Fyld din tablet eller
smartphone til ferien:
•
•
•
•

e -bøger og lydbøger
aviser
udenlandske magasiner
rejseguides

Alt sammen klar til at fylde på din smartphone
eller tablet og tage med i rejsekufferten.
Der er en bred vifte af tilbud for hele familien.

Biblioteket ønsker dig en god rejse.

www.randersbib.dk

Gør din
tablet
rejseklar

Læs og lyt de gode historier

Læs fede magasiner

Læs nyheder fra hele verden

I eReolen får du adgang til en lang stribe
danske e-bøger og lydbøger, og du finder bl.a.
kærlighedsromaner, historiske bøger, biografier og nye krimier.

I Zinio finder du lækre, populære udenlandske
magasiner som Country Living, Cosmopolitan
og National Geo-graphic.

Læs udenlandske aviser og magasiner fra hele
verden med Press Reader.

I eReolen kan du enten læse eller lytte dig til
de gode historier.

Der er magasiner for enhver smag: mode,
biler, sport, rejser, musik, boligindretning, foto
og meget andet.

Følg med i The Guardian, Newsweek eller New
York Times eller find magasiner til din yndlingsinteresse.
I PressReader finder du også Børsen.
Læser du Press Reader fra udlandet, vil du
også kunne læse danske aviser.

Fyld din tablet/smartphone før rejsen med
godt læsestof, og læs/lyt når du er offline på
ferien. Læs mere og få adgang på:
randersbib.dk/ereolen eller spring direkte på
fra eReolens app.

Du finder også de danske magasiner: Alt om
Data og Datatid.

I eReolen Go! finder du e-bøger og lydbøger
til børn, perfekt til en regnvejrsdag i sommerhuset eller til lange bilture sydpå. Se mere på
randersbib.dk/ereolengo

Download magasinerne, når du er online, og
tilgå dem via Zinio for libraries-appen, også
når du er offline.

Download aviser/magasiner og læs dem offline via app’en Press Reader

Læs mere om Zinio og få adgang på:
randersbib.dk/zinio

Læs mere om Press Reader og få adgang på:
randersbib.dk/pressreader

I eReolen Global finder du engelsksprogede
romaner, fagbøger og lydbøger samt tegneserier for børn og voksne. Smugtræn dit engelske ordforråd og find f.eks. også rejseguides
fra Lonely Planet. Se mere på ereolenglobal.dk

Spring køen over i bladkioskerne og spar penge. Det er altid de nyeste numre, du finder.

Brug Press Reader til at holde dig opdateret på de danske nyheder, når du er på ferie
udenlands.

