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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
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دارغو لو لومبار

بحثا عن ذات الرداء األحمر
بابيلون )الجزأ 1(

في الجهة األخرى من الحدود
جنتلمايند )الجزأ 1(

قصص مدهشة لعالم السينما
كارميال كريم )الجزأ 1(

الرجل الذي قتل كريس كيل
تسرب الدماغ

أجمل براز في العالم 
الناقل )الجزأ1(

رابطة األدباء

زمن الغول )الجزأ 1(
مغامرات ميونخ في مارسيل 

دوشون
الظالل

العارفون بكل شيء )الجزأ 1(
السروكتون )الجزأ 1(

رغم كل شيء
مافريك، المدينة الساحرة

قطعي الصغيرة من الجنة 
شهيات مونستر

أكلة لحوم بشر نيويورك

سوداء
محقق نفسي

عذراء )الجزأ 1(
قريبا
تانز 

ياسمينة )الجزأ 1(
مذكرات عائلة تعيش حياة فيها 

تقريبا صفر من النفايات 
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 Babylone (Tome 1) : La Traque

بابيلون )الجزأ 1(
المطاردةالمطاردة

يشتهر ماكس فيرالن بقدرته على إخراج أي شخص من ضائقة 
شديدة وأثارت هذه السمعة الحسد بسرعة من حوله.. يتجسد 

العمل في حكاية وكالة بابيلون المتخصصة في اخراج األشخاص 
من وضع معقد )أي أنها ترسل األشخاص إلخراج شيء ما أو 
شخص من منطقة تخضع لحراسة مشددة (. يتابع القارء قصة 

ماكس فيرلين، الجندي الخارق السابق الذي دخل في عملية 
تهريب عندما تم تعيينه في مهمة تافهة في إفريقيا، لكنه سيدرك 

بسرعة أن المسألة معقدة: عليه تهريب الديكتاتور الهارب من بلد 
عانى للتو من انقالب ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الهولندية

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000 نسخة في فرنسا 

 لولومبار9782803677108 |  2020 |
56 pages |  22,3x30 cm | 12.45 €

 À la recherche du petit Chaperon Rouge

بحثا عن ذات 
الرداء األحمر

تأخرت ذات الرداء األحمر الصغيرة، انتظرت وقتا طويال، 
لكن الوقت بدأ ينفذ ويجب أن تغادر لموعدها، وتأخذ معها سلتها 

الكبيرة ذات المنديل األحمر واألبيض. عبرت الفتاة الصغيرة 
بالد القصص، من القرية إلى الغابة، مرورا بالنهر ووصوال إلى 
القلعة. فكانت الفرصة المثالية لمقابلة أكثر من خمسين شخصية 

من حكايات غريم وبيروولت وأندرسن.

RIGHTS SOLD
نشر باللغة الكورية

 ليتل أوربان 2020 | 9782374080086 |
28 pages |  33x42,7 cm | 19.50 €

كتب للناشئة

برون-كوسم نادين 
بوانيونيك مورين 

قصة ابحث وجد حول حكايات 
غريم وبيروولت وأندرسن

قصة مصورة ورواية مصورة

نيكلو
جالوندون

جيرو

هو أفضل من يهتم باألمور 
المعقدة، لكنه ليس بمنأى عن 

الوقوع في فخ ما  ...

بابيلون
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 Gentlemind (Tome 1)

 جنتلمايند
)الجزأ 1(

في نيويورك وفي سنة1940 ترث نافيت، فنانة شابة مفلسة، 
"جنتلمايند" : مجلة ساحرة من الطراز القديم إلى حد ما قتالية 

وذكية وجريئة، تعمل في إدارة الصحيفة وتواجه التحدي 
المجنون المتمثل في إخراج مجلة حديثة للناس. تطاردها ذكرى 
عشيقها الذي اختفى على الخطوط األمامية في أوروبا، وعليها 

أن تواجه واقع مجتمع أمريكي ذكوري في منتصف عصر 
ذهبي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 12000 نسخة في فرنسا

