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كاستيرمان

109 شارع التنهدات 
3،2،1 ... إلى المدرسة

8488 متر
أناييس نان

خطأ برمجي
اختبئي أيتها الملعقة الصغيرة
الطفل الذي أحبه بال حدود !

كوكتو الطفل الفظيع
غابات سيبيريا 

ديناميت
امبراطورية البدن

كان يجب أن أخبرك بذلك 

ال أريد أن أكون طفال بعد اآلن!
االقتصاد

صف رواة القصص
كفى غيرة!

حرارة أوربيكاند )طبعة ملونة(
البيت األبيض

البيت الذي النوم فيه
فلسفة كواال

األميرة ذات الرائحة الكريهة
قلعة الحيوانات )الجزأ 2(

سينما األحالم
الذئب

القاتل. شؤون الدولة )الجزأ 2(
منكوبو ميدوز

ما هي الفائدة من برج ايفل؟
مولو

نيجاليود )الجزأ 1(
الكثير من األشياء في منزلي

الرابع عشر من يوليو 
معالم )الجزأ 2(

وحيدات في برلين 
سنوبيرسر - انقراضات )الجزأ 2(

صوتوا للولو

http://www.Casterman.com/Jeunesse
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 3 ,2 ,1… à l'école !

3،2،1 ... إلى 
المدرسة

جهز بوم هذا الصباح حقيبته المدرسية ووجبته الخفيفة وارتدى 
حذائه الجديد. كل شيء جاهز لعودته إلى الروضة ... رغم أنه 

لن يعود إال العام المقبل! لكن االنتظار لمدة عام طويل جًدا عندما 
تكون متحمًسا جًدا! فهو يرغب بشدة أن يكون إلى جانب جميع 

أصدقائه من الحيوانات الذين رجعوا إلى المدرسة لدرجة أنه 
يريد أن يراها بأم عينيه! وهكذا، يكتشف بوم مدرسة األرانب 

والضفادع والثعالب والدببة... الذين يتعلمون طوال اليوم الكتابة 
والعد والرسم، وممارسة الرياضة، وتناول الغداء، والقيلولة، 
والقراءة، وأكثر من ذلك بكثير! إنه ألبوم كبير وجميل يحتوي 

على آالف التفاصيل التي تستحق التأمل ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في 12 لغة : اإلنكليزية، اإليطالية، التركية، 

التشيكية ...

9782203208582 | 2020 | 32 pages 
 29x36 cm | 15.95 €

 109 rue des soupirs : 
 Fantômes sur le grill

109 شارع 
التنهدات

أشباح على صفيح ساخنأشباح على صفيح ساخن
يقضي إليوت وقًتا مع عائلته الجديدة المكونة من األشباح إيفا 
وأنجوس وأميدي ووالتر لكونه ال يتمكن من قضاء الوقت مع 
والديه الغائبين دائًما. هذه المرة، يصل مفتش بارز من السي 
آر أي، لجنة العائدين الغير المتأقلمين، إلى 901 في شارع 

التنهدات للتحقق من كون المنزل مسكون بشكل جيد ... غير أن 
الحال مخالف تماًما، فاألشباح تحرص على حماية إليوت بشكل 
جيد، وسيتعين عليهم مضاعفة خيالهم لجعل المفتش يعتقد أنهم 

مرعبون: سيقومون بنشر المصائد، ومشاهد التعذيب والصراخ 
في كل الطوابق، هذا باإلضافة إلى عودة الصيادة اولريكا فون 
بابريكا.. كيف يمكن أن تكون مخيفا ومتحفظا في نفس الوقت؟ 

سلسلة جديدة من المسلسل القوطي المضحك الذي استحوذ جزؤه 
األول على إعجاب القراء.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الهولندية

9782203064348 | 2020 | 128 pages 
 16,2x23,5 cm | 10.90 €

قصة مصورة ورواية مصورة

تان السيد 
يومغي دومون

قصة جديدة مضحكة جدا !

كتب للناشئة

ماريان دوبوك

ال تنتهي رغبات االستكشاف 
مع مدرسة جديدة في كل 

صفحة

109شارع التنهدات
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 Anaïs Nin : Sur la mer des mensonges

أناييس نان
على بحر األكاذيبعلى بحر األكاذيب

في بداية الثالثينيات تعيش أناييس نان في ضواحي مدينة باريس 
وتكافح المخاوف التي في حياتها كزوجة مصرفي. نشأت أناييس 

بين قارتين وثالث لغات، وتجد صعوبة بعد أن اقتلعت عدة 
مرات من جذورها في العثور على مكانها في مجتمع يعطي 

للنساء دورا من الدرجة الثانية، فهي تريد أن تصبح كاتبة، 
واتخذت من كتابة مذكراتها مهربا لها منذ طفولته. فأدمنت على 

ذلك و كأنه شريكها في الحياة، نسخة مطابقة لها، الشخص 
الذي يسمح لها باستكشاف مدى تعقيد مشاعرها وإدراك الحسية 
المخبأة بداخلها. وفي ذلك الوقت التقت بهنري ميللر، فكان اللقاء 

بمثابة إلهام وبداية مرحلة من التغييرات الكبيرة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باإلسبانية )غاربويكس(

FIND OUT MORE
< تم بيع 7000 نسخة في فرنسا

 كاستيرمان - قصة مصورة 2020 | 9782203161917 | 
192 pages |  21,6x28,8 cm | 23.50 €

