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Din iPad er også velegnet som e-bogslæser. Biblioteket tilbyder lån af e-bøger gennem 

eReolen.dk. For at forhindre ulovlig kopiering er e-bøgerne beskyttede med DRM (Digital 

Rights Management). Du skal derfor bruge et bestemt program – Bluefire Reader og have et 

Adobe-id for at kunne læse e-bøgerne fra eReolen på din iPad. 

Hent appen Bluefire Reader til iPad i App Store. 

 

https://itunes.apple.com/dk/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8&uo=4 

 

Inden du åbner appen skal du oprette et Adobe-id, hvis du ikke har et i forvejen. Du opretter 

dit Adobe-id på Adobe’s hjemmeside. 

 

https://www.adobe.com/dk/account/sign-in.adobedotcom.html 

 

 

Klik på linket Har du ikke et Adobe-id? Udfyld felterne og husk adgangskoden – du skal 

bruge den for at komme videre med Bluefire Reader. 

 

https://ereolen.dk/
https://itunes.apple.com/dk/app/bluefire-reader/id394275498?mt=8&uo=4
https://www.adobe.com/dk/account/sign-in.adobedotcom.html
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Åbn appen Bluefire Reader på din iPad. 

 

 

 

I feltet Adobe ID indtaster du den e-mailadresse, du brugte, da du oprettede dit Adobe-id og i 

feltet Kodeord indtaster du den adgangskode, du angav, da du oprettede dit Adobe-id. 

Tryk på Aktivér. 
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Åbn Safari (web-browseren) på din iPad og gå til eReolen.dk. 

 

 

Tryk på Log Ind og Log ind med flg.: 

CPR-nr. /Lånerkortnr. : 0413392671  

Pinkode: 1234 

Vælg Guldborgsund i feltet Dit bibliotek. 

Ovenstående log ind er til kursusbrug, dvs. at den e-bog, du henter, kun vil være tilgængelig 

på din iPad i ca. 20 min. 

Finder du en e-bog, du rigtig gerne vil læse, skal du bruge dit eget CPR-nr. og pinkode. I 

Guldborgsund-bibliotekerne er det muligt, at låne tre e-bøger om måneden med mindre 

månedens kvote er opbrugt. Du skal være bosat i Guldborgsund kommune (eller ansat på 

biblioteket) og være oprettet som bruger for at kunne låne e-bøger gennem biblioteket. 

http://ereolen.dk/
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Find den titel du vil låne og tryk på Lån. 

 

Den valgte e-bog præsenteres nu med flere oplyningerne; tryk igen på Lån. Du får nu vist 

pop-up’en Hent ebog. 
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Sæt flueben ved Ja, jeg harAdobe ID og Ja, jeg har Bluefire Reader…. og tryk på Videre til 

download. 

Desværre får jeg denne meddelelse, da bibliotekets kvote er opbrugt . 

 

 

Er bibliotekets kvote ikke opbrugt vises popup’en Succes. 

 

 

Tryk på Hent – din e-bog hentes nu ned på din iPad. 
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Tryk på ”Åbn i Bluefire Reader”.  

 

 

Tryk på Læs nu. 
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Din e-bog er nu klar til læsning – den er tilgængelig i 30 dage fra den dato, hvor du hentede 

den på eReolen.dk. 

 

 

Når du læser 

Rør venstre og højre side af skærmen for at bladre. Du sætter bogmærker ved at trykke på 

ikonet under batteriindikatoren øverst til højre på skærmen.  

Når du rører midten af skærmen for du adgang til Bibliotek, Indhold, Bogmærker, Søg, 

Indstillinger. Rør midten af skærmen igen for at få menuen væk. 

Bibliotek: Her vises din bogreol – de bøger, du har lånt. 

Indhold: Her får du vist indholdsfortegnelsen. Under indhold kan du øverst på skærmen vælge 

Info, Indhold, Bogmærk. Under Info har du mulighed for at slette din e-bog eller aflevere den. 