 دارغو 2020 | 9782205076370 | 
88 pages |  24x32 cm | 18.00 €

 De l'autre côté de la frontière

في الجهة األخرى 
من الحدود

في أريزونا وفي عام 8491 ، أقام فرانسوا كومب، المؤلف 
الشهير للروايات البوليسية في وادي سانتا كروز المهجور مع 

زوجته وابنه وعشيقته. غذت الصحراء المحيطة ومدن األشباح 
وصحاري الماضي الرائد وسطا يغذي خياله، وجذبه الحاضر 

أيًضا، خاصة على حدود نوغاليس، حيث تلتقي الفخامة والرغبة 
على أرضية يجتمع فيها البؤس والخنوع ... وفي بعض األحيان 

ال يكون العشب دائًما أكثر خضرة في منزل الجيران.

RIGHTS SOLD
نشر باللغتين الهولندية والروسية

FIND OUT MORE
< تم بيع 11000 نسخة في فرنسا

 دارغو بينلوكس 2020 | 9782505084648 | 
72 pages |  22x28,8 cm | 15.99 €

قصة مصورة ورواية مصورة

جان لوك فرومونتال
بيرتيه فيليب 

قصة مستوحاة بحرية من 
إقامة جورج سيمينون في 

وادي سانتا كروز، تعكس هذه 
القصة المثيرة ببراعة األجواء 
المتوترة وغير المتكافئة التي 

كانت تسود هناك.

قصة مصورة ورواية مصورة

خوان دياز كاناليز
فاليرو تيريزا 
البون أنطونيو 

قصة مؤثرة للغاية تمتد على 
مدى ثالثة عقود، عن الحلم 

األمريكي للمرأة!

جنتلمايند
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 Karmela Krimm (Tome 1) : Ramdam Blues

كارميال كريم 
)الجزأ1(

رامدام بلوزرامدام بلوز
كارميال كريم شابة واعدة ومن أكثر المحققين جدية في جهاز 

الشرطة، تعمل كمفتشة شرطة في مرسيليا. لكنها في إطار 
عملية معقدة، أطلقت النار على الشخص الخطأ وقتلت ابن عائلة 

مرموقة في المدينة. تفقد كرميال عملها وأهدافها العليا وتبدأ 
بالعمل كمحققة خاصة إال أنه في المياه العكرة التي تبحر فيها 

اآلن، تعتبر الُمُثل العليا رفاهية خطيرة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باأأللمانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 9600 نسخة في فرنسا

 لولومبار 2020 | 9782803676255 |
48 pages |  30x22,3 cm | 12.45 €

 Histoires incroyables du cinéma

قصص مدهشة 
لعالم السينما

لماذا أحرق جورج ميلييه الرائد في عالم السينما جميع أفالمه 
؟ كيف تمكن جورج لوكاس من إخفاء سر دارك فيدر عن 

الممثلين؟ ما الفضيحة التي انتشرت في مهرجان كان السينمائي 
عام 1994 ؟ هل تعلم أنه لم يكن مرغوبا بمارلون براندو في 

دور األب الروحي؟ ما هي الكارثة التي نجى منها بصعوبة 
ممثلو فيلم  The Good، the Bad and the Ugly؟

 شيئا فشيئا 2020 | 9782380460476 | 
96 pages |  19x26 cm | 16.90 €

قصص مصورة ورواية مصورة

جماعي عمل 

يلقي هذا الوثائقي القصصي 
المصور نظرة مختلفة على 

الفن السابع ويعرض التيارات 
الرئيسية واالضطرابات 

الكبرى التي عبرته

قصة مصورة و رواية مصورة

تروندهايم لويس 
بيانكاريللي فرانك 

قصة تروي حكاية محققة 
دؤوبة تمتلك روح الدعابة  في 

عالم ال يستسلم فيه أحد

كاميال كريم
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 La Fuite du cerveau

تسرب الدماغ
في برينستون وبتاريخ 18 أبريل 1955 توفي ألبرت أينشتاين. 
بالنسبة لتوماس ستولز، الطبيب المسؤول عن تشريح الجثة، هذه 
فرصة رائعة لسرقة دماغ العالم لدراسته، فإذا تمكن من اختراق 