 848 8 mètres :  
Là-haut, elle ne sera plus la même

8488مترمتر
هناك في األعلى لن تكون هي هناك في األعلى لن تكون هي 

نفسهانفسها
كانت مالوري ) 15 عشر عاما( أصغر فرنسية شابة تتسلق 
جباًل يبلغ ارتفاعه 8000 متر. تشكل قمة إيفرست التحدي 

الجديد لها وال تخيفها قلة األكسجين وال الجهد البدني وال 
الظروف القاسية ألنها برفقة والدها، قدوتها والداعم لها. لكنها 

ستتعلم أن تقوم بهذا األمر بنفسها أيًضا. إنجاز فريد سيجعلها تفتح 
عينيها على العالم: على تلوث متسلقي الجبال، وذوبان الجليد، 
واألخطار المميتة لمثل هذا الجهد على الجسد، والفكر البوذي، 

وقبل كل شيء ... أهمية الرسالة التي ترسلها إلى بلدها، كشابة، 
راشدة في طور التكوين.

9782203064317 | 2020 | 312 pages 
 14,5x22 cm | 16.00 €

للراشدين الشباب

ادغار سيلين 

بطلة شابة خارقة تدرك سن 
الرشد بتسلقها أعلى جبل في 

العالم

قصة مصورة ورواية مصورة

بيشوف ليوني 

في هذه القصة نقرأ فترة من 
حياة أناييس نان التي تستكشف 
موضوعات أنثوية مثل إثبات 
الذات كفنانة، والمتع الحسية 

المحررة ...
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 Cache-toi petite cuillère !

اختبئي أيتها 
الملعقة الصغيرة

إنها تنمو وتنمو تلك الخضروات، خضروات من الحديقة ... 
نحن نقطف ونقطف لنحضر منها طعاما. هيا استمتعي أيتها 

الملعقة الصغيرة ..! اقفزي إلى فمي!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : االسبانية والكتالنية

9782203208490 | 2020 | 8 pages 
 15x15 cm | 12.00 €

 Bug (Tome 2)

خطأ برمجي 
)الجزأ الثاني(

في مكان قريب يختفي العالم الرقمي خالل جزأ من الثانية، كما 
لو أنه تم امتصاصه بقوة ال توصف، ليجد رجل وحيد نفسه 

داخل عاصفة عالمية. يحاول الجميع التقرب منه كونه المالك 
الوحيد للذاكرة البشرية، في حين أن هدفه هو البقاء على قيد 

الحياة إلنقاذ ابنته.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في سبع لغات : اإلسبانية )نورما(، اإليطالية 

)أليساندرو(، الدانمركية )كوبوت(، السويدية )كوبوت(، األلمانية 
)كارلسين(

FIND OUT MORE
 < تم بيع 100000 نسخة في فرنسا

< اقتباس سمعي ومرئي
 كاستيرمان - قصة مصورة 2019 | 9782203163614 | 

80 pages |  19x26,6 cm | 18.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

أونكي بالل

الجزأ الثاني من سلسلة أحداث 
أونكي بالل

كتب للناشئة

كورالي سودو
كارولين دال أفا

أول سلسلة كتب تهدف 
لمساعدة األطفال على 

االستمتاع بوجباتهم

خطأ برمجي
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 Cocteau, l'enfant terrible

كوكتو،الطفل 
الفظيع

جان كوكتو )1963-1889( كاتب، سينمائي، شاعر ورسام، 
عاش اآلالف من الحيوات المختلفة. في عودة لتفاصيل مسيرة 
طفل رهيب، يجمع كل من لورين ماتيوسي وفرونسوا ريفيير 

عناصر من السيرة الذاتية واستحضارات تشبه الحلم لجون 
كوكتو وأعماله المتعددة األبعاد. يعتبر كوكتو متذوقا بشكل كبير 

ونادر للفن، تأثر بالكتاب الطليعيين في عصره مثل : ريشارد 
شتروس، بيكاسو، والشاب ريموند راديجي الذي قام بدعمه. نجد 
في هذه السيرة الذاتية الحب، والتجاوزات، والذكاء واألثر الفني 
واألدبي لكوكتو باألبيض واألسود بخط قوي ومثير للذكريات 

وااليحاءات.

 كاستيرمان - قصة مصورة 2020 | 9782203131767 |
256 pages |  18,6x26 cm | 24.00 €

 Cet enfant que j'aime infiniment

الطفل الذي أحبه 
بال حدود !

إعالن حب من أم إلى طفلها. "على كوكبنا، هناك قناديل البحر 
المسطحة، واألسماك المجهرية، والقطط اللطيفة جداً، والحشرات 
القارضة، والكالب اللطيفة، وربما حتى بعضا من سكان المريخ 
... ومن بين كل هذه الكائنات الحية، هناك طفل، طفل أحبه بال 

حدود. أنا محظوظ حًقا ألن هذا الطفل، الذي أحبه بجنون، يتسلل 
في بعض الصباحات إلى سريري. يمكنه االستلقاء في أي مكان، 
في أرجوحة شبكية في بوليفيا، أو على شاطئ في بورما، أو في 

خيام في منغوليا ... لكنه يأتي في سريري، في غرفتي، رغم 
كبر الكوكب الهائل! "

9782203208445 | 2020 | 32 pages 
 17x21 cm | 5.95 €

كتب للناشئة

لوفال كابوسين 
مود لو غرون

شحنة الحب األمومي عالية 
التركيز سترافق بحرص شديد 

نمو القراء الصغار

قصة مصورة ورواية مصورة

ماتيوسو لورلين 
ريفيير فرونسوا 

مسيرة فنان استثنائي.
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 Dynamythes : 20 histoires mythologiques 
dont on parle sans le savoir

ديناميت
20 قصة أسطورية نتحدث عنها 20 قصة أسطورية نتحدث عنها 

دون معرفة ذلكدون معرفة ذلك
سرة الدنيا، سماع صوت الصدى، تجمد من الرهبة ... 

