
 

 



 

 

1. Egy könyv, ami 2020-ben jelenik meg 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

2. Egy könyv, aminek a középpontjában egy család áll 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

3. Egy olyan könyv, ami Keleten játszódik ( pl. Kína, Japán, India) 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

4. Egy könyv, aminek jelzős szerkezet a címe (pl. Éjszakai merülés/Nora Roberts) 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

5. A könyv, amit a borító miatt választasz 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

6. Egy könyv, ami kötődik Spanyolországhoz vagy a spanyol nyelvhez 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 



 

7. Egy regény, amit skandináv szerző írt 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

8. Egy olyan könyv, amit már régóta reklámoznak és nagyon várod 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

9. Egy könyv, ami egy történelmi rejtélyt dolgoz fel 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

10. Egy könyv, ami egy sorozat első része 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

11. Egy könyv, aminek furcsa a címe 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

12. Egy könyv, aminek a címe 3 szó 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 



 

13. Egy könyv, ami egy afrikai országban játszódik 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

14. Olvass el egy ifjúsági regényt! 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

15. Egy könyv, ami happy enddel végződik 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

16. Egy könyv, ami magyar író tollából származik 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

17. Egy könyv, amiben az igazság nagyon fontos 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

18. Olvass el egy könyvet, ami egy divatos téma körül forog  

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 



 

19. Egy könyv, aminek a mondanivalója mélyen megérintett 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

20. Egy könyv, ami nagyvárosban játszódik 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

21. Egy könyv, ami vidéken játszódik 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

22. Egy olyan könyv, aminek a középpontjában egy titok áll 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

23. Egy könyv, ami biztosan örömet okoz neked 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

24. Egy könyv a könyvtárból 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 



 

25. Egy könyv, amiben a főszereplő amerikai 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

26. Regény, ami 100 évvel vagy még korábban játszódik 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

27. Egy könyv, amit nem tudtál letenni 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

28. Egy kortárs, szépirodalmi könyv  

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

29. Egy könyv, aminek a sztorija felidegesített 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

30. Egy könyv ami rövidebb, mint 150 oldal 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 



 

31.  Egy Pulitzer-díjas könyv 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

32.  Olvass el egy olyan könyvet, aminek a szerzője álnevet használ! 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

33. Egy könyv, ahol sok mindent megélt a főkarakter 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

34. Egy krimi vagy kalandregény, amely magánéleti szálat is tartalmaz 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

35. Egy könyv, aminek a borítóján vagy a fehér vagy a fekete szín dominál 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

36. Egy könyv, amely abban az évben jelent meg, amikor születtél 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 



 

37. Egy könyv, amit bármikor újraolvasnál 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

38.  Egy „kosztümös” könyv 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

39.  Egy könyv, amit a strandra magaddal vinnél 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

40. Egy könyv, melynek címe félrevezetett, mert a fülszöveget nem olvastad el 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

41. Egy könyv, amit akár rólad is írhattak volna 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

42.  Egy nyáron játszódó könyv 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 



 

43. Egy olyan könyv, aminek írójától még nem olvastam eddig semmit 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

44. Jolly Joker  - a te választásod  

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

45. Olvass el egy kortárs verseskötet! 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

46. Olvass el egy szakmádba vágó új szakkönyvet! 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

47. Egy olyan témájú/típusú/műfajú könyvet, amit még soha nem olvastál 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

48. Egy könyv, amiben a főhős új életet kezd 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

          Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:…………………………… 

 



 

49. Egy könyv, aminek a cselekménye több szálon fut  

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

50. Egy könyv, ami színházban, mulatóban vagy a filmes szakmában játszódik 

Szerző:……………………………………………………………………………….. 

          Cím: …………………………………………………………………………………………………..Osztályzat:………………………… 

 

 

Kívánunk sok-sok maradandó élményt, szép gondolatot az idei könyves kihívásban! 

 

A könyvtárosok 


