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Little is an affectionate and 
serious story, but full of hope 
about what it can be like for 
little kids in a sad home. 

Little

Stina Wirsén 

صغري

Hardcover
Size mm: 210x148
Pages: 40

isbn 9789175252643

Pelles’s school: 
Diseases and Viruses

Maria Frensborg & 
Gösta Knutsson
Illust. Ingrid Flygare

مدرسة بييل:

عن األمراض والفريوسات

Hardcover
Size mm: 165x210
Pages: 32

isbn 9789175253282

Pelle’s School is a mix of fiction 
and nonfiction about how one can 
catch a virus and get sick. It offers 
basic guidelines on how to stay 
healthy and active. صغري، قصة معّبة عّم ميكن أن يكون

حال الصغار يف أجواء منزلية متوترة.

حزينة لكنها مليئة باألمل.
مدرسة بييل، متزج بني الرسد القصيص وتقديم

املعلومات العلمية حول كيفية إصابة

الشخص بالفريوسات واألمراض. يقدم الكتاب

إرشادات أساسية حول كيفية الحفاظ عىل

الصحة والنشاط بأسلوب لطيف ممتع.

PICTURE BOOKS

 أهال وسهال بكم يف صفحة الكتالوج الدويل لدار فينيكس، ستوكهومل

  يسعدنا أن نشارككم كتالوج الشتاء لعام 2021. وميكنكم تنزيله أومشاهدته عب اإلنرتنت للتعرف عىل    

أحدث اإلصدارات، ووصف مخترص لكل عنوان، وأسمء املؤلفني والرسامني، والرقم املعياري للكتاب

ميكنكم تنزيل طلب عرض أسعار يف الئحة إكسل

hej@fenixforlag.seألية استفسارات، يرجى التواصل معنا عىل

.

.
، 



The Little Lantern
Ghassan Kanafani

القنديل الصغري

Hardcover
Size mm: 170x216
Pages: 72

isbn 9789175252667

A true masterpiece. This story is 
about a young princess who must 
bring the sun into the palace in 
order to become a queen. 

 رائعة غسان كنفاين، هذه القصة عن أمرية صغرية

.عليها أن تُدِخل الشمس إىل القرص يك تصبح ملكة

The adventure of a dot
Gulnar Hajo

حكاية نقطة عىل دفرت أبيض

Hardcover
Size mm: 195x247
Pages: 32

isbn 9789175252674

This is a story of a dot who gets 
really tired of sitting in the same 
place, so it decides to travel along 
and make many shapes.  

 هذه قصة نقطة تعبت من الجلوس يف نفس املكان،

فتقرر أن تنطلق يف مغامرة وتصنع أشكاال كثرية

.

When I am happy
Hiyam Abu Adas
Illust. Haya Halaw

عندما أكون سعيدا

Hardcover
Size mm: 201x232
Pages: 32

isbn 9789175252391 

What makes you happy? Follow 
this boy to find out what makes 
him happy. This may be when he 
is picking olives while sitting on 
grandfather’s shoulders, or when 
he wears his aunt’s embroidered 
shawl.

 ما الذي يجعلك سعيدا؟ رافق هذا الصبي

 لتعرف ما الذي يجعله سعيدا. قد يكون ذلك

 يف قطف الزيتون وهو جالس عىل كتفّي جده،

أو عندما يلبس شال عمته الـمطرز

.

An oyster’s tale
Flora Majdalawi
Illust. Ola Gustafsson

حكاية محارة

Hardcover
Size mm: 216x216
Pages: 40

isbn 9789175252865

Follow Aisha on her imaginative 
journey inside the ocean. There 
she meets a sad oyster who used 
to live peacefully, but now she is 
struggling in a polluted and 
devastating environment.
 هيا نرافق عائشة يف رحلتها املثرية إىل عمق البحر

 حيث تلتقي مبحارة حزينة كانت تعيش بسالم عىل

الشاطئ ، واآلن تعاين من بيئة ملوثة ومدمرة

.

.

Selma and the orange
Haya Mansour
Illust. Gada Jermy

سلمى والبتقالة

Hardcover
Size mm: 202x232
Pages: 32

isbn 9789175252407

Salma lives in a tent. She is hol-
ding a chalk and drawing an 
orange tree on the canvas of her 
tent. But with some imagination 
the orange becomes a delicious 
pie, an umbrella, or even a bal-
loon that flies high.

