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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

 معارض من العالم 2021 *
يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر

 

منشورات بيل باالد

http://www.athoms.fr


خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

منشورات بيل باالد
www.bellesbalades.com  Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com

 أطلس عوالم األشباح
 أطلس الطرق األسطورية

 أطلس الكنوز المختفية
 أطلس اليوتوبيا

 مخاطر غير مرئية أوغير 
متوقعة

 يا له من سؤال
 سمعت ما تقوله جبال األلب

 بطل الطبيعة الخارق
 القوى الخارقة للطبيعة

http://www.bellesbalades.com


   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

منشورات بيل باالد

  3  4  5  6  7   

 Atlas des routes mythiques

أطلس الطرق 
األسطورية

أصبح الطريق 66 في الواليات المتحدة رمًزا، فطرق الحرير 
تحكي قصًصا عن التجارة، وتفتح الجوالت حول العالم 

واالستكشافات البحرية ممرات مائية غير معروفة، وتشجع 
الطرق غير العادية الرحالت البرية في جميع أنحاء الكوكب، 

وتوصف بعضها بأنها "بانورامية" تحبس األنفاس بجمال 
مناظرها الطبيعية التي تتخللها.

RIGHTS SOLD
تم النشر باللغة األلمانية

 منشورات البيروس 2020 | 9782381820040 |
256 pages |  23x29,7 cm | 34.90 €

 Atlas des Mondes Fantômes

أطلس عوالم 
األشباح

ادخل إلى هذه العوالم المنسية حيث توقف الزمن. في جميع 
البلدان، ال يزال صدى األماكن المهجورة ينبض بالحياة التي 

يبدو أنها تنبثق من كل صفحة. القالع ودور األيتام ومدن 
المالهي والمصانع والمحطات ... يكشف هذا التراث الغير 
العادي عن جماله بفضل الصور والخرائط والوثائق القديمة 

المتميزة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 4000 نسخة في فرنسا

9782846404945 | 2019 | 256 pages 
 23x29,7 cm | 34.90 €

فن وكتب جميلة

أرنود غوموند

مغامرة استكشاف المناطق 
المهجورة

فنون

أرنود غوموند

جولة في العالم بأكمله وأنت 
جالس على األريكة



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

منشورات بيل باالد

  3  4  5  6  7   

 Atlas des Utopies

أطلس اليوتوبيا
كتب أوسكار وايلد:" ال توجد خريطة للعالم تستحق المشاهدة 
إال إذا كانت أرض المدينة الفاضلة موجودة عليها.". فلماذا ال 

تحول إذا إلى أطلس؟ في هذا الكتاب حيث كل شيء ممكن، يتم 
تأسيس السعادة الوطنية بكل ما فيها، ففيه يتم العمل مدة ساعتين 

في اليوم، ويعاد اختراع الحياة، ويقتل الموت. متجاوزا حدود 
الخيال، يجعل هذا الكتاب الغني بالصور والخطط والخرائط 

القديمة من المدينة الفاضلة مصدر إلهام، إنه بمثابة حلم يقظة من 
256 صفحة.

RIGHTS SOLD
تم نشر الكتاب باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 3500 نسخة في فرنسا

9782846404938 | 2019 | 256 pages 
 23x29,7 cm | 34.90 €

 Atlas des trésors disparus

أطلس الكنوز 
المختفية

لن نجد أبدا الجرال أو اإللدورادو. لكن قد يتم العثور على فان 
جوخ المسروق في متحف بهولندا أثناء وباء فيروس كورونا ! 
تختفي موسوعة صينية من القرن الخامس عشر ليست معروفة 

على نطاق واسع، بالرغم من أنها ستظل األوسع إلى حين ظهور 
ويكيبيديا، في حريق حصل في عام 0091 . وعلى غير المتوقع 

أيًضا، قد تحتوي غابة شجر سرو غارقة في أالباما على كنز 
دوائي ال يقدر بثمن. في مواجهة اختفاء التنوع البيولوجي، توجد 

جزيرة في أقصى شمال النرويج تؤوي تحت األرض محمية 
عالمية للبذور. بعض الكنوز تعود بفعل معجزة إلى الظهور، 

مثل مخطوطات ليوناردو دافنشي، التي اختفت من قائمة مكتبة 
مدريد الوطنية خالل 003 عام نتيجة خطأ في التصنيف.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

 منشورات البيروس 2020 | 9782381820057 |
256 pages |  23x29,7 cm | 34.90 €

فن وكتب جميلة

شافاروش اوفيلي 

تترك الكنوز خلفها ألغازاً 
يحاول هذا الكتاب حلها

فن وكتب جميلة

شافاروش أوفيلي 
بيللو ميشيل  جان 

أمستحيل؟ حسناً هذا أفضل! 
فاإلنسانية ال تتقدم إلى األمام إال 

بتتبع ما ال يمكن إدراكه.
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 Fucking Good Question

يا له من سؤال
"يا له من سؤال!" هكذا صاح جوني ديب عند اكتشافه هذا 
الخيار. لقد تم األمر: بفضل هذه اللقطة األولية، خلق جان 

فرانسوا حالة من الثقة بين المصور وعارضه، وهذا النوع من 
االنسجام غير كل شيء في جلسة التصوير التالية. أكسبته هذه 

الفكرة الرائعة صوًرا ذات أصالة نادرة، نالت استحساًنا منذ 
التسعينيات وحتى اليوم من قبل مجلة هي، و إم العالم، وتيليراما 

وليبراسيون وانروكبتيبل وج ق ومدام فيغارو وماري كلير 
ويشاركنا جان فرانسوا روبرت ما كتب على هوامش الصور 

من لحظات سعيدة ومميزة عاشها خالل بضع جلسات.