أسراره سيعرف المجد ... لكن تحدث المفاجأة ويتبع جسد 
أينشتاين دماغه : جسد حي ! هل حدثت أمور ندم عليها ودفعت 
توماس للجنون ؟ وعندما رأت زوجته الشبح هي أيًضا، اضطر 

ستولز إلى االعتراف بأن ما يراه ليس من صنع خياله. قصة 
مضحكة ودقيقة مبنية على حقائق واقعية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 12000 نسخة في فرنسا

 دارغو بينلوكس 2020 | 9782505083603 |
192 pages |  22,5x29,8 cm | 25.00 €

 L'Homme qui tua Chris Kyle :  
Une légende américaine

الرجل الذي قتل 
كريس كيل

أسطورة أمريكيةأسطورة أمريكية
كريس كايل جندي سابق في البحرية وقناص الحرب العالمية 
الثانية، وهو أفضل هداف في تاريخ الجيش األمريكي. كانت 
سيرته الذاتية التي تحمل عنوان القناص األمريكي من أكثر 
الكتب مبيًعا في الواليات المتحدة. في 2 فبراير2013، قُتل 

كريس كايل على يد محارب قديم آخر يدعى إدي راي روث، 
وقعت جريمة القتل في ميدان رماية في ستيفنفيل بتكساس، لكن 

هذه ليست سوى بداية القصة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإليطالية والكرواتية

FIND OUT MORE
< تم بيع 354000 نسخة في فرنسا

 دارغو 2020 | 9782205084672 | 
164 pages |  21,4x28,4 cm | 22.50 €

قصة مصورة ورواية مصورة

نوري فابيان 
برونو

وثائقي قوي جدا تمت صناعته 
بدقة واتقان كبيرين، من تأليف 

فابيان نوري وبرونو.

قصة مصورة ورواية مصورة

بيير هنري غومون

عندما تؤدي سرقة دماغ 
أينشتاين إلى إدخال ثنائي في 
سلسلة من المغامرات المذهلة
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 Le Convoyeur (Tome 1) : Nymphe

الناقل )الجزأ 1(
حوريةحورية

انتشر فيروس في جميع أنحاء األرض، وهاجم "الصدأ" الحديد 
مدمًرا تدريجًيا البنية التحتية والمركبات واألدوات ...و عادت 
حضارتنا إلى العصر الحجري. في هذا العالم الوحشي هناك 
شخص أسطوري يعمل كناقل ويعتبر األمل الوحيد لكثير من 
الناس. يوافق على القيام بجميع المهام الموكلة إليه مهما كانت 
المخاطر. في مقابل ذلك، يتعين على الرعاة ببساطة أن يأكلوا 

بيضة غريبة أعطاها لهم. وهو ثمن تكون جميع النساء في القرية 
على استعداد لدفعه عندما يختفي أزواجهن، فيقوم الناقل بالبحث 

عنهم برفقة أشخاص فرضوا عليه، وهم متدينون متعصبون 
خرجوا للبحث عن الخصوبة لدى اإلنسان. إال أن مواجهة 

المتحولين في طريقهم لن تكون شيًئا مقارنة بالمخلوق الرهيب 
الذي يحتجز القرويين ...

RIGHTS SOLD
نشر باللغة األلمانية والروسية واإلسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 30000 نسخة في فرنسا

 لولومبار 2020 | 9782803675753 | 
56 pages |  24,1x31,8 cm | 14.45 €

 La plus belle crotte du monde

أجمل براز في 
العالم

في مكان ما في الغابة، يتساءل الفأر والسنجاب من هو صاحب 
اجمل براز في العالم. لكن الفكرة التي بدأت كمنافسة بين 

األصدقاء سرعان ما يتتحول إلى معركة غير مسبوقة. ويبقى 
السؤال: من هو صاحب أجمل براز في العالم؟

 ليتل أوربان 2020 | 9782374083087 | 
32 pages |  21,8x30 cm | 15.90 €

كتب للناشئة

بافلينكو ماري 
كاميل الفوا

احتفال ملتزم بالطبيعة وجمالها 
الذي ال يمكن إنكاره، وتذكير 

بأن اإلنسان غالًبا يمكن أن هو 
األقل جمااًل منها

قصة مصورة ورواية مصورة

ترستون رولوت
أرماند ديمتري 

الشخص اللطيف ليس 
بالضرورة الشخص الذي نظنه 

لطيفا...