 تسكن سلمى يف خيمة، وها هي تـمسك طبشورة

 وترسم شجرة برتقال عىل قمش خيمتها، فترسح

 بخيالها يك تصبح البتقالة فطرية شهّية، أومظلة

.واقية من املطر، أو بالون يطري بها عاليا



I can tie my shoe! 
(arabic - english)

Helena Bross
Illust. Kadri Ilves

أستطيع أن أربط حذايئ

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175253367

The Swimming school
(arabic - english)

Helena Bross
Illust. Kadri Ilves

مدرسة السباحة

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175253459

Axel and mother are in the shoe store. 
Axel likes a pair of extra nice shoes, but 
they have shoelaces as mom warned. 
But Axel promises that he will practice. 
Will he have the time?

 أكسل وماما يف متجر األحذية. هناك حذاء يُعجب أكسل

 كثريا. لكن الحذاء فيه رباط، وماما تقول أن ربطه صعب.

لكن أكسل يعدها أن يتدرب. فهل سيكون لديه الوقت؟

The whole class is learning to 
swim. Omar and Axel are prac-
ticing. Omar is cold and he just 
wants to go to the classroom. 
But Axel wants to be with Omar. 
What should he do?

 يتعلم التالميذ السباحة. عمر وأكسيل يتدربان.

 لكن عمر يشعر بالبد ويريد العودة إىل الصف.

وأكسل يريد أن يكون مع عمر. فمذا سيفعل؟

EXTRA EASY TO READ

Hardcover
Size mm: 202x232
Pages: 32

isbn 9789175252407

Taking care of the little 
sister
(arabic - swedish)

Helena Bross
Illust. Kadri Ilves

ْغرى االْعِتناُء ِباألُْخِت الصُّ

Hardcover
Size mm: 155x217
Pages: 64

isbn 9789175252858

Omar will take care of his little 
sister Heba when they go out to 
blow soap bubbles with Axel. But 
Heba’s shirt gets wet, and Omar 
runs to the house to get a new one. 
But when he comes out again, 
Heba is gone! 

 عىل عمر أن يعتني بأخته الصغرية هبة عندما يخرجان

 للعب بفقاعات الصابون مع صديقهم أكسل. لكن

 قميص هبة تبلل، فركض عمر إىل املنزل للحصول عىل

واحد جديد. وعندما يخرج مرة أخرى، ال يجد هبة

The reading dog
(arabic - swedish)

Helena Bross
Illust. Kadri Ilves

كلب القراءة

Hardcover
Size mm: 155x217
Pages: 64

isbn 9789175252841

Axel and omar are happy to see the kind 
dog Trixi moves into their building.  
Trixi has been a police dog and is very 
good at listening. And when Trixi sits 
next to Axel, doing homework becomes 
so much fun. 

 يشعر أكسل وعمر بالسعادة عندما تنتقل الكبة

 اللطيفة تريكيس للعيش يف ذات العمرة التي يسكنان

 فيها. فقد كانت تريكيس كلبة بوليسية وهي ماهرة

 جًدا يف االستمع. وعندما تجلس تريكيس بجوار

أكسل ، يصبح أداء الواجب املنزيل ممتًعا للغاية

!

.



The strongest in class

Helena Bross
Illust. Christel Rönns

األقوى يف الصف

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252636

Mom and dad did not have the 
time to buy a new school bag 
for Edvin. So Edvin uses a bag 
which dad got from work. But 
the bag is very big… very!

 مل يتسن ملاما وبابا أن يشرتيا حقيبة مدرسية

 إلدفني، فيستخدم إدفني حقيبة حصل عليها بابا

!من عمله، لكن الحقيبة كبرية.. كبرية جدا

Alone in the city
Helena Bross
Illust. Christel Rönns

وحيدان يف املدينة

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252834

Let’s play marbles
Helena Bross
Illust. Christel Rönns

هيا نلعب بالكلل

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252421

The class is going on a field trip 
to a dinosaur museum.
Everyone thinks it will be great 
fun! To get there, they need to 
take both bus and subway. Now 
everyone must stick together 
and go on a journey!

There is a new kid in school. 
His name is Roy and he goes 
in fith grade. He begins to 
set rules for the younger kids 
during recess. They’re not 
even aloud to play marbles 
without him. Roy does not 
play nice and it starting to 
affect they younger children.

 روي تلميذ جديد يف الصف الخامس،

 يريد أن يلعب الكلة مع الصف

 الظريف، لكنه يربح دامئا ومل يعد

.مع طالب الصف الظريف أي كلل

 سيذهب الصف يف رحلة ميدانية إىل متحف

 الديناصورات. يتوقع الجميع  أن ذلك سيكون

 ممتعا. للوصول إىل هناك، يحتاج التالميذ

 أن يركبوا الحافلة ومرتو األنفاق. لذا عليهم

. أن يبقوا مرتاصني يف مجموعة واحدة

Call 112
Helena Bross
Illust. Christel Rönns

اتّصل بـ 112

Hardcover
Size mm: 155x218
Pages: 64

isbn 9789175252506 

A new trampoline! Of 
course, Maya wants to try 
it. There she is jumping on 
it higher and higher, until… 
she falls and hears the crack 
of her leg.