هل تعرفون أن أصل العديد من التعبيرات اليومية مأخوذ 
من األساطير اليونانية. تقترح أنيليس هورتييه إزالة الغبار 

عن هذه األساطير قليالً، وروايتها بشكل مختلف، مع التذكير 
بمعنى التعبيرات. فتهيأوا لذلك حيث ستصبح قصة "صندوق 

باندورا" استجواًبا صعًبا لتحديد مسؤولية هذه الباندورا المسكينة، 
وسيتحدث "أطلس" عن نفسه على طريقة فنانة مشهورة في 

مقابلة على قمة الجبل، و"الذعر" كما لو كنا بصدد حوارات على 
الرصيف. تجتمع الحوريات واآللهة وجنراالت الحرب .... بين 

كوميديا وإثارة وقصيدة وأغنية ... إنه جهد جبار لمؤلفة هذه 
المجموعة الفريدة!

9782203208827 | 2020 | 128 pages 
 22x29 cm | 12.90 €

 Dans les forêts de Sibérie

في غابات سيبيريا
هل يمكننا أن نفصل أنفسنا تماًما عن عالم البشر؟ ترك المدينة 

وحياتها اليومية لنعيش في مكان يقع في آخر العالم : تحدي قرر 
سيلفان تيسون القيام به. في الفترة الواقعة بين فبراير ويوليو 
2010، اختار الكاتب المسافر قضاء نهاية الشتاء والربيع 

في سيبيريا. عاش وحيًدا في كوخ على ضفاف بحيرة بايكال، 
استسلم للصمت باختياره العيش ببطء، محاًطا بالكتب والفودكا 

والذكريات. لم يزعج الطبيعة ولكنه استجوب نفسه معها في 
تحليل ذاتي طويل المدى، سار تيسون، استكشف، مارس الصيد 
وتزلج على الجليد في البحيرة وتقبل حسن الضيافة من جيرانه 

القالئل.

RIGHTS SOLD
 تم نشر العمل باللغتين الكتالنية )سيمبول( واالسبانية

 )هاربر كوالن(

FIND OUT MORE
< تم بيع 20000 نسخة في فرنسا

 كاستيرمان - قصة مصورة 2019 | 9782203198821 | 
112 pages |  19x26,8 cm | 18.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

فيرجيل دوروي
تيسون سيلفان 

اقتباس بشكل قصة مصورة 
ألكثر الكتب مبيعا لسيلفان 

تيسون

كتب للناشئة

هورتييه أنيليز 
بيرو بونوا 

عندما تأخذ كاتبة روايات 
موهوبة األساطير منطلقاً لها... 

فتكون النتيجة براقة
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 Il fallait que je vous le dise

كان يجب أن 
أخبرك بذلك

بالرغم من أن اإلجهاض يعتبر خيارا إال أنه حدث مؤلم في حياة 
المرأة. ويزداد األمر إيالًما إذا احتفظنا بهذه التجربة ألنفسنا، ولم 
نتمكن من التعبير عن تناقض المشاعر والتصورات المصاحبة 

لها. القلق والشعور بالذنب والوحدة والمعاناة الجسدية، وعلى 
وجه الخصوص استحالة التمكن من مشاركة التجربة. في هذا 

الكتاب، كسرت أود ميرميليو حاجز الصمت، في مزج لما يرويه 
المريض مع ما يحدثنا به الطبيب مارتن وينكلر حيث تجتمع 

المسيرتان وتلتقيان في كتاب قوي وضروري وهادئ.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

 كاستيرمان - قصة مصورة 2019 | 9782203153738 |
168 pages |  21,6x28,8 cm | 22.00 €

 Flesh Empire

امبراطورية البدن
في عالم سمي بالتفرد يسكن آليون ذوو هيئة بشرية، بنيتهم قائمة 
على نظام تكنولوجي اصطناعي غير بيولوجي معقد، يسجل كل 

واحد منهم معرفته في برنامج مركزي، مركز بيانات الذاكرة 
الرقمية الجماعية لعالم التفرد، وأمام االكتظاظ السكاني وحالة 

اإلشباع لمركز البيانات، يبحث مجلس الشيوخ عن حل لتجنب 
محو البيانات الشخصية، وبالتالي القضاء على بعض السكان. 

للتخلص من هذه الدكتاتورية، يطّور الباحث راي زيموف بشكل 
سري، مادة تسمح لكل مقيم بتجربة إحساس غير معروف حتى 

اآلن: متعة البدن.

 كاستيرمان - قصة مصورة 2019 | 9782203164314 | 
128 pages |  19,4x26 cm | 19.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

لوجوندر يان 

قصة خيال علمي مذهلة 
من ناحية االتقان التقني بين 
 SinوBlade Runner 

City

قصة مصورة ورواية مصورة

ميرميليو أود 

لقاء لصوتين يسعيان لكسر 
حاجز الصمت حول موضوع 

ال يزال من المواضيع 
المحرمة: اإلجهاض.
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 L'économie

االقتصاد
تعيش زوي مع والدتها العاطلة عن العمل، وتود طالبة المرحلة 

اإلعدادية هذه الذكية البالغة من العمر 12 عاًما، أن تساعدها 
في العودة إلى العمل. كيف تفعل ذلك؟ بفضل مساعدة السيدة 
روبنسون، وجارتها مدرسة االقتصاد المتقاعدة، وأصدقائها، 

تبدأ الفتاة من نقطة البداية التي تقودها لطرح األسئلة الصحيحة 
حول جميع الموضوعات التي تحكم عالم االقتصاد اليوم : 
العمل، البطالة، العولمة، األعمال المصرفية، التقدم التقني، 

عدم المساواة، التكافؤ، المعاشات التقاعدية، الدخل األساسي، 
البيئة، العملة، التمويل، أوروبا، وخروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782203168497 | 2020 | 48 pages 
 19,8x26,5 cm | 12.95 €

 Je ne veux plus être un enfant !