الناقل
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 Le Temps des mitaines (Tome1) :  
La Peau de l'ours

 زمن الغول
 )الجزأ 1(

جلد الدبجلد الدب
انتقل آرثر للتو إلى مدينة جديدة، حياة جديدة بانتظاره، مدرسة 

جديدة وأصدقاء جدد ! لكن هناك تهديد يهيمن على مدينة الغول، 
فاألطفال يختفون في ظروف غامضة ... متسلحا بشجعاته، يبدأ 

آرثر شبل الدب الصغير وأصدقائه - بيالجي المسلية وكيتسو 
المثير للفضول وعبقري عصابة غونزاغا ورفيقه المخلص 

ويلو، البحث والتحقيق.

FIND OUT MORE
< تم بيع 12000 نسخة في فرنسا

 دارغو 2020 | 9782205083040 | 
128 pages |  20,5x27,5 cm | 16.00 €

 Le Detection Club

رابطة األدباء
في ثالثينيات القرن الماضي وفي جزيرة في كورنوال، دعا 
الملياردير رودريك غيل أعضاء رابطة األدباء التي تجمع 

مؤلفين بريطانيين عظماء من العصر الذهبي لرواية الغموض 
البوليسية ومنهم أجاثا كريستي وجي كي تشيسترتون، دعاهم 

لزيارة منزله الكبير، فيال برياركليف، ولحضور عرض جهاز 
آلي، والذي بمجرد ادخال معطيات جريمة بوليسية إليه، يقوم 
بحلها ويعطي اسم الجاني. لكن جريمة تحدث ويقتل غيل ...

RIGHTS SOLD
نشر باللغة البولونية

FIND OUT MORE
< تم بيع 15000 نسخة في فرنسا

 دارغو 2019 | 9782205079432 | 
136 pages |  21x28,2 cm | 19.99 €

قصة مصورة ورواية مصورة

جان هارومبات
جان جاك روجيه

شركة سرية ستحلم بأن تكون 
جزءاً منها واسمها رابطة 

األدباء

قصة مصورة ورواية مصورة

كليمون لوييك 
آن مونتيل

قصة يمتزج فيها  التشويق 
والحس الفكاهي

زمن الغول
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 Les Ombres

الظالل
في نهاية رحلة طويلة ، قدم المنفي رقم 412 طلب لجوء، 

وللحصول على مطلبه، عليه أن يعود إلى ماضيه ولألسباب 
التي أجبرته على رحلة التجوال. لم يكن أمامه وأخته خيارا 

آخر، توجب عليهم الهرب من األرض التي ولودوا فيها بعد أن 
أضرمت فيها النار و سالت الدماء من قبل فرسان متعطشين 

للدماء. عبروا الغابات والصحاري والمدن والبحار في خوف 
وبدون رؤية واضحة : ملحمة حقيقية يسكنها كائنات غامضة 

ومخيفة، من الغول الرأسمالي إلى الثعبان المهرب، مروراً بهذه 
الظالل المرتعشة والمنتشرة في كل مكان، كأصوات تاتي من 

بعيد. حكاية معاصرة وحساسة وشبيهة بالحلم عن المنفى.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

FIND OUT MORE
< تم بيع 1800 نسخة في فرنسا

 دارغو 2020 | 9782205086249 | 
184 pages |  21x28,2 cm | 18.00 €

 Les Aventures de Munich  
dans Marcel Duchamp

مغامرات ميونيخ 
في مارسيل 

دوشون
في عام 2191 غادر مارسيل دوشون باريس متوجها إلى 

ميونيخ. أمضى ثالثة أشهر فقط في العاصمة البافارية. وعند 
عودته، بدأ أعماله الجاهزة األولى التي فتحت له باب شهرة، 
وأحدثت ثورة حقيقية في فن القرن العشرين. ال نعرف سوى 