 نطّاطة جديدة! بالطبع تريد مايا

 أن تجربها. ها هي تقفز عليها...

 أعىل وأعىل، حتى وقعت وسمعت

.صوت طقطقة يف ساقها

Secret friends
Helena Bross
Illust. Christel Rönns

األصدقاء الرسيون

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252827

”Listen carefully now,” says 
the teacher. Once you have 
read the name on your note, 
you know who your secret 
friend is. 
- Secret friend? Yes. There is 
someone you should be extra 
kind to this week! 

.

 قالت املعلمة:   استمعوا جيًدا اآلن،

 فعندما يقرأ كل تلميذ االسم املكتوب

يف الورقة املطوية، سيعرف من

 هو صديقه الرسي. لكن األمر يجب 

 أن يبقى رسا. فهناك شخص يجب أن

»تكون أكرث لطًفا معه هذا األسبوع

«

EASY TO READ



The mysterious school. 
Ghost dog

Katarina Genar
Illust. Alexander Jansson

 املدرسة الغامضة

الكلب الشبح.

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252315

The mysterious school. 
Ghost song

Katarina Genar
Illust. Alexander Jansson

املدرسة الغامضة

األغنية الشبح.

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175253688

Riders’s school. 
Lost in the dark woods

Magnus Ljunggren
Illust. Mats Vänehem

مدرسة الفرسان.

تائه يف الغابة املظلمة

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252308

In the Mysterious school, 
strange things happen. Biting 
signs on papers, sounds of 
rattling, snarling, hissing and 
creaking. There are also spider-
webs on the windows. 

Greta loves her mysterius 
school. Almost every day 
something exciting happens. 
Today a new girl is coming to 
class. But when Kenz, their art 
teacher, has to write the girl’s 
name on the board, the pen 
stops working. 

.

 يف املدرسة الغامضة، تحصل أمور غريبة؛

 عض عىل ورقة الكتابة، وأصوات خشخشة

 وزمجرة وهسهسة ورصير. وهناك أيضا

 خيوط عنكبوت عىل النوافذ.  للصغار الذين

يريدون أن يقرؤوا قصصا مثرية كالكبار

Easy Peasy! Urban thinks it is 
so easy to pick up the dragon 
herb from the forest without 
Egon and Fiona. But when 
he walks alone in the woods, 
things are pretty different. 

 ليس هناك أسهل من ذلك! هكذا فكّر

 أوربان عندما أراد أن يجلب عشبة التنني

 وحده من الغابة. ولكن عندما صار مبفرده

!يف الغابة، لـم يكن األمر سهال إطالقا

Rider’s school. 
The wild galop

Magnus Ljunggren
Illust. Mats Vänehem

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252292

مدرسة الفرسان.

رسيع عىل صهوة الجواد

Egon, Fiona and Urban have 
just discovered how fun it is to 
ride horses. Now, they want to 
ride alone. But, very quickly 
they lose the horse. To find it, 
they must think exactly like a 
horse.   
 اكتشف إيغون وفيونا وأوربان متعة ركوب

الخيل. لكن رسعان ما ضاع حصانهم منهم.

ويك يجدوه، عليهم أن يفكروا تـمما كالحصا.

 تحب غريتا مدرستها الغامضة. فهناك

 تحدث أمورا مثرية عىل الدوام. واليوم،

 انضمت فتاة جديدة إىل الصف. وعندما

 قامت كنز، معلمة الفن ، بكتابة اسم الفتاة

. عىل اللوح، توقف القلم عن الكتابة



Rider’s school. 
The big cheat

Magnus Ljunggren
Illust. Mats Vänehem

مدرسة الفرسان. الغش الكبري

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252346

Rider’s school. Write and tell 
(writing book)

Magnus Ljunggren
Illust. Mats Vänehem

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252353

Help! It wasn’t my fault

Jo Salmson
Illust. Lovisa Lesse

النجدة، ليست غلطتي

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175253121

Help! Fire and flames
Jo Salmson
Illust. Jimmy Wallin

النجدة، نار ولهب

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252360

Help! Where is the 
treasure

Jo Salmson
Illust. Veronica Isaksson

النجدة، أين الكنز

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252322

مدرسة الفرسان. اكتب واحِك

(كتّيب للتمرين عىل الكتابة)

The king’s cousin is visiting. 
Egon, Fiona and Urban must 
win in the race to defend the 
castle’s honor. This means 
they can use whatever means 
to meet their goal. Could this 
include cheating as well?

