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Simpel og ligetil

Udfordrende

Avanceret

Navn:     Alder:   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 læser en 
 bog med en forside du godt kan lide (1), med fantasivæsener (2), mens du spiser en is (3) – så har du   
 allerede klaret 3 opgaver. 
 Når du har gennemført, skal dette ark afleveres på biblioteket (senest 21.august), så er du med i  
   lodtrækningen om de tre hovedpræmier, hvor man får lov til at “tømme” en boghandel på 5 minutter. 
 Spørg bibliotekaren, hvis du har brug for hjælp eller inspiration til bøger, der passer til udfordringerne.

OG FÅ 1 BOG!