FIND OUT MORE
< تم بيع 2000 نسخة من الكتاب

9782846404969 | 2019 | 256 pages 
 28x33 cm | 39.90 €

 Dangers invisibles ou imprévisibles

مخاطر غير مرئية 
أوغير متوقعة

األماكن المدرجة في هذا الكتاب خطرة، بل ونادرة. ما هو وادي 
الموت الواقع في شرق سيبيريا؟ وهل يوجد في أقصر مطار في 
العالم معايير األمان المتبعة؟ لماذا تم قطع الطريق العابر للبلدان 

األمريكية السريع والشهير بين بنما وكولومبيا؟ من اخترع حديقة 
السموم؟ ما هو الثقب األزرق في البحر األحمر؟ إليكم رحلة 

حول العالم في 08 خطًرا، موضحة بصور وخرائط استثنائية. 
تدفع القارئ لالرتجاف خوفا وهو جالس في أريكته.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

 منشورات البيروس 2020 | 9782381820064 | 
256 pages |  23x29,7 cm | 29.90 €

فن وكتب جميلة

أرنود غوموند
شافاروش أوفيلي 

جولة حول العالم في 80 خطر

فن وكتب جميلة

جان فرونسوا روبير

إلبداع أجمل الصور الشخصية 
للنجوم، يطلب المصور في 

البداية من األشخاص اختيار 
وضعية من وضعيات قرود 
الحكمة الثالثة : إما بإخفاء 
األعين أو الفم أو األذنين.
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 Super Héros de la Nature

بطل الطبيعة 
الخارق

إنهم ال يقهرون، وال يكلون، جذابون ومقاومون وكأنهم قادمون 
من عالم آخر ... إن األبطال الخارقين في كل مكان، يكافحون 
من أجل الحفاظ على مكان في دورة الحياة. من الثعبان الطائر 

إلى الفطر الموهوب، من الضفدع القاتل إلى قناديل البحر 
الخالدة. يتم تقديم ما يقرب من مائة نوع في واجهة العرض 

المذهلة هذه. إن مآثرهم وعبقرتيهم وقدراتهم غير العادية تجعلهم 
األبطال الخارقين لكوكبنا. صور استثنائية، ونصوص موثقة، 
يتم فيها الكشف عن التنوع البيولوجي بشغف من قبل مؤلف 

متخصص في العلوم الطبيعية. يثبت هذا الكتاب أن الطبيعة قد 
اخترعت األبطال الخارقين منذ آالف السنين.

FIND OUT MORE
< تم بيع 3000 نسخة في فرنسا

9782464804952 | 2019 | 192 pages 
 21x27 cm | 29.90 €

 J'ai écouté les Alpes

سمعت ما تقوله 
جبال األلب

ترتفع درجة حرارة المناخ بسرعة مضاعفة في الجبال وال 
يشبه هذا األمر تفاوت درجات مقياس الحرارة. فليست األنهار 
الجليدية وحدها التي تزول، فالصخور تتصدع وتتساقط فوق 
رؤوسنا. وواجهات بأكملها تنهار وها هي طرق تسلق الجبال 

تتحول إلى متاهات. وينقص الماء وتضطرب النظم البيئية. من 
األسفل، تبدو نهاية العالم صامتة. ولكن ما على علماء االنهيار 

إال ركوب التلفريك للتحقق من صحة نظريتهم. إن ارتفاع 
مستوى سطح البحر بعيد المنال، ومع ذلك، فقد بدأت الكارثة 
بالفعل في جبال األلب. وهناك، تنهار معها في صمت أجزاء 

كاملة من عقلنا.
 منشورات البيروس 2020 | 9782381820033 | 

240 pages |  22x24 cm | 24.90 €

فن وكتب جميلة

كرونشون نيكوالس 

رحلة شاقة في جبال األلب 
إلدراك تأثيرات االحتباس 

الحراري.

فن وكتب جميلة

فيتيرمان جورج 

هم موجودون ويحاربون إلنقاذ 
الكوكب
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 Super Pouvoirs de la Nature

القوى الخارقة 
للطبيعة

أن تكون غير مرئي، وأن تتحرك بسرعة فائقة، وأن ترى 
في الظالم، وتطير بدون أجنحة، وأن تكون خالداً، وأن تسحر 
بكل ثقة... على الجانب اآلخر من الكوكب، كما هو الحال أمام 
بابنا، اختراعات تخطف األنفاس من الحياة البرية والنباتات في 
كل مكان: السنجاب الطائر، والشجرة التي تمشي، ومخلوقات 

األعماق، واللبالب الفائق اللزوجة، والصقر العداء، والحشرات 
المقلدة ... يتم تقديم ما يقرب من100 بطل خارق في واجهة 
العرض المذهلة هذه، عبر صور استثنائية ونصوص طبيعية 

موثقة. ويتم الكشف عن كنوز التنوع البيولوجي بشغف من قبل 
المؤلف المتخصص في العلوم الطبيعية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 4000 نسخة في فرنسا

97828464046792| 018 | 192 pages 
 21x27 cm | 29.90 €

فن وكتب جميلة

فيتيرمان جورج 

الكتاب الذي يثبت أن الطبيعة 
اخترعت القوى الخارقة منذ 

ماليين السنين.
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