ال أريد أن أكون 
طفالً بعد اآلن!

خطاب احتجاجي مضحك جداً لصبي صغير لديه خيال واسع 
وال يمكنه مسك لسانه. بليز ليس سعيداً وال يحب أن يكون 
طفالً! مثل البالغين، يريد أن يكون قادًرا على فعل ما يريد: 
قيادة السيارة وشرب الشمبانيا، والذهاب إلى المطاعم ودفع 

ثمن األشياء بأموال حقيقية. كما أنه لم يعد يريد أن ُيجبر 
على فعل أشياء معينة: مثل االلتزام بالنوم مبكًرا للذهاب إلى 

المدرسة، وباالستيقاظ، واالغتسال، والهدوء، والتهذيب واللطف 
والمشاركة، هذا ما يمكن قوله بشأنه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية

9782203207431 | 2020 | 32 pages 
 20,2x26,2 cm | 13.90 €

كتب للناشئة

بيريبي باتريسيت 
دوتيرتر شارل 

بطل شاب أخرق، محبوب، 
ويتعلق به جميع األطفال

قصة مصورة ورواية مصورة

سوبيران كوبيي  جيزابيل 
أوريان بوي

قصة مصورة تدعونا لفهم 
كيف ولماذا يحضر االقتصاد 

بشكل دائم في حياتنا؟

العالم الحالي في القصص المصورة
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 La jalousie, ça suffit !

كفى غيرة !
لماذا ال يلعب ابن آوى نيكو بالكرة مع ألفريد حمار العشب 

الطويل الوحشي، وجوني القرد المدمن على األلعاب البهلوانية؟ 
هل ألن اآلخرين ال يريدونه؟ أو ألنه ال يجرؤ على السؤال؟ 
يقرر نيكو الغيور والغاضب والمقهور، أن ينتقم منهم بسرقة 

الكرة! لكن في بعض األحيان يمكن لسؤال بسيط تطرحه تيريزا، 
الزرافة ذات العنق الطويل أن ينزع فتيل الصراع: "أال ترغب 

في االنتماء إلى مجموعتهم؟ أال يمكنك الذهاب إلخبارهم بما 
يحدث معك؟ " عندما تكون الغيرة قوية لدرجة أنها تصبح عنيفة، 

فمن المهم أن تتعلم التواصل بشكل مختلف!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين الصينية المبسطة والتركية.

9782203208506 | 2020 | 32 pages 
 19,5xc 42m | 10.90 €

 La classe aux histoires

صف رواة 
القصص

في صف السيد بيرفلوت، يروي طفل كل صباح قصة لرفقائه. 
األمر بسيط، في هذا الفصل نحب القصص، حتى األكثر جنوًنا. 
وبما أن هؤالء األطفال يدعوون األطفال بروبروليت و كاستانيه 
و فويليس و رونشون و كرادو وكاشيه وكروك ومندارين وتاندر 
و فيلبو وميتو فإن كل واحد يرغب في سرد قصص مختلفة جًدا، 

اجلسوا، وافتحوا الكتاب واستمعوا إليهم ... ستضحكون كثيرا.

9782203064355 | 2020 | 32 pages 
 29x36 cm | 15.90 €

كتب للناشئة

ريمي شوروند
لورون سيمون

صف مختلف عن غيره، لدى 
أطفاله اآلالف من القصص 

ليحكوها

كتب لللناشئة

االدجيجي فيرجيني 
بيليسييه كارولين 

كاي الم

كتاب مصور جميل يلفت 
نظر اآلباء واألطفال ألهمية 

التواصل الالعنفي.

التواصل الالعنفي



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

كاستيرمان

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

 La Maison Blanche :  
Histoire illustrée des présidents des USA

البيت األبيض
قصة مصورة لتاريخ رؤساء قصة مصورة لتاريخ رؤساء 

الواليات األمريكية المتحدةالواليات األمريكية المتحدة
من جورج واشنطن إلى دونالد ترامب، نصوص ورسوم 
توضيحية في صفحتين لكل فترة والية، وخالصة وافية 
لمعلومات عن الرؤساء، وعن ما حدث خالل كل فترة : 

الحكايات والعبارات الصغيرة والكبيرة واالبتكارات المؤسسية 
واألزمات وتمثيل الرؤساء في الفنون واإلعالن والغناء واألفالم، 

إلخ. ال يحتوي هذا الكتاب أبدا على أخبار مزيفة، وهو اكتشاف 
مرح لكنه حقيقي، في وقت يحاول فيه ترامب الفوز بواليته 

الثانية.

 كاستيرمان - قصص مصورة 2020 | 9782203096271 | 
156 pages |  20x23 cm | 22.00 €

 La fièvre d'Urbicande (Édition couleur)

حرارة أوربيكاند 
)طبعة ملونة(

حائز على جائزة أفضل ألبوم في أنغوليم عام1985، نشر 
المجلد الثاني من ملحمة شوتين وبيترز ألول مرة باأللوان. 