القليل عن فترة اإلقامة في ميونيخ، والتي وصفها في نهاية حياته 
بأنها "مسرح تحرره الكامل". ما الذي حدث في ميونيخ؟ يتخيل 
رومان مرادوف ذلك بطريقة مجنونة ودوشامبية للغاية. حكاية 

خيالية كاملة، باقية في ذهن الفكر الفرنسي.

FIND OUT MORE
< تم بيع 1400 نسخة في فرنسا

 دارغو 2020 | 9782205084894 | 
120 pages |  20,5x27,5 cm | 22.50 €

قصة مصورة ورواية مصورة

رومان مورادوف

إذا كان دوشون قد كتب )أو 
رسم( سيرة ذاتية، فنحن نعتقد 
أنه كان سيحب أن تبدو على 

الشكل التالي.

قصة مصورة ورواية مصورة

زابوس
ايبوليت

أوديسي طفلين نصبا رغما 
عنهما كرموز لألقليات 

المضطهدة التي تناضل من 
أجل حريتها.
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 Les Sauroctones (Tome 1)

السوروكتون 
)الجزأ 1(

مرحًبا بكم في عالم ما بعد الدمار الشديد العنف، حيث تنتشر 
التغييرات الجسدية وتمتلئ الطبيعة البرية بمخلوقات كبيرة 

الحجم فيجوب المرتزقة المنطقة لقتلهم : إنهم السوروكتون. 
عندما يعلم زون و يان و أورستي، ثالثة مراهقين متشردين في 

حالة ضياع، بوجود صاروخ غامض يمكن أن يبعدهم بشكل 
نهائي عن هذا العالم العدائي، يجدون هدًفا مشترًكا لهم وهو 
البحث عنه ! إال أن الرحلة في كثير من األحيان تكون مليئة 

بالمطبات، يضحك األبطال الثالثة ضحكة مكتومة حين يصبحوا 
"السوروكتون" ...

FIND OUT MORE
< تم بيع 2000  نسخة في فرنسا 

 دارغو 2020 | 9782205080506 |
232 pages |  17x24 cm | 19.99 €

 Les Omniscients (Tome 1) : Phénomènes

العارفون بكل 
شيء )الجزأ 1(

ظواهرظواهر
وأنت ما الذي ستفعله إذا كنت تعرف كل شيء بالفعل؟ في يوم 

من األيام يستيقظ خمسة مراهقين في مدينة نيويورك ولديهم 
معرفة مطلقة بكل شيء. تنتشر المعلومات بسرعة، ويقوم مكتب 

التحقيقات الفيدرالي على الفور بنقل األطفال المعجزة إلى بر 
األمان. ماذا تفعل عندما يكون عمرك 51 عاًما ولست بحاجة 

للمزيد من التعلم؟ ال يملك أبطالنا الوقت الكافي للتفكير في األمر 
ألن منظمة حكومية سرية تريد بشكل قاطع على الحصول 

عليهم. ولديهم لغز يحلونه: من أين لديهم هذه المقدرة ؟ من هي 
تلك المخلوقات ذات القوة اإللهية التي قررت تغيير مصيرهم؟ 

ولماذا تسلل أحدهم للدخول بينهم؟

FIND OUT MORE
< تم بيع  20000 نسخة في فرنسا

 لولومبار 2020 | 9782803674961 |
64 pages |  22,2x29,5 cm | 12.45 €

قصة مصورة ورواية مصورة

دوغومييه فانيسون 
كاستيالني ريناتا 

يستيقظ خمسة مراهقين ذات 
يوم ويجدون بأن لديهم معرفة 

مطلقة بكل شيء. ما الذي 
يمكن فعله؟

قصة مصورة ورواية مصورة

ايروان سوركوف

في عالم ما بعد الدمار، تجربة 
السعي األولي لثالثة مراهقين 

سيصبحون سوروكتونات، 
صائدي سحليات.