Here it is you will tell the story 
and write it too. An easy step 
by step working booklet with 
guides and tips to write a good 
story. 

 عىل الفرسان إيغون وفيونا وأوربان الدفاع

 عن رشف القلعة يف مسابقة الركض. يجب أن

يفوزا بأية وسيلة! فهل الغش إحداها؟

 .نص: ماغنوس يونجرين، رسوم: ماتس ڤينيهم

 هنا ستكون أنَت من سيحيك ويكتب القصة!

 من خالل بعض التمرين والنصائح الـمفيدة،

 .ستتدرب أن تؤلف قصتك الخاصة

The children rejoice because 
they will be doing artwork 
instead of regular lessons. But 
soon there is a fight in the class 
and a nice dragon sculpture 
breaks down. The teacher is 
really upset and does not come 
back after lunch. Has she given 
up on them? 
 يفرح األطفال ألنهم سيعملون بالفنون بدالً من

 الدروس العادية. ولكن رسعان ما تحصل مشاجرة

 يف الصف ويُكرس منحوتة تنني جميل. تنزعج املعلمة

من التالميذ وال تعود بعد الغداء. هل تخلت عنهم؟

When a puppy gets hurt by some broken 
glass, the children decide it is time to 
clean the public park. 

It is for treasure hunting. We are leaning 
about maps at school. Our team has 
found the correct location of the 
treasure, but not the correct treasure. 

 عندما ُجرح مخلب كلب صغري من قطع زجاج

 مكسور، قّرر األطفال أن ينظفوا الحديقة. لكن

 الشمس سطعت بقوة عىل الحشيش الجاف،

!وكاد يوم التنظيف ينتهي بكارثة.. النجدة

 ها قد تعلّمنا عن الخرائط، وحان وقت

 مسابقة   العثور عىل الكنز  . وجد فريقنا املكان

 .الصحيح للكنز، لكنه عاد بالعلبة الخطأ
» »



Help! I found a cheating note

Jo Salmson
Illust. Veronica Isaksson

النجدة، وجدت ورقة غش

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 64

isbn 9789175252339

Earth’s lost treasures

Jens Hansegård
Illust. Anders Nyberg

كنوز األرض املفقودة

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 48

isbn 9789175253077

Earth’s underground 
places

Jens Hansegård
Illust. Anders Nyberg

أماكن تحت األرض

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 48

isbn 9789175253442

We have an exam at school for 
the very first time. But when 
I leave the classroom, I find a 
folded note on the floor. My 
teacher thinks I cheated! 

Come for a treasure hunt that 
goes from the Inca Empire and 
the Caribbeans to the Egypt of 
the pharaohs, on to medieval 
Europe and eastwards, to the 
kingdom of the dreaded 
Genghis Khan.

 هيا نبحث عن الكنوز املخبأة هنا وهناك.

 من إمباطورية اإلنكا والكاريبيني إىل

 مرص الفراعنة، ثم إىل أوروبا يف العصور

الوسطى ورشًقا إىل مملكة جنكيز خان

We have dug deep to find 
glittering treasures, to bury our 
dead, but also to seek refuge. 
The underground is a mysteri-
ous world filled with smuggling 
tunnels, escape routes, forgotten 
mines, and magical caves. Let’s 
explore it.

 النجدة! لدينا اختبار يف الـمدرسة، ألول مرة

 يف حياتنا. لكن عندما هممت بالخروج من

!الصف، وجدت ورقة مطوية عىل األرض

EASY TO READ NON-FICTION

MORE TO READ

.
 حفر اإلنسان عميقا للعثور عىل الكنوز

 املتأللئة، ودفن املوىت، وأيًضا للبحث عن

 ملجأ. هناك تحت األرض عامل غامض ميلء

 بأنفاق التهريب، ومسارات الهروب، واملناجم

املنسية. والكهوف السحرية. هيا نستكشفها
.

Space Pilots: Captain Zenok 
and his evil wish

Magnus Ljunggren
Illust. Johanna Kristiansson

طيارو الفضاء، القبطان

زينوك وأمنيته الرشيرة

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 112

isbn 9789175252766

Welcome aboard the space station 
BrT-22Xz-9! * Here live the three 
children Max, Kim and Sam, who will 
one day become space pilots, but still 
go to school. Today, they will learn 
how to use laser swords.  