األورباتيك أوجين روبيك غير راٍض، وترفض لجنة المؤسسات 
العليا التي تحكم أوربيكاند، بناء جسر من شأنه، حسب روبيك، 
استعادة التوازن الحضري المهدد. في هذا السياق يظهر جسم 

غريب على مكتب روبيك: هيكل مكعب مجوف من أصل غير 
معروف، مصنوع من معدن غير قابل للتدمير، يبدأ في النمو 

ببطء ..

 كاستيرمان - قصة مصورة 2020 | 9782203202924 |
104 pages |  24x32 cm | 24.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

شويتن فرونسوا 
بيتر بونوا 
جاك دوريو

بعد 35 عاما من نشر أول 
طبعة، نشرت حرارة أوربيكاند 

بنسخة ملونة من قبل مصمم 
الصور واإلعالنات جاك 

دوريو

قصة مصورة ورواية مصورة

بوريس ايرفيه 

كل شيء عن أقوى رجل في 
العالم! صورة رؤساء الواليات 

المتحدة الـ 45

N المدن الغامضة
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 La philosophie koala : Les pieds sur terre

فلسفة  كواال
األقدام على األرضاألقدام على األرض

في الجزء الثاني من العمل، يستمتع كواال وأوزو وكاميليون 
بتأمل جمال الطبيعة: والدة فراشة، والنجوم، وتنوع الحيوانات، 
ودورة الحياة النباتية وتحوالتها ...مراقباتهم ملؤها الطرافة حين 
يكتشفون فوائد البراز وكيف أن البالستيك المرمي في الطبيعة 

يعد سما رهيبا.
تأمالت فلسفية بلمسات بيئية ذات بعد عالمي، والتي سيكون 

لها صدى مع تساؤالت واهتمامات تشغل جميع القراء الشباب. 
بقراءة هذه الجوهرة الحقيقية المليئة بالحساسية والفكاهة اللطيفة، 

لن يتمكن أي شخص من الكبار أو الصغار بالوقوف مكتوف 
األيدي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782203136007 | 2020 | 80 pages 
 21x28 cm | 14.95 €

 La maison sans sommeil

البيت الذي ال نوم 
فيه

كان يعتقد أن قلبه سيتوقف. في الصدع، كانت األصابع تتحرك 
– أصابع بيضاء ليس لها أظفار، مثل الديدان، كانت تتلوى 
لإلمساك به من رقبته." انتقل بول، الطالب في اإلعدادية ذو 

األحد عشر 11 عاًما، إلى منزل جدرانه حجرية شاهقة باردة، 
بعيًدا عن أصدقائه القدامى. وبينما كان والداه منشغلين دوما،ً 

شعر بول بالوحدة ...وبدأ يعاني في الليل من نوبات المشي أثناء 
النوم، وفي كل مرة يستيقظ ويجد نفسه في عمق المنزل، أمام 
باب القبو. لكن خلف هذا الباب يختبئ شيء مرعب يجعل كل 

التمديدات المائية تهتز وتخدش ما خلف الجدران ... من ينتظره 
يا ترى.

9782203064553 | 2020 | 120 pages 
 14x19 cm | 5.95 €

كتب للناشئة

ماليويز بونوا 

مجموعة لهواة الشعور 
بالخوف من القراء

كتب للناشئة

رودريغيز بياتريس 

شخصيات من الحيوانات 
المحببة تطرح أسئلة الحياة 

الكبيرة.
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 Le château des animaux (Tome 2) :  
Les marguerites de l'hiver

قلعة الحيوانات 
)الجزأ الثاني(

اإلقحوانات الشتويةاإلقحوانات الشتوية
حل الشتاء القاسي على القلعة، وكان باردا جدا على سكانها، 

خاصة وأن الرئيس سيلفيو يواصل زرع الرعب فيها ... إال أن 
اآلنسة بي وأصدقاؤها، األرنب سيزار والفأر أزيالر، لم يقولوا 

كلمتهم األخيرة. سميت حركتهم "األقحوانات"، واصلوا من 
خاللها إهانتهم للديكتاتور الثور، رافضين لبس قالدة األجراس 

والمطالبة بالخشب المجاني لجميع الحيوانات. ولكي ُيسمع 
صوتهم بشكل أفضل، لم يتردد هؤالء الرفاق الشجعان في تحدي 

البرد كل ليلة باالعتصام تحت نافذة سيلفيو. لكن بالنسبة إلى 
اآلنسة "ب" ال يمكن إلحاق الهزيمة بالديكتاتورية إال من خالل 

تجنب فخ مرعب جدا: اللجوء للعنف. هل ستنجح في إقناع 
أصدقائها بالمقاومة سلميا؟ التحدي يبدو صعبا جدا ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بسبع لغات : األلمانية  )سبليتر( - اإلسبانية 
)نورما( - الدنمركية )شادو زون( - السويدية )ايغمون( - 

البرتغالية )جيوميه(

 كاستيرمان - قصص مصورة 2020 | 9782203172500 | 
56 pages |  24x32 cm | 14.95 €

 La princesse qui pue qui pète

األميرة ذات 
الرائحة الكريهة

قشتالة ليست أميرة عادية، بل هي أميرة يزعجها اللون الوردي، 
وال يؤثر عليها وحيد القرن والقطط، تكره مشابك األزهار أو 
تطريز القلوب الصغيرة. ما تحبه هو رعاية خنازير المزارع 

ماثورين، وعندما يتسخ فستانها ونعالها الجميلة في الوحل 
والروث، ال تهتم فهي تعشق هذا. كانت هذه هي الحياة الجميلة 
بالنسبة لقشتالة... إلى اليوم الذي يطلب فيه الملك، والدها، أن 

تشرب جرعة...
قصة مؤثرة ونص لطيف، تدعمه رسوم توضيحية مضحكة ... 
حول موضوع ذو أهمية: القوة الالزمة لتكن حرا في اختيار من 

تكون.