Under Bogmærk kan du se en liste over de bogmærker, du har oprettet. Du kan redigere og e-

maile dine bogmærker med noter, hvis du trykker på ikonet øverst til højre på skærmen. Du 
kommer retur til din bog, når du trykker på Tilbage øverst til venstre på skærmen. 

Bogmærker: Her får du få vist listen over bogmærker i den pågældende e-bog. 
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Søg: Her har du mulighed for at søge på ord eller sætninger i teksten og bladre direkte til det 
sted i e-bogen, hvor teksten optræder. 

Indstillinger: Her kan du ændre tekststørrelse, margens størrelse, ændre grafiske måder at 
bladre på, lysstyrke m.m. 

 

Du kan også købe e-bøger til din iPad, her skal du være opmærksom på, at priserne kan 

variere meget for den samme titel. Det vil derfor være en god idé at starte indkøbet med en 

søgning på prissammenligninssiden bogpriser.dk eller i appen Billige Bøger -  
https://itunes.apple.com/dk/app/billige-b-ger/id471756812?mt=8&uo=4 

 

Du kan også købe e-bøger i iBooks (Butik), men det er ofte det dyreste sted at handle. 

Saxo.com tilbyder en lang række gratis e-bøger, bl.a. også en krimi – ”Bestjålet” af den lokale 
forfatter Gittemie Eriksen 

 

http://www.saxo.com/dk/bestjaalet_pdf_9788799604401?searchText 

Tænkepauser, som danner udgangspunkt for Hovedbibliotekets månedlige debatcafé, kan også 

hentes gratis. Du kan hente aprils tænkepause - Hans Hauges ”Danmark” her: 
 

 

http://viden.jp.dk/binaries/taenkepauser/danmark.pdf (Når filen er åbnet, så tryk midt på 
skærmen og vælg Åbn i… og vælg Bluefire Reader) 

Du kan altid anvende Bluefire Reader til læsning af kopibeskyttede e-bøger. E-bøger som ikke 
er kopibeskyttede kan også læse i iBooks – Apples egen e-bogslæser. 

http://www.bogpriser.dk/
https://itunes.apple.com/dk/app/billige-b-ger/id471756812?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/dk/app/ibooks/id364709193?mt=8&uo=4
http://www.saxo.com/dk/bestjaalet_pdf_9788799604401?searchText
http://viden.jp.dk/undervisning/sites/taenkepauser/
http://viden.jp.dk/binaries/taenkepauser/danmark.pdf
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Singler 

Forlaget Zetland har specialiseret sig i singler – minibøger, som er længere end en avis- eller 

magasinartikel, men kortere end en bog, typisk på mellem 30 og 90 sider. Også prisen er 

tilsvarende billig. Singler udkommer kun digitalt. Den første single udkom herhjemme i 2012, 

Amazon.com lancerede singlen i 2011 og har solgt mere end 160 mio. eksemplarer til to 
dollars stykket. Danske singler forhandles af bl.a riidr.dk, saxo.com og iBooks. 

Apps 

Litteratur til iPad kan dog også være andet end tekstfiler i en e-bogslæser. Tre danske 
forfattere har skrevet litteratur specifikt for iPad. De tre apps kan hentes i App Store. 

Svend Aage Madsen: Kvinden ved siden af 

https://itunes.apple.com/dk/app/kvinden-ved-siden-
af/id534905261?mt=8&uo=4 

 

Merete Pryds Helle: Stjernetime 

https://itunes.apple.com/dk/app/stjernetime/id534913975?mt=8
&uo=4 

 

Ursula Andkjær Olsen: Kaos 

https://itunes.apple.com/dk/app/kaos/id534908762?mt=8&uo=4 

 

http://zetland.dk/wp-content/uploads/2012/08/DenLangeFortaelling_Berlingske.pdf
https://da.riidr.com/
http://www.saxo.com/dk/
https://itunes.apple.com/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/dk/app/kvinden-ved-siden-af/id534905261?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/dk/app/kvinden-ved-siden-af/id534905261?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/dk/app/stjernetime/id534913975?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/dk/app/stjernetime/id534913975?mt=8&uo=4
https://itunes.apple.com/dk/app/kaos/id534908762?mt=8&uo=4