BrT-22Xz-9  مرحًبا بكم عىل منت محطة الفضاء                   

 هنا يعيش األطفال الثالثة ماكس وكيم وسام

 ، الذين سيصبحون يوًما ما طيارين فضاء،

 لكنهم يذهبون إىل املدرسة.  واليوم سوف

.يتعلمون كيفية استخدام سيوف الليزر



Dilsta gang: 
the art burglary

Jens Lapidus
Illust. Gustaf Lord

عصابة ديلستا:

السطو عىل املتحف

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 96

isbn 9789175253114

Dilsta gang: 
the jewel burglary

Magnus Ljunggren
Illust. Gustaf Lord

عصابة ديلستا:

السطو عىل املجوهرات

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 96

isbn 9789175253244

Tam, the dragon rider. 
The difficult test

Jo Salmson
Illust. Åsa Ekström
Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 128

isbn 9789175253053

Tam, the dragon rider. 
the beggar boy

Jo Salmson
Illust. Åsa Ekström

تام، فارس التنني،

الفتى املتسول

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 128

isbn 9789175252650

تام، فارس التنني،

االمتحان الصعب

Mom keeps telling Jonathan to do some 
outdoor activities.  But he prefers to sit 
inside with his inventions. Not until 
Zasha moves to the upper floor. Then a 
new gang is formed. fast-paced and fun 
reading for primary school age by 
thriller master Jens Lapidus.

Zasha and many others in Dilsta are 
cheated when buying a rare stone from 
a mysterious young man. The money is 
supposed to go to a charity organisation 
helping unfortunate children.  But the 
money and the young man disappear. 
Dillstaligan must take action. 

The dragon Sky has chosen Tam as her 
knight even though he is just a beggar 
boy. Tam and Sky can communicate by 
telepathy, and he must not tell anyone.  
But first he must pass the winter’s big 
test. 

Tam is a poor orphan who lives out-
side the fifth city wall. Tam dreams of 
becoming a dragon knight and fly all 
over the city. But the dragons live in 
the king’s castle at the very top of the 
city, and there are many walls between 
them and Tam.

 تام صبي فقري يتيم يعيش خارج سور املدينة الخامس.

 يحلم تام أن يصبح فارسا للتنانني التي تطري فوق

 مدينته. لكن التنانني تعيش يف قلعة امللك يف أعىل

.املدينة ويفصل بينها وبني تام أسوار عديدة

 تختار أنثى اتنني سمء، الصبي تام يك يكون فارسه. تام

 وسمء يستطيعان التواصل عب التخاطر، وعليه أال يخب

 أحدا. لكن قبل كل يشء عىل تام أن

. يحتاز امتحان الشتاء الكبري

 يتعرض زاشا والعديد من األشخاص يف ديلستا

 للخداع عند رشاء حجر نادر من شاب مجهول.

 من املفرتض أن يذهب املال إىل منظمة خريية

 تساعد األطفال الفقراء. لكن املال والشاب

.يختفيان. عىل عصابة ديلستا أن تقوم بواجبها

 تطلب ماما من يوناثان دامئا بالقيام ببعض

 األنشطة يف الهواء الطلق. لكنه يفضل الجلوس

 بالداخل مع اخرتاعاته. لكن األمر يتغري بشكل

رسيع عندما ينتقل زاشا للسكن إىل الطابق العلوي.

 ويتم تشكيل عصابة جديدة. عصابة؟ نعم

.قراءة مثرية وممتعة ألطفال املدرسة االبتدائية العليا
.



Tam, the dragon rider. 
Searching for Tam

Jo Salmson
Illust. Åsa Ekström

تام، فارس التنني،

البحث عن تام

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 128

isbn 9789175253329

Tam, the dragon rider. 
In the dragons’ city

Jo Salmson
Illust. Åsa Ekström

Hardcover
Size mm: 148x210
Pages: 128

isbn 9789175252339

One thousand times 
stronger

Christina Herrström

أقوى ألف مرة

Hardcover
Size mm: 135x215
Pages: 208

isbn 9789175252360

تام، فارس التنني،

يف مدينة التنانني 

Tam knows he has failed the test to become the 
new dragon knight. That’s why Sky flew him up 
to the king’s castle. In desperation, Tam escapes 
back to the poor part of the city again. But Sky 
must find him soon. 

 يدرك تام أنه فشل يف االمتحان ليصبح فارس التنني الجديد. لهذا السبب

 طارت به سمء إىل قلعة امللك. لكن تام يئس من كل يشء، وهرب عائدا

إىل الجزء الفقري من املدينة. لكن هل سترتكه سمء يختفي هكذا؟

Ever since Tam returned to the castle, he and 
Sky have worked hard every night to look in old 
books to find a clue to find the new dragon. 
Unfortunately, with no success. Someone gives 
them a clue. But to follow his tip, Tam and Sky 
must go to the city of dragons.  