9782203208483 | 2020 | 32 pages 
 14,5x22 cm | 5.95 €

كتب للناشئة

تيبي ماري 
مانيس تيري 

أميرة تفضل المزرعة على 
قاعة العرش، هي أيضاً أميرة 

حقيقية!

قصة مصورة ورواية مصورة

ديليب فيليكس 
دوريسون اكزافييه 

المقاومة دون اللجوء للعنف

N قلعة الحيوانات
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 Le loup

الذئب
 في قلب جبال مون دي ايكران يدافع غسبارد عن  أغنامه التي 

ترعى في المراعي الجبلية، وللقيام بذلك يجبر على قتل ذئب 
يقضي على قطيعه، لكنه يقرر ترك صغاره على قيد الحياة ألنه 
يعتبر بأنهم ال يشكلون تهديدا. ومع قدوم الصيف، يكبر الحيوان 

الصغير ليصبح ذئًبا بالًغا قوًيا متعطًشا لالنتقام. الذئب: قصة قوية 
بشكل مروع لن يخرج منها القراء سالمين. وتطرح على وجه 

الخصوص السؤال التالي: في هذه البيئة البرية والعدائية، أي من 
الحيوانين يعتبر وجوده غير ضروريا: الذئب أم الرجل؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثمان لغات: األلمانية - اليونانية - الكرواتية - 

اإليطالية - الدنماركية ...

FIND OUT MORE
< تم بيع 40000 نسخة في فرنسا

 كاستيرمان - قصة مصورة 2019 | 9782203196773 | 
112 pages |  19x26,8 cm | 18.00 €

 Le cinérêve : Le mystère Hortensia

سينما األحالم
هورتينسيا الغامضةهورتينسيا الغامضة

بينما كان يتجسس على جارته الغريبة اآلنسة هورتينسيا، 
يكتشف أوغستين بوسين، البالغ من العمر 9 سنوات، وجود 
مكان مثير لالهتمام: " سينما األحالم حيث يتم اقتراح أحالم 
ليعيشها المرء، ويقوم باختيار جلسة في السينما ليعيش حلمه. 

كل جلسة قابلة للتخصيص، فيختار أوغستين حلم الفروسية. يتم 
نقله إلى العصور الوسطى وكأنه فارس عليه أن ينقذ القلعة من 
قاطع طريق رهيب ... يتبين فيما بعد أنه معلمه الذي ال يتوقف 
عن مضايقته، السيد بوانكاريه! ينتهي الحلم بانتصاره وفي اليوم 

التالي ويتركه معلمه وحده ألول مرة ... أصدفة هي؟ يتوق 
أوغستين للعودة إلى سينما األحالم، إال أن هذا المكان مخصص 

لـ "السحرة"، لبشر يتمتعون بقوى غامضة ...

9782203181168 | 2020 | 64 pages 
 21x27 cm | 11.95 €

قصة مصورة ورواية مصورة

رولون غاريغ
آن ديدييه

دوفال كاترين 

أول جزء من ثالثية يمتزج 
فيها الحلم مع الحقيقة في 

مغامرة خيالية كبيرة!

قصة مصورة ورواية مصورة

جون مارك روشيت

بين ملفيل )موبي ديك( وإيري 
دي لوكا )وزن الفراشة( ، 

حكاية بيئية تتساءل عن مكانة 
اإلنسان في مملكة الحيوان.

سينما األحالم
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 Les naufragés de la Méduse

منكوبو ميدوز
في عام 6181 ، طرد الملكيون لتوهم ورثة الثورة 

واإلمبراطورية من السلطة. تعطى قيادة سفينة الميدوز إلى أحد 
النبالء الذي لم يبحر منذ 52 عاًما، وفي 2 يوليو، تجنح الفرقاطة 

على المياه الضحلة قبالة سواحل السنغال، ونظًرا لعدم كفاية 
عدد القوارب، تم نقل 071 راكًبا على قارب مؤقت مهجور. 
وعندما تم العثور عليها بعد أسبوعين، لم يتبق سوى 17 ناج. 
انتهز جيريكو الفرصة لتفجير القيود الكالسيكية للرسم بالتعبير 

عن ماجرى من خالل إنشاء لوحة، وهو أمر شاق يجتاح الفنان 
جسدا وروحا.

FIND OUT MORE
< تم بيع 7000 نسخة في فرنسا

 كاستيرمان - قصص مصورة 2020 | 9782203132429 |
176 pages |  21,6x28,8 cm | 26.00 €

 Le tueur. Affaires d'état (Tome 2) :  
Circuit court

القاتل.  شؤون 
 الدولة 

)الجزأ الثاني(
عطل كهربائيعطل كهربائي

الديمقراطية والعدالة ، كل هذه المبادئ العظيمة الرنانة والتي 
تريح الشرفاء هي هشة للغاية في مواجهة الفساد والجشع 

والعنف والمحاباة. في هذا المؤلف الجديد، يجد القاتل نفسه في 
قلب معركة تأخذه إلى مكان أبعد مما أعتقده في البداية. وعندما 

يرتكب األشخاص الذين من المفترض أن يقوموا بحماية 
وضمان النظام االجتماعي األخطاء، تخرج األمور عن مسارها 

وال يمكن السيطرة عليها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

 كاستيرمان 2020 | 9782203149755 | 
56 pages |  22,7x30,4 cm | 11.50 €

قصة مصورة ورواية مصورة

لوك جاكامون
ماز

مجال تدخل القاتل الجديد: 
المجتمعات الحضرية التي يعم 

فيها الفساد.

