Skriv dina kontaktuppgifter här och lämna till ditt bibliotek
senast 12/4 så är du med i vår bokutlottning.

Namn ___________________________________________
Telefon ______________________________ Ålder ________
Vi sparar inga kontaktuppgifter utan allt raderas så fort vi
skickat ut information till vinnarna.

Skriv ditt boktips här

På www.gotabiblioteken.se kan du med ditt bibliotekskort få tillgång till
dessa tjänster:
Med Biblio kan du välja mellan omkring 18 000 e-böcker och
nästan 4 000 e-ljudböcker. Det är ett utbud som riktar sig
både till barn och vuxna. Ladda ner appen redan idag
och börja utforska.
Cineasterna erbjuder drygt 2 500 kvalitetsfilmer från hela
världen. Med ett urval av både kända och okända filmer för
både stora och små, finns något för hela familjen.
Läs dagstidningar i datorn hemma med ditt bibliotekskort.
Det finns tidningar från 100 olika länder på 60 olika språk att
välja på. För att komma åt Pressreader hemifrån behöver du
vara inloggad på Götabiblioteken.

Bä

Kryssa i minst 7 saker om du är barn och 14 saker
om du är vuxen.
Välj minst en uppgift från varje kategori.
Lämna dina kontaktuppgifter på baksidan så är du
med i vår bokutlottning.

på ett mjölkpaket
i en tidning
en dikt
minst en novell i en novellsamling
ett recept på något gott du kan baka

en bok om vänskap
en faktabok
en deckare
en läskig bok
en rolig bok
en bok som utspelar sig på 1800- eller 1900-talet
en bok som har vår i sig

ett boktips - dela gärna med dig av tipset på baksidan
ett brev till någon du tycker om
en dikt
i din dagbok
eller lös ett korsord

en bok som du tyckte om när du var liten
en bok som är utgiven 2020 eller 2021
en bok som är på mindre än 150 sidor

på en film som också finns som bok

en bok från en genre som du vanligtvis inte läser

på en film om något som hänt på riktigt

en bok med många bilder

på en nyhetssändning

en bok som har med sport att göra

på en film och läs undertexten

en bok som någon har tipsat dig om

på www.gotabiblioteken.se för att få inspiration

