
  

Arabiankielisiä kirjoja koululaisille 

 

 

Salaiset ystävät  
Opettaja kertoo luokalle oppilaille, että heistä jokainen saa salaisen ystävän, jolle on oltava erityisen 

mukava. Oscar saa tietää, että Maja on hänen salainen ystävänsä. Mutta mistä Maja pitää? Kuinka hän saa 

Majan huomaamaan, että Oscar on hänen salainen ystävänsä?  

Kirjailija: Helena Bross Kuvittaja: Christel Rönns.  

ISBN: 9789175252 (Helppo lukea) 

 

  

Aavekoira  
Tervetuloa kouluun, jossa tapahtuu salaperäisiä asioita. Ovet narisevat ja ikkunoissa on hämähäkkiverkkoa. 

Kun Greta huomaa, että paperissa on puremajälkiä ja a kuulee murinaa ja raapimista, hän ymmärtää, että 

se voi tarkoittaa vain yhtä: kummituskoira on herännyt!  



Kirjailija: Katarina Genar Kuvittaja: Alexander Jansson. 

ISBN: 9789175252315 (Helppo lukea) 

 

  

Ritarikoulu: Hurja laukka 
Egon, Fiona ja Urban ovat juuri päättäneet ensimmäisen ratsastustuntinsa ja huomanneet, kuinka hienoa 

ratsastaminen on. Kun muut oppilaat palaavat tallille, käyttävät he tilaisuuden ja  ratsastavat linnan edessä 

sijaitsevalle suurelle niitylle. Kaikki olisi todennäköisesti mennyt hyvin, jos Urban ei olisi satuttanut itseään 

ja hänen hevosensa ei olisi karannut. Missä hevonen voi olla?  

Kirjailija: Magnus Ljunggren Kuvittaja: Mats Vänehem.  

ISBN: 9789175252292 (Helppo lukea) 

 

   

Ritarikoulu: Iso huijaus!  
Kuninkaan serkku Keisari tulee vierailulle ja mukanaan hänellä on linnan koulun lapsia. On aika ratkaista,  

kuka serkuista on paras, joten Kuningas ja Keisari päättävät antaa lasten kilpailla suuressa kilpailussa. 

Egonin, Urbanin ja Fionan on nyt puolustettava linnoituksen kunniaa - hinnalla millä hyvänsä! Kun 

lähtölaukaus kuuluu Ergonia, Urbania ja Fionaa jännittää. Mitä he voivat tehdä voittaakseen? Voiko 

huijaaminen olla vastaus?  

Kirjailija: Magnus Ljunggren Kuvittaja: Mats Vänehem. 



ISBN: 9789175252346 (Helppo lukea)  

  

 

Eksyksissä pimeässä metsässä  
Urban jää yksin pimeään metsään ilman ystäviään Ritarikoulusta, Egonia ja Fionaa. Hei, mikä tuo ääni on? 

Onko se haamu? Tai ehkä lohikäärme? Urban on maailman rohkein ritari, joka tuskin pelkää ollenkaan ...  

Kirjailija: Magnus Ljunggren. Kuvittaja: Mats Vänehem.  

ISBN: 9789175252308 (Helppo lukea) 

 

 

Apua! Tuli ja liekit!  
Kun pieni koira saa haavan käpäläänsä rikkoutuneesta lasista, lapset päättävät siivota puistoa estääkseen 

muita koiria tai eläimiä loukkaantumasta. Ystävät auttavat siivouksessa ja piknikin järjestämisessä. Mutta 

päivä saa ikävän käänteen, kun ruoho alkaa palaa. Kuinka kaikki voi mennä niin pieleen ja kenen vika se on?  

Kirjailija: Jo Salmson Kuvittaja: Jimmy Wallin.  

ISBN: 9789175252360 (Helppo lukea) 

 



 

Apua! Missä aarre on?  
Koulussa on aarteenetsintää. Kuinka jännittävää! Mutta mitä tapahtuu, kun lapset huomaavat, että aarre 

on piilotettu puistopenkille, jossa istuu pari vanhaa ihmistä? Kuinka ystävykset nyt saavat aarteen käsiinsä?  

Kirjailija: Jo Salmson Kuvittaja: Veronica Isaksson. 

ISBN: 9789175252322 (Helppo lukea)  

 

  

Apua! Löysin lunttilapun 
Miltä tuntuu olla syytettynä kokeessa huijaamisesta, kun olet viaton? Olet opiskellut koko yön, jotta voisit 

menestyä hyvin kokeessa. Haluat näyttää opettajalle, että osaat kirjoittaa kaikki sanat oikein. Sitten löydät 

lattialta lunttilapun, nostat sen ja samalla kuulet opettajan sanat: Mikä sinulla on kädessäsi?  

Kirjailija: Jo Salmson Kuvittaja: Veronica Isaksson.  

ISBN: 9789175252339 (Helppo lukea) 

 



 

Luokan vahvin  
Koulu alkaa tänään ja jokaisella on reppu mukanaan. Edvinin äiti ja isä eivät päässeet ostamaan hänelle 

uutta, joten hänen on otettava reppu, jonka isä sai töistä. Se on todella iso ja siinä on paljon erilaisia 

osastoja ja taskuja. Kellään ei ole niin isoa reppua! Välillä on todella hankalaa löytää sieltä mitään. On 

hienoa, että pystyy kuljettamaan niin paljon tavaraa mukana, mutta sinun on myös jaksettava kantaa 

reppua!  

Kirjailija: Helena Bross Kuvittaja: Christel Rönns.  