قصة مصورة ورواية مصورة

دوفوني سيبستيان  جان 
دوفونيه كريستوف  جان 

حكاية غرق تتقاطع مع لوحة 
رومانسية رائعة

N القاتل - شؤون دولة
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 Mulu

مولو
في عشيرة مولو الصغيرة، كان جميع األوالد الصغار يحدقون 

بشوق إلى رمح أبيهم، متطلعين بفارغ الصبر إلى الوصوال إلى 
سن الصيد. لكن ليس هذا هو حال مولو، فهو يصعد كل يوم 

النهر ليصل إلى منبعه ويدخل كهًفا قد ال يعرفه غيره. وهناك ينام 
دب ضخم! يأتي مولو إلى هذا المكان لتزيين الحجر بيديه وليقوم 

بالنقش بعظام أو بعصي، ويرسم الحيوانات التي يصطادها 
شعبه. ذات صباح، وجد مولو رمح والده بجوار فراشه، فعرف 

ما هو مطلوب منه فعله. لذلك يهرب خفية لالحتماء في كهفه 
السري مع الدب. لكن في الخارج، تنذر الغيوم بخطر قادم، 

وينذر الطقس بقدوم عاصفة رعدية.

9782203207530 | 2020 | 32 pages 
 29x22,3 cm | 14.95 €

 Mais à quoi sert la Tour Eiffel ?

ما هي الفائدة من 
برج ايفل؟

كان برج إيفل المعروف اليوم على نطاق واسع في جميع أنحاء 
العالم، موضوع الكثير من المناقشات في عام 1889 عندما 

ظهرت آراء مختلفة حول فائدة مثل هذا الهيكل. ما فائدته؟ إنه 
ليس معبًدا وال كاتدرائية وال مسرًحا. حقائق غير منشورة حول 

برج إيف يتم عرضها في هذا الكتاب.

9782203181274 | 2020 | 64 pages 
 21,6x35,8 cm | 15.95 €

كتب للناشئة

سنوسي سمير 
توماس باس

وثائقي مختلف عن برج ايفل 
وأحداث عديدة وغير مسبوقة.

كتب للناشئة

شاردان اليكساندر 
مين ناتالي 

اجتماع كاتبين كبيرين يجعلنا 
نرافقهم إلى ما قبل التاريخ



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

كاستيرمان

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   

 Plein plein plein d'objets dans ma maison

الكثير من األشياء 
في منزلي

نجد في هذا المجلد الجديد من سلسلة الكثير الكثير الكثير العديد 
من أغراض الحياة اليومية ومن المفاجآت التي ربما لم تسمع بها 
من قبل ! يرافق عرض كل غرفة من غرف المنزل نص غريب 
يحتوي على الكثير من النكات ! يعتبر المجلد طريقة رائعة لتعلم 

أسماء األغراض في المنزل.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلسبانية واللغة الكتالونية

9782203208575 | 2020 | 20 pages 
 28,6x37,8 cm | 15.90 €

 Negalyod (Tome 1)

 نيجاليود
 )الجزأ 1(

جاري تشيبالت هو راعي في صحراء تاي، يتحدث إلى 
الديناصورات ويتقن فن الحبال. يقرر جاري التوجه إلى المدينة 

ألول مرة لالنتقام عندما تقضي شاحنة تسبب عواصفا على 
قطيعه. من خالل الجمع بين مخلوقات عاشت في مرحلة ما 

قبل التاريخ في إطار مدن الخيال العلمي وسفن ذات تقنية 
بسيطة، يطور فانسون بيريو عالًما يجتمع فيه االنتقام بالعديد من 

المفاجآت قبل أن يصبح قصة للبحث عن عالم أفضل.

RIGHTS SOLD
تم النشر بثمان لغات : اإلسبانية، اإلنكليزية، البولونية، األلمانية، 

الهولندية

 كاستيرمان - قصص مصورة 2018 | 9782203152373 | 
208 pages |  24x32 cm | 25.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

بيريو فانسون 

ديناصورات وبشر في 
المستقبل البعيد المحتمل؟ 
مناظر صحراوية ومدينة 
مخيفة : متعة فظيعة عند 

القراءة.

كتب للناشئة

غابرييل الكسندرا 
بيالىسكي كلوديا 

سلسلة جديدة لمساعدة 
األطفال على اكتشاف العالم، 

والحيوانات، والمدينة، 
والرياضة ...