السوروكتون العارفون بكل شيئ
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 Maverick, ville magique :  
Mystères et boules d'ampoule

مافريك، المدينة 
الساحرة

أسرار ولمبات كروية الشكلأسرار ولمبات كروية الشكل
يذهب والدا أنسيلم في إجازة ... بدونه ! سيبقى مع خالته الغريبة 
أولغا في قرية صغيرة تقع بعيدا جدا. ولكن عندما تقرر آنا الفتاة 

الصغيرة المضطربة للغاية اصطحاب أنسيلم إلى بلدة مافريك 
الصغيرة، تأخذ األمور منعطًفا غير متوقع والحقيقة هي أن 

مافريك ليست مدينة صغيرة عادية. إنها مدينة فيها سحر وكل 
ما نتخيله يصبح حقيقًيا، يحكمها طاغية متعطش للسلطة على 

األرض، يلقي تعاويذ قوية ويفرض حظر تجول غير عادل على 
سكانها. مرحبا بكم في مافريك.

 ليتل أوربان 2020 | 9782374083292 |
296 pages |  13,8x19,2 cm | 12.90 €

 Malgré tout

رغم كل شيء
وأخيرا تلتقي آنا وزينو بعد حوالي أربعين عاًما، لم يتمكنا من 

العيش مًعا لفترة طويلة من قبل. شغلت آنا خالل مدة زمنية 
طويلة منصب العمدة، متزوجة من جوزيبي وابنتها تدعى كلوديا 

وتعيش حياة أسرية هادئة. أما بالنسبة لزينو، فهو يدير مكتبة 
صغيرة يعتزم بيعها قريًبا، وحصل للتو على الدكتوراه. في 

حياتهم وجدوا دائما األعذار للحفاظ على مسافة وبعد بينهم. ربما 
حان الوقت لبداية جديدة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات : االسبانية - البرتغالية - الهولندية 

- األلمانية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 10000 نسخة في فرنسا 

 دارغو بينلوكس2020 | 9782505081500 | 
152 pages |  22,5x29,8 cm | 22.50 €

قصة مصورة ورواية  مصورة

جوردي ال فيبر

ال يعرف الحب عمرا ؟ ماذا لو 
كان عليك االنتظار مدى الحياة 

للعثور على توأم روحك؟

كتب للناشئة

سوليمان ايغلونتين 

في هذا العمل تفتح المغامرة  
الباب لعالم مليئ بالسحر 

واأللغاز

مافريك
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 Monster Délices (Tome 1) :  
Le Cœur de l'hiver

شهيات مونستر
قلب الشتاءقلب الشتاء

كريس صانع حلويات يعمل في مطعم اسمه بودينيه ،إال أن 
ابداعاته اللذيذة تختفي كما لو كان األمر سحرا. عندما يكتشف 

أن المسؤول عن السرقة هو سنجاب غريب، يالحقه إلى 
الجزء الخلفي من الثالجة الضخمة للمطعم ... ويكتشف العالم 

الشتوي السحري لفريدجيبوتون ! تعرف هناك على هانا، شابة 
صغيرة تحاول إدارة صالون شاي على الرغم من افتقارها التام 

إلى موهبة الطهي. لحسن حظها كريس لديه موهبة في إعداد 
الحلوى الرائعة للجميع، فهل يكون إلًها من اسكندنافيا أو مخلوًقا 

أسطورًيا! وصفات حقيقية من صانع حلويات فرنسي رائع، معدة 
لألطفال أيضا.

RIGHTS SOLD
نشر باإلسبانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 5000 نسخة في فرنسا

< يتم تصوير العمل في مسلسل تلفزيوني

  لولومبار 2020 | 9782803637133 | 
48 pages |  22,2x29,5 cm | 9.99 €

 Mon petit coin de paradis

قطعي الصغيرة 
من الجنة

لو كنت خنزيًرا، لكانت قطعة السماء الصغيرة الخاصة بي 
عبارة عن بركة عمالقة من الرخام األبيض مليئة بالمياه النقية. 