When we were young, we were a happy, lively 
class. But now that we’re getting older. Some 
things seem to have changed. Girls carried small 
mirrors in their schoolbags instead of jump 
ropes. We started using new words. The world 
seemed to get bigger But in fact, it was shrinking 
and shrinking. (YA Novel)

 عندما كّنا صغارا يف الصفوف الدنيا، كّنا صّفا سعيدا

 .مفعم بالحيوية. ولكن بعد أن كبنا، تغري كثري

 حملت الفتياُت مرايا صغريٍة داخل حقائبهن املدرسية بدل

 حبال القفز. بدأنا نستخدم كلمت جديدة. بدا وكأن العامل

(YA Novel). يكب، ولكنه، ويف الحقيقة، كان ينكمش ويصغر

My extra life

Johan Unenge
Illust. Johan Unenge

حيايت اإلضافية

Softcover
Size mm: 135x215
Pages: 304

isbn 9789175252797

With text and images, Johan Unenge weaves one 
of the most powerful contemporary Swedish 
novels for young readers. Matthias, the son of 
the police officer, addicted to playing the ”militia 
killer” game on his computer. If his door had not 
been knocked on that day, everything would have 
stayed the same. Everyone, was busy chasing the 
refugees who fled from the town’s center.

YOUNG ADULT (YA)

 بالنص والصورة ينسج يوهان أونينغه إحدى أقوى

 .الروايات السويدية املعارصة التي تستهدف الناشئة

 ماتياس، ابن ضابط الرشطة، الغارق يف لعبة «قاتل املليشيات»

 عىل جهاز حاسوبه. لو مل يُطرق بابه ذلك اليوم الستمر كل

 يشء عىل ما كان عليه. فأهل البلدة وجهاز الرشطة مشغولون

.مبطاردة الالجئني الذين فروا من مركز الالجئني يف البلدة

 منذ أن عاد تام إىل القلعة، درس هو وسمء بكل اجتهاد الكتب القدمية

 يف محاولة للعثور عىل التنني الجديد، لكن من دون جدوى. هناك من

.يحاول مساعدتهم، لكن عىل تام وسكاي الذهاب إىل مدينة التنانني



Hind and her friend Xray 

Flora Majdalawi

Illust. Nino Keller

هند وصديقتها األشعة إكس

Hardcover
Size mm: 155x219
Pages: 80

isbn 9789175252377

Hind often falls into trouble at school. One day, 
she receives a letter from the principal which she 
has to sign from her parents. She is so worried 
and unsure how to deal with the situation? But it’s 
good that she has her friend X-ray by her side for 
guidance and help.

A family photo  (writing 
booklet available)

Flora Majdalawi

Illust. Nino Keller

صورة عائلية

Hardcover
Size mm: 155x217
Pages: 80

isbn 9789175252438

Hind is scared of sleeping alone in the dark. 
When her mother becomes pregnant, she hopes 
to get a little sister to share a room with. But to 
her disappointment, she gets a little brother. Will 
Hind be able to overcome her disappointment… 
and fear?

 تخىش هند النوم وحدها يف العتمة. وعندما تحمل والدتها

 بطفل جديد، تتأمل هند أن تحصل عىل أخت صغرية تشاركها

 الغرفة. لكنها  تحصل عىل أخ بدال من ذلك. هل ستستطيع

 هند التغلب عىل خيبة أملها  ومخاوفها أيضا؟

 غالبا ما تقع هند يف الـمتاعب. ويف يوم من األيام تلقت

 رسالة من مديرة الـمدرسة عليها أن توّقعها من والديْها.

 تُرى، كيف ستتعامل هند مع هذا الـموقف؟ من الجيد أن

.لديها صديقتها األشعة إكس يك تساعدها يف تدبر أمورها

Saif in trouble

Flora Majdalawi

Illust. Nino Keller

سيف يف ورطة

Hardcover
Size mm: 155x219
Pages: 80

isbn 9789175252377

Saif is very fascinated by electric gadgets and how 
they work. He cannot resist the temptation to 
take them apart and examine what they look like 
inside. He does not realize that it is really hard to 
put them back together until it is too late. 