N الكثير الكثير الكثير
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 Repères (Tome 2) : 2 000 nouveaux dessins 
pour comprendre le monde

معالم )الجزأ 2(
000 0002 2رسم جديد لفهم العالمرسم جديد لفهم العالم

 منذ العدد األول من الجريدة األسبوعية الـ 1 ومن خالل 
صفحات المعالم، ضاعف جوشيم جيرنير اكتشافاته ونجح بروح 

الدعابة واإليجاز في إخبارنا عن االقتصاد والتاريخ وفرنسا 
وأوروبا والعالم والعلوم ...عن الحياة. قلمه ثابت وخطه واضح 

وحبره ال يمحى. تجمع هذه المجموعة الثانية لوحات جديدة تسلط 
الضوء على األخبار الحديثة بأسلوب تربوي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

 كاستيرمان - قصة مصورة 2020 | 9782203215788 | 
264 pages |  14x20 cm | 15.00 €

 Quatorze juillet

الرابع عشر من 
يوليو

عندما يلتقي جيمي الشرطي الشاب بفينسنت الرسام الذي فقد 
زوجته للتو في انفجار، يقرر أن يهتم به و بابنته ليزا. لكن هل 

يمكننا إنقاذ الناس باإلجبار؟ هل من الصواب أن نلعب دور 
الحارس وإلى أي حد يمكن لذلك أن يصل؟ في هذه القصة 
المثيرة المعاصرة، يرسم باستيان فيفيس ومارتن كوينيهين 

صورة لشخصيات مرتبكة تسعى إلعطاء معنى لوجودها في 
فرنسا التي تعيش منقسمة ومجنونة تحت الصدمة.

RIGHTS SOLD
تم النشر بللغتين اإلسبانية والكورية

FIND OUT MORE
< تم بيع 20000 نسخة في فرنسا

 كاستيرمان - قصة مصورة 2020 | 9782203196834 | 
256 pages |  19,8x28 cm | 22.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

فيفس باستيان 
كينيهين مارتان 

يقدم لنا باستيا فيفس أول قصة 
مثيرة له

قصة مصورة ورواية مصورة

جيرنير جيروم 

جزأ ثاٍن من اللوحات في 
العمود الشهير للجريدة 

!Le 1 األسبوعية

معالم
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 Transperceneige - Extinctions (Tome 2)

سنوبيرسر - 
 انقراضات

 )الجزأ 2(
بدأ قطار األلف عربة وعربة سباقه من أجل البقاء على قيد 

الحياة. تتجسد مهمته األولى في احضار كل أولئك الذين "فازوا" 
بمكانهم على متنه. أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة، أولئك 

الذين يعرفون إلى أين يذهبون، أولئك الذين يمكنهم الذهاب 
... يبدأ جيمي ووالده في سباق يائس مع الزمن. على متن 

سنوبيرسر، يراقب زينك مايجري بال حول وال قوة في نهاية 
حلمه الذي يصعب الحصول عليه.

RIGHTS SOLD
تم النشر في 11 لغة منها : اإلنكليزية، اإليطالية، اإلسبانية، 

األلمانية، الروسية، وغيرها,

FIND OUT MORE
 < تم بيع 10000 نسخة في فرنسا

< اقتباس سمعي ومرئي

 كاستيرمان - قصة مصورة 978220317229 | 6 | 2020
96 pages |  19x26,8 cm | 18.00 €

 Seules à Berlin

وحيدات في برلين
في برلين وفي أبريل 5491 خرجت إنغريد األلمانية من

جحيم عاشته لسنوات في ظل النظام النازي. ووصلت إيفجينيا 
الروسية لتوها إلى برلين مع الجيش السوفيتي للتحقق من رفات 

هتلر. كانت إنغريد منهكة جدا، خائفة من بربرية األشخاص 
الذين تراهم يصلون إلى منزلها، في حين أن إيفجينيا امرأة 

مفعمة بالحياة واالهتمام، يغلبها الفضول بشأن المرأة التي يجب 
أن تعيش معها. بدأت السيدتان بكتابة مذكراتهما التي سمحت 
للقارئ بمتابعة والدة صداقة كانت تبدو مستحيلة في البداية... 

يصور نيكوالس يونكر هنا صداقة جميلة جًدا، كما يصور أيضا 
مدينة يجب إعادة بناء كل شيء فيها، في فجر الحرب الباردة 

واالضطرابات الجديدة التي عرفتها ألمانيا.

RIGHTS SOLD
تم نشرالعمل باللغتين الهولندية واإلسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 6000 نسخة في فرنسا

 كاستيرمان - قصة مصورة 2020 | 9782203168527 | 
200 pages |  21,6x28,8 cm | 25.00 €

فصة مصورة ورواية مصورة

جانكر نيكوال 

قصة صداقة بين سيدة ألمانية 
وسيدة روسية في نهاية الحرب 

العالمية الثانية

قصة مصورة ورواية مصورة

جان مارك روشيت
ماز

األرض والعصر الجليدي 
الجديد، بدأ السباق من أجل 

البقاء.

سنوبيرسر
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 Votez Leloup !

صوتوا لـلولو
تقوم حيوانات المزرعة باختيار قائد جديد لهم، وجرت العادة 
أن يتقدم للترشيح سكان المزرعة. ومنهم بيير كوشون، الذي 
يطمح بالحصول على مزيد من الطين للجميع، وأيضا جان 

بوليت التي تدافع عن الحق في عدم وضع البيض، أو األخوين 
سوري، اللذين يطرحان كموضوع رئيسي الجبنة. إأل أن حيوانا 
غير معروف من قبل الجميع يلفت االنتباه هذا العام وهو باسكال 
لولو. لولو جذاب ولطيف، خفيف الظل يمزح باستمرار ويعد بأن 

يكون صديًقا للجميع من سيكون القائد الجديد برأيك ؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات : الصينية المبسطة )كوتون تري(، 

الكورية )داريم بوبليشينغ(، االيطالية )كوكول بوكس(، اإلسبانية 
)باناميريكانا(

9782203153233 | 2020 | 40 pages 
 23,1 x27,2 cm | 13.90 €

كتب للناشئة

كالي دافيد 
كالفليه ماجالي 

انتخابات في مزرعة الحيوانات 
…حكاية خرافية شائكة
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