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Läs 21 böcker under 2021
För
För dig
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12 år
år

@bibblanpigalle
www.bibliotek.nassjo.se

Delta i årets läsutmaning för dig 9 –12 år!

Hur lånar jag e-böcker och ljudböcker?

I det här häftet hittar du 32 böcker som du bara måste läsa!
Läs 21 av böckerna under 2021.
När du läst en bok kryssar du i cirkeln vid boken du läst.
När du läst alla 21 böckerna lämnar du in ditt häfte till biblioteket.
Alla som deltar får välja en pin och är med i utlottningen
av riktigt bra presentkort.

- Tillgänglig som e-bok i appen Bibblix

Bibblix är en app för dig som är 6-12 år och vill läsa böcker
direkt i din surfplatta eller mobiltelefon. Ladda ner appen i
App Store eller Google Play och logga in med
lånekortsnummer och pinkod.
Du kan läsa upp till 5 böcker per vecka.
Bra va?

- Tillgänglig som e-bok eller ljudbok i appen Biblio

Detta häfte tillhör:
________________________________________________
Jag är ____________ år gammal.
Min mejl: ______________________________________________.
Min adress: ___________________________________________
___________________________________________.

1.

Ladda ner Biblio-appen i App Store eller Google Play.

2.

Välj ditt bibliotek i menyn och logga in med ditt
lånekortsnummer eller personnummer och pinkod.

3.

Sök efter den bok du vill läsa, klicka på boken och sen på
”Låna”.

Lånetiden är 28 dagar och lånet lämnas automatiskt tillbaka
när lånetiden är över. Du kan låna 8 böcker på en
kalendermånad. Du kan även göra dina lån tillgängliga offline
under ”Mina lån”.

Dagbok för alla mina fans
Jeff Kinney

Lars är LOL
Iben Akerlie

Carags förvandling
Katja Brandis

Anne på Grönkulla
L.M. Montgomery

Brorsan är kung
Jenny Jägerfeld

Kalle och chokladfabriken
Roald Dahl

F som i sämst
Cilla Jackert

Vår trädkoja med 15
våningar
Andy Griffiths

Röda spår
Katarina Genar

Skämmerskans dotter
Lena Kaaberbøl

Tusen stjärnors ö
Emma Karinsdotter

Du & Jag
Katarina von Bredow

Gå på mål Marta
Anja Gatu

Jorden runt på 80 dagar
Jules Verne

Harry Potter och de vises
sten
J.K. Rowling

Åshöjdens bollklubb
Max Lundgren

Nikkis dagbok
Rachel RenéeRussell

Glasbarnen
Kristina Ohlsson

Dödens tivoli
Camilla Lagerqvist

Kattvinden
Helena Öberg

Hur du tränar din drake
Cressida Cowell

Ihop i smyg
Emma Askling

Mästerdetektiven
Blomkvist
Astrid Lindgren

Min vän Skuggan
Michael Morpurgo

Min morbror trollkarlen
C.S. Lewis

Falafelflickorna
Christina Wahldén

Legenden om Sally Jones
Jakob Wegelius

Momo eller kampen om
tiden
Michael Ende

Rum 213
Ingelin Angerborn

Så mycket kärlek kan inte
dö
Moni Nilsson

På plats i tiden
Åsa Storck

Alex Dogby
Monica Zak