 سيف شغوف باكتشاف كيف تعمل األجهزة االلكرتونية. ولذلك

 ال ميكنه مقاومة إغراء تفكيكها واكتشاف ما بداخلها. ولكنه

.ال يدرك أنه من الصعب تجميعها مرة أخرى إال متأخرا



What we forgot to say

Klara Grede

ما نسينا أن نقوله

Hardcover
Size mm: 125x205
Pages: 336

isbn 9789175252872

Another life

Theodor Kallifatides

حياة أخرى

Hardcover
Size mm: 125x205
Pages: 160

isbn9789175253435

Zeina’s kitchen

Zeina Mourtada

مطبخ زينة

Hardcover
Size mm: 195x260
Pages: 128

isbn 9789175252803

Ella Larson has come up with the perfect plan to 
get her ex-husband back. But that may take some 
lying. (Adults’ novel)

A tender and philosophical self-narrated novel, 
written by one of Sweden’s most respectable 
literary figures. He takes us between Sweden 
andGreece, sharing his experiences, impressions, 
thoughts and feelings Simple with depth. 

Middle eastern cuisine and recipes from 
the middle East from the highly popu-
lar recipe blogger Zeina Mourtada, an 
award-winning chef. َصلَّت إيال الرشون إىل الخطة املثالية الستعادة زوجها الّسابق تَوَّ

 لكن ذلك قد يتطلب بعض الكذب. َسُتَغرّي الكثري يف شكلها واهتمماتها، 

 وستغدو امرأة تحب الرياضة واإلبحار، وسيكون لديها وظيفة أكرث إثارة

من وظيفتها الحالية.  رواية للكبار

.

( )

 زينة مرتىض صاحبة مدّونة مطبخ زينة لفنون الطبخ، وهي

 مدّونة حائزة عىل جوائز عديدة، وتحظى بشعبية واسعة.

 مطبخ زينة، يقدم وصفات طعام من الرشق األوسط،

.ميكن إعدادها بطريقة مبسطة، وال تتطلب وقتا كثريا

.

ADULTS

Photo: Florence Montmare

ل رحلة الكاتب يف سعيه يك يجد طريقه إىل  رسديّة ذاتّية شفيفة، تُسجِّ

 الكتابة مرّة أخرى. نص لطيف ومؤثر، يقدمه الكاتب إلينا بقبس من

 فلسفة ولذعة تهكم، نسافر معه إىل أماكن عدة بني السويد واليونان،

.ويشاركنا تجاربه وانطباعاته وأفكاره ومشاعره بني الحارض واملايض



EDUCATIONAL BOOKS

provides an excellent learning resource to introduce the Arabic alphabet along the complete pho-
nics system. It is available in four reading levels, and ranges from one word per page to two words 
all the way to a short sentence. Suitable for students who are just starting their reading journey.

Letter stories level 1, (28 picturebooks per pack. Each story focuses on one alphabet letter)
Letter stories level 2, (28 picturebooks per pack. Each story focuses on one alphabet letter)
Letter stories level 3, (28 picturebooks per pack. Each story focuses on one alphabet letter)
Letter stories level 4, (28 picturebooks per pack. Each story focuses on one alphabet letter)

.

The letter stories series
Majdalawi Masterpieces

 تقدم هذه السلسلة، عب القصة املصورة اللطيفة، حروف اللغة العربية يف جميع مواضعها يف الكلمة

 مم يعزز مهارات القراءة السليمة. متوفرة يف أربعة مستويات قرائية، وتتدرج من كلمة واحدة يف

الصفحة إىل كلمتني وصوال إىل جملة قصرية.  مناسبة للتالميذ الذين بدؤؤا للتو رحلة تعلّم القراءة

)سلسلة قصص الحروف (  مستويات 4

Letter stories level 1

28 storybooks per pack (one 
story per alphabet letter)

Softcover
Size mm: 169x225
Pages: 8

isbn 9789175252445

Letter stories level 2

28 storybooks per pack (one 
story per alphabet letter)

Softcover
Size mm: 169x225
Pages: 8

isbn 9789175252452 

Letter stories level 3

28 storybooks per pack (one 
story per alphabet letter)

Softcover
Size mm: 174x225
Pages: 8

isbn 9789175252469 

Letter stories level 4

28 storybooks per pack (one 
story per alphabet letter)

Softcover
Size mm: 174x225
Pages: 8

isbn 9789175252476

Letter stories workbook 1

Softcover
Size mm: 224x236
Pages: 24

isbn 9789175252483

 اكتشفوا متعة االستمع املستوى

)األول (قصص الحروف-كتّيب الطال

Letter stories workbook 2

Softcover
Size mm: 169x225
Pages: 24

isbn 9789175252445

 اكتشفوا متعة االستمع املستوى الثاين

)(قصص الحروف-كتّيب الطالب

 يتضمن املستوى األول من كتاب الطالب

 مجموعة من األنشطة الكتابية للتدرب عىل

.كتابة الحروف بأشكالها املتصلة واملنفصلة

 يتضمن املستوى الثاين من كتاب الطالب

 مجموعة من األنشطة اإلبداعية مثل

 القص واللصق والرسم والبحث، وتقطيع

. .الكلمت إىل أصوات مفردة



Arabic alphabet 1 
(with instructions in swedish)