ISBN: 9789175252636 (Helppo lukea) 

 

  

Marmorikuulapeli  
Uusi poika on aloittanut koulussa. Hänen nimensä on Roy ja hän on vitosluokalla. Roy päättää, että 

ekaluokkalaiset eivät saa leikkiä vanhempien lasten kanssa välitunnilla. Seuraavana päivänä hän haluaa 

pelata marmorikuulilla 1B luokan kanssa. Vicke lainaa hänelle kuulia, mutta sitten Roy alkaa voittaa yhä 

enemmän. Hänen marmorikuulapussinsa kasvaa ja kasvaa, mutta hän ei pelaakaan reilusti. Elin suuttuu ja 

keksii idean.   

Kirjailija: Helena Bross Kuvittaja: Christel Rönns.  

ISBN: 9789175252421 (Helppo lukea)  



 

  

Soita 112!  
Trampoliini! Maja todella haluaa kokeilla sitä. Hän pomppii yhä korkeammalle, mutta sitten jotain menee 

pieleen ja jalkaan todella sattuu... Oscar tulee juosten ja huutaa “Meidän pitää soittaa 112!”.  

Kirjailija: Helena Bross Kuvittaja: Christel Rönns. 

ISBN: 9789175252506 (Helppo lukea)  

 

 

Yksin kaupungissa  
1B on luokkaretkellä. Luokka menee museoon katsomaan dinosaurusnäyttelyä ja kaikki ovat todella 

innoissaan. Päästäkseen museoon heidän on kuljettava bussilla ja metrolla - joten on tärkeää, että he kaikki 

pysyvät yhdessä. Vicke ja Lova kulkevat ryhmän viimeisinä ja pysähtyvät hetkeksi katsomaan hauskoja 

asioita näyteikkunassa. Yhtäkkiä kaikki muut ovat kadonneet näkyvistä. 

Kirjailija: Helena Bross Kuvittaja: Christel Rönns. 

ISBN: 9789175252834 (Helppo lukea)  

 



 

Tam kerjäläispoika  
Nuori Tam elää köyhää kerjäläisen elämää. Samalla hän kuitenkin unelmoi kuninkaan hovista ja sen uljaista 

lohikäärmeistä. 

Kirjailija: Jo Salmson Kuvittaja: Åsa Ekström.  

ISBN: 9789175252650 (Enemmän luettavaa)  

 

 

Avaruuslentäjät ja kapteeni Zenokin pahat aikeet  
Avaruudessa mitä tahansa ja kaikkea voi tapahtua - ja niin tapahtuukin uudessa vauhdikkaassa sarjassa 

Avaruuslentäjät. Tervetuloa avaruusasemalle BrT-22Xz-9 *! Max, Kim ja Sam asuvat siellä, heistä tulee 

yhtenä päivänä avaruuslentäjiä, mutta nyt heidän on käytävä koulua. Siellä on myös vallanhaluinen Zenok, 

joka uhkaa muuttaa kaikki kärpäsiksi superaseellaan flybazookanilla. Max, Kim ja Sam saattavat olla nuoria, 

mutta he eivät pelkää taistella Zenokin kanssa!  

Kirjailija: Magnus Ljunggren: Kuvittaja: Johanna Kristiansson.  

ISBN: 9789175252766 (Enemmän luettavaa) 

  



  

Tuhat kertaa vahvempi  
Kun Signe oli nuorempi, hän tunsi olonsa vapaaksi ja onnelliseksi. Hänellä oli rohkeutta. Hänen luokkansa 

koulussa oli vilkas ja hauska. Mutta kun hän aloitti kuudennella luokalla, kaikki muuttui. Tyttöjen käsitys 

itsestään ja toisistaan. Oli kuin maailma olisi pienentynyt. Eräänä päivä uusi tyttö, Saaga, saapuu luokkaan. 

Saagalla on valtava itseluottamus ja hänellä on rohkeutta puolustaa itseään. Hän on vahva, tuhat kertaa 

vahvempi. 

Kirjailija: Christina Herrström Kuvittaja: Vic Widmark.  

ISBN: 9789175252797 (Enemmän luettavaa) 

 

  

Vapaa elämäni  
Viime aikoina Mattias pelasi enimmäkseen Mortal battle 3:ta ja kannusti paikallista jalkapallojoukkuetta, 

sitten kaikki muuttui. Pikkukaupungin ulkopuolella on pakolaisleiri ja eräänä iltana Mattiasin ovelle 

koputetaan. Yhtäkkiä Mattiaksen on tehtävä joitakin todella vaikeita päätöksiä, ja hän kysyy itseltään:  

Onko kaikkien ajateltava samalla tavalla? Mikä on rohkeutta? Voitko rakastaa kaikkia?  

Kirjailija: Johan Unenge Kuvittaja: Johan Unenge. 

ISBN: 9789175252797 (Graafinen nuorten romaani) 



 

 

Pikku 
Tässä on Pikku, pitkäkorvainen hahmo kaoottisessa ympäristössä. Pikkun kodissa ei ole paljon onnellisia 

päiviä. On vain toistuvia vaaroja. Pikkun perhe ei huolehdi hänestä. Niinpä hän on onnekas kun muut 

tulevat avuksi. Vakava mutta toiveikas tarina siitä, millaista voi olla, kun on yksin pienenä ja onnettomana 

omassa kodissa. Kirja soveltuu käytettäväksi päiväkodeissa, kouluissa - aina, kun on tarpeen puhua 

kotonaan pelkäävien lasten kanssa.  

Kirjailija: Stina Wirsén kuvittaja: Stina Wirsén. 

ISBN: 9789175252643 (Kuvakirja)  

 

Esittelytekstit ja kuvat: Flora Majdalawi / Fenix förlag, suomenkielistä tekstiä muokannut: Riitta Hämäläinen 

Lisätietoja: Fenix Förlag Ab, https://www.fenixforlag.se/,  tai Monikielinen kirjasto 

monikielinen.kirjasto@hel.fi. 
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