ولو كنت بطريًقا، فستكون قطعة الجنة الصغيرة الخاصة بي 
عبارة عن مصنع آيس كريم أصنعها فيه بنكهة السمك المقرمش! 
لكنني لست كل ذلك، فأنا كما أنا، وقطعة الجنة الصغيرة الخاصة 

بي ... هي أنت

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية 

 ليتل أوربان2020 | 9782374081717 |
30 pages |  24x30,7 cm | 14.50 €

كتب للناشئة

بارو

ألبوم رقيق ومؤثر بقصصه 
الصغيرةالفائقة الروعة 

)وبأشخاصه(  التي نحبها 
كثيًرا.

قصة مصورة ورواية مصورة

دوس يانتوس
هاشمي
رافيت

يجد صانع الحلويات العبقري 
نفسه في عالم سحري مواٍز 

حيث تقلب موهبته كل 
المعطيات

شهيات مونستر



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

دارغو لو لومبار

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

 Noire : La vie méconnue  
de Claudette Colvin

سوداء
حياة كلوديت كولفي الغير حياة كلوديت كولفي الغير 

المعروفةالمعروفة
قبل أشهر من رفض روزا باركس التخلي عن مقعدها في حافلة 

في مونتغمري بأالباما، لتبدأ بذلك حركة الحقوق المدنية في 
الواليات المتحدة، وتتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء 
العالم وتصبح رمًزا للنضال من أجل الكرامة والمساواة، كان 
هناك شابة سوداء أخرى لديها نفس ردة الفعل، إال أنها لم تكن 
الشخص المناسب في الوقت المناسب واختار التاريخ نسيانها. 

كان اسمها كلوديت كولفين وهذه قصتها.
RIGHTS SOLD

تم نشر العمل باللغتين الكورية واإليطالية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 8000 نسخة في فرنسا

< جائزة مدرسة Burgundy Franche-Comté الثانوية 
 لعام 2020 )فرنسا(

   جائزة أندرسن ألدب األطفال في فئة الروايات المصورة 
 2020 )إيطاليا(

   جائزة الطالب في مدينة  Colomiers 2020 )فرنسا( 
 دارغو 2019 | 9782205079258 | 

136 pages |  17,5x24,7 cm | 18.00 €

 New York Cannibals

أكلة لحوم بشر 
نيويورك

في نيويورك وفي عام 1990، يدير بافيل صالونه الخاص 
بالوشم. أصبحت تلميذته أزامي ضابطة شرطة والعبة كمال 
أجسام. وذات يوم وفي مهمة عمل تجد طفاًل متروكا في سلة 

المهمالت، فتقرر تبنيه كونها غير قادرة على االنجاب بعد كل 
ما فرضت على جسمها من تغييرات. لحماية هذا الطفل، تتقصى 

مسارعمليات االتجار باألطفال، فتكتشف أن األمر مرتبط 
بعصابة غامضة من النساء الالئي يلتهمن أعداءهن. والغريب 

في األمر، أن أشباح غوالغ التي نشأ فيها بافيل كانت وراء هذه 
الفظائع. كما لو أن الكون وعنف غوالغ قد اتخذوا من شوارع 

نيويورك أرضا جديدة لهم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات : األلمانية، البولونية، البرتغالية 

واإلسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 30000 نسخة في فرنسا

  لولمبار 2020 | 9782803672530 |
152 pages |  31,8x24,1 cm | 24.50 €

قصة مصورة ورواية مصورة

جيروم شارين
بوك فرونسوا 

فنان وشم المع، وابنته 
بالتبني  ضابطة شرطة مفتولة 

العضالت، وطفل مسروق، 
ومافيا متعطشة للدماء واالتجار 

بالبشر يطاردونهم ...

