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Gør ferien monster-spændende med eReolen og Netlydbog 
Det myldrer med helte og monstre i sommerens kampagne fra eReolen og Netlydbog. På eReo-
len.dk og Netlydbog.dk finder du masser af hårrejsende gys og monsterhistorier til feriens biltu-

re, de kedelige regnvejrsdage og hygge i sommerhuset.  
 

Hen over sommeren kører bibliotekerne en landsdækkende kampagne for e-bøger og netlydbøger 

fra eReolen og Netlydbog. Kampagnen er rettet mod børn mellem 6 og 14 år. Med et ønske om at 
pirre børnenes – og især drengenes – læselyst, sætter eReolen og Netlydbog sommeren igennem 

fokus på de fantastiske elementer i børne- og ungelitteraturen under temaet helte og monstre.  
 

Redaktionerne på eReolen og Netlydbog giver i løbet af sommeren inspiration til temaer, nyheder og læse-

tips for at vække børnenes interesse for de mange læseoplevelser, der ligger på eReolen og Netlydbog.  

 

For at få adgang til de tusindvis af e-bøger og lydbøger på eReolen og Netlydbog, skal du være re-

gistreret som låner på dit lokale bibliotek. E-bøgerne og lydbøger kan du låne, lige når det passer 
dig – og så behøver du ikke bekymre dig om, at bøgerne fylder i rejsetasken. 

  
Offline læsning og lytning med eReolens app 

Med eReolens app kan du hente e-bøger til din tablet eller smartphone inden afrejse og tage e-
bøgerne med dig på ferie, uden at du behøver bekymre dig om internetadgang i løbet af ferien.  

 
Med eReolens nye app til iPad og iPhone, er det også muligt at downloade og høre netlydbøger 

uden internetadgang. Den nye app kan hentes i App Store fra juli måned. Senere bliver den nye 
app også tilgængelig på Google Play. 

 

Hent eReolens app i Google Play eller App Store – og forbered dig på at lade helte og monstre 
overtage verden. 

 
Det eneste, der kræves for, for at du kan benytte eReolen og Netlydbog, er, at du er oprettet på 

dit lokale bibliotek. Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger, så tag en tur forbi dit lokale 

bibliotek, inden du tager på ferie.  

 
Du kan få mere inspiration til sommerens digitale litteratur på dit lokale bibliotek, hvor de også 

kan hjælpe dig med at komme i gang med at bruge eReolen og Netlydbog. 
 

 

 

https://ereolen.dk/
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