Mershia Olevic

Softcover
Size mm: 210x297
Pages: 64

isbn 9789175253251

Arabic alphabet 2 
(with instructions in swedish)

Mershia Olevic

Softcover
Size mm: 210x297
Pages: 96

isbn 9789175253268

Arabic alphabet for adults 
(with instructions in Swedish)

Mershia Olevic

Softcover
Size mm: 210x297
Pages: 136

isbn 9789175252339

أحرف الهجاء 1

(مع تعليمت باللغة السويدية)

أحرف الهجاء 2

(مع تعليمت باللغة السويدية)

أحرف الهجاء للكبار

(مع تعليمت باللغة السويدية)

Arabic alphabets, for adults. Designed to address adults 
Arabic learning. Introduces Arabic letters, shapes, 
sounds, along with practical writing and spelling exerci-
ses. It also includes an introduction to familiar phrases 
and sentences often used in daily life. 

Introduces the Arabic alphabet for children. Each 
letter is presented in its separate form with the long 
and stretched vowels. It also offers exercises to write 
and color. 

Arabic alphabet 2, for beginners who have 
finihed Part 1. It enhances the skills of reading 
and writing letters with the short and long 
vowels. It also introduces how to read and decode 
connected letters. األبجدية العربية 1، يقدم الحروف الهجائية باللغة العربية 

 بأسلوب مرح. تُْعرَض الحروف بطريقة منهجية مدروسة، ويتم

 تقديم الحرف بشكله املنفصل مع الحركات واملدود، وصوته،

وطريقة كتابته. يقدم الكتاب متارين للكتابة والتلوين

 الحروف العربية 2، للمبتدئني الذين أنهوا الجزء األول. يعزز

 مهارات قراءة الحرف وكتابته مع املدود القصرية والطويلة

املرافقة له، ويؤسس ملهارات قراءة الحروف بأشكالها املتصلة

 األبجدية العربية، املستوى األسايس للكبار، ويستهدف البالغني الذين

 يودون البدء يف دراسة اللغة العربية . يحتوي الكتاب عىل تدريبات

 عملية متنوعة متكن الطالب من تهجئة الكالم العريب وكتابته، باإلضافة

إىل تعلم عبارات وجمل قصرية كثرية االستخدام يف الحياة اليومية

.

. .

Example from the inlays

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

ARABISKA BOKSTÄVER

Skriv bokstaven

genom att

följa pilarna.

Färglägg
bilden

َبطٌَّة
Baṭṭah

أ
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ

ف
ق
ك
ل
م
ن
ه
و
ي

اَب
Bā

بب
بب
بب

بببب Bب
Ö

R
JA

 H
Ä

R
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WRITING BOOKLETS

Hind and Saif, A family photo: 
writing booklet

Flora Majdalawi

 هند وسيف، صورة عائلية:

كتّيب األنشطة للطالب

E-book

isbn 9789175252940

Tam, the dragon rider. The 
beggar boy: writing booklet

Flora Majdalawi

 تام، فارس التنني، الفتى املتسول:

كتّيب التطبيق للطالب

E-book

isbn 9789175252926

Help! Where is the treasure: 
writing booklet

Flora Majdalawi

النجدة، أين الكنز: كتّيب األنشطة للطالب

E-book

isbn 9789175252896

Taking care of the little sister: 
Writing booklet

Flora Majdalawi

 االعتناء باألخت الصغرى:

كتّيب  االنشطة للطالب

E-book

isbn 9789175252933

The strongest in class: writing 
booklet

Flora Majdalawi

األقوى يف الصف: كتّيب األنشطة للطالب

E-book

isbn 9789175252919

These colourful booklets contain working sheets covering 
different skills and learning objectives such as: reading 
comprehension, vocabulary, sentence patterns, story ele-
ments analysis, grammar and dictation. 

 تحتوي هذه الكتيبات امللونة عىل أوراق عمل تغطي املهارات املختلفة

 وأهداف تعلم متنوعة مثل: القراءة واالستيعاب، املفردات والرتاكيب،

تحليل عنارص القصة، البحث والتقيص،  والقواعد واإلمالء

.

كتيبات التطبيق للطالب (متوفرة لعناوين

)مختارة من أصدارات دار فينيكس 


