
Find bog ud fra
et emne
Klik på en
kategori, der
lyder god. 

Søgeguide til 

Klik på "Søg" på forsiden
Sådan kommer du til de
fede kategorier. 

Når du ikke lige ved, hvad du vil læse



Find lige den
bog, der
passer til dit
humør.   

De 3 små prikker
Her kan du downloade
en bog. Så kan du læse
eller lytte offline!

ELLER

Vælger du for
eksempel "Venskab"
kommer du herind: 

TIP



Søg på et ord
Du kan for eksempel skrive
"Fodbold" i søgefeltet. 
Klik på søg eller enter.

Søg selv på et ord og
find en god bog

Klik på "Søg" på forsiden
og søg selv på en bog.
 

Men det giver 399 forslag i
alt. Det er bare helt vildt
mange bøger.



Klik på "Filtrér"
og vælg forskellige ting.
 

 
Sådan ser det ud,
når du kommer
herind.
 
Her har du en
masse
muligheder for at
sortere.
 

Øv, jeg kan slet ikke vælge...
Sortér nogle forslag fra. Så finder du
lettere en bog, der passer til dig.



Lix-tal
 
Vælg lix-tal og
find bøger, der
passer til dit
læseniveau.
 

HUSK

Træk mod højre Træk mod venstre

Klik på "Anvend"
 
Klik altid på
"Anvend", når du
har filtreret din
søgning. 
 
Ellers kan app'en
ikke huske det.
 



Udvælg de bøger, som
passer dig ud fra disse

menuer: 

Alder: find en bog til din alder
her.

Vælg for eksempel en lydbog,
hvis du er i humør til det.

Vælg kun at se de blå bøger.
Psst.. De tæller ikke med i din
kvote.

Vælg andre sprog, hvis du er
modig.

Tip: vælg rækkefølgen for,
hvordan bøgerne skal vises. 
For eksempel:

Vælg emner
Vælg emner, du synes er sjove eller
spændende. For eksempel:

drenge og venner.



HUSK

Vælg emner
Vælg emner du synes er sjove eller
spændende. For eksempel:



Vælg en bog
 

Du kan nu vælge

en af de bøger,

der er kommet

som forslag i din

søgning.

 

Juhu, vi er nede på 4 forslag til bøger!

RIGTIG 
 
LÆSNING!


