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Läsmiraklet 

Hurdan ska en bra barnbok vara? Om du frågar mig, så 

kan jag efter mycket grubbel bara svara: "Den ska vara 

bra." Så sa Astrid Lindgren och jag kan inte annat än att 

hålla med henne. När jag läser är det precis vad jag vill, 

att boken ska vara bra. Jag tänker att vad som är en bra 

bok kan vara olika från person till person. Det beror helt 

enkelt på vilken typ av böcker som intresserar en. Men 

för att tycka om läsning tror jag att man måste ha 

upplevt läsmiraklet i sitt liv. 

Ni vet när man läser en bok som är så bra att det känns 

som att man sugs in i bokens handling. När man hela 

tiden vill läsa vidare men samtidigt inte vill att boken ska 

ta slut. Det är bland det bästa som finns! Jag älskar att 

läsa och pratar jämt om böcker. Det är så fantastiskt att 

kunna fly in i en bok och uppleva nya berättelser gång 

på gång. 

För att kunna dela med mig av mina läsupplevelser och 

sprida läslust och boktips till andra startade jag Agnes 

bokblogg 2014. Då var jag 12 år. På bloggen skriver jag 

om böckerna jag läser, ger boktips och intervjuar förfat

tare. Det är fint att kunna dela sina läsupplevelser med 

andra och genom min blogg har jag lärt känna många 

fantastiska människor med samma intresse. Mitt bok

bloggande har också g jort mig ännu mer intresserad av 

läsning och nu när jag är 17 år läser jag mer än 

någonsin. Jag tror att vägen till läslust kommer genom 

att du hittar en bok du verkligen gillar. Då vill du uppleva 

läsmiraklet igen och kommer att fortsätta läsa böcker. 

Så fortsätt läs, boktipsa och prata om böckerna du läser! 

Det är fantastiskt och ger otroligt mycket! 

Agnes Lindholm 

http:/ /agnesbokblogg.blogspot.com/ 
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