af en dansk forfatter  ..................

Vælg en bog med en forside du godt 
kan lide – og læs den  .........................................

Simpel og ligetil

Udfordrende

Avanceret

Navn:       Tlf:     Mail: 

  For dig mellem 6 og 15 år.
  Læs mindst 3 bøger og udfyld anmeldelseskortene.
  Gennemfør mindst 10 udfordringer. Du må gerne kombinere dem på tværs, f.eks. hvis du låner en 
 uhyggelig bog (1) på biblioteket (2), og læser den i mørket med en lommelygte (3) - så har du allerede  
 klaret 3 opgaver.
  Når du har gennemført, skal dette ark afleveres på biblioteket (senest 22.august).
  Spørg bibliotekaren, hvis du har brug for hjælp eller inspiration til bøger, der passer til udfordringerne.
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