قصة مصورة ورواية مصورة

بالتو ايميلي 

كما دخلت روزا باركس 
التاريخ، سقطت كلوديت 

كولفان في النسيان
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 Pucelle (Tome 1) : Débutante

عذراء )الجزأ 1(
مبتدأةمبتدأة

كانت والدة فلورنسا تحب أن تروي قصة قريبتها التي ال تعرف 
شيًئا عن ليلة الزفاف وتتظاهر بالضحك بصوت عاٍل ... لم تكن 

تعرف أي شيء وهي في الثالثة عشرة من عمرها، فقد تركها 
والداها عاجزة تماما عندما كان يتعلق األمر بجميع األسئلة 

المرتبطة بالجنس. تعاني فلورنسا الصغيرة من كونها تجهل 
أوالً وتعاني من االنتماء إلى فئة أدنى. هذا النموذج )الخضوع، 

الزواج ، التكتم( بعيد كل البعد عما هي عليه وعن ما تريده. 
سيتعين عليها مواجهة أهوال المراهقة، والجسد الذي يشهد 
تغيرات، والرغبة الجنسية الناشئة. سيرة ذاتية نقدية لألسرة 

وتقاليدها االجتماعية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 9600 نسخة في فرنسا

 دارغو 2020 | 9782205076493 |
184 pages |  19,5x26 cm | 19.99 €

 Psycho-Investigateur : La Genèse

محقق نفسي
النشأةالنشأة

يمكن لسيمون راديوس أن يدخل لزيارة ذاكرة مرضاه، فهو 
يستخدم موهبته هذه لحل الجرائم ومساعدة الناس من حوله ولكنه 

يبدو غير قادر على إنقاذ عقله ... رحلة مرعبة ستجعلك تشك 
في سالمتك العقلية: هل تريد حًقا استكشاف ذاكرتك؟

 شيئا فشيئا 2020 | 9782380460247 | 
144 pages |  23,2x32,3 cm | 19.90 €

قصص مصورة ورواية مصورة

كوربييه ايروان 
بونوا دهان

رحلة عميقة ومرعبة في قلب 
الفكر اإلنساني من قبل الرسام 
  In the Headالمصمم لـ
of Sherlock Holmes

قصة مصورة ورواية مصورة

فلورونس دوبري ال تور

هل كونك امرأة يعني القيام بما 
ُيطلب منك ؟

عذراء محقق نفسي
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 Tanz !

تانز
في ألمانيا وفي شهر أبريل 1957 كان أولي يحلم بأن يصبح 

راقصا كبيرا في برودواي. أولي شاب يبلغ من العمر19عاًما، 
طالب في مدرسة الرقص الحديثة المرموقة. ديناميكي ومنفتح، 

حماسه متناقض مع حزن أوروبا في فترة ما بعد الحرب، 
شغوف بالمسرحيات الموسيقية التي تحمل الفرح والبهجة الملونة 
وتمثل صورته كشخص، إال أن رفاقه يسخرون من هذا الشغف 

ويعتبرون أن المسألة تجارًية للغاية، على نقيض تقليد الرقص 
األلماني. خالل رحلة إلى برلين يلتقي أولي بأنتوني، وهو راقص 

شاب أمريكي من أصل أفريقي وينجذب الشابان لبعضهما. 
يتحدثان في المساء عن الرقص، ويقترح أنتوني أن يأتي أولي 
إلى نيويورك لتجربة واقع المسرحية الموسيقية وتجربة حظه 

في برودواي. يعود بعد ذلك كل إلى حياته، لكن فكرة نيويورك 
تطارد أولي. وبعد بضعة أشهر، يقرر أن يحزم حقائبه.

FIND OUT MORE
< تم بيع 4000 نسخة في فرنسا  

  لولومبار 2020 | 9782803676873 | 
248 pages |  20,2x26,8 cm | 19.99 €

 Soon

قريبا
لقد تغير العالم بشكل كبير في عام 2150، أدت األضرار 

المناخية وعودة بعض األمراض إلى تقسيم سكان العالم 
بالعشرات. استعادت الطبيعة حقوقها وتم تجميع الناجين مًعا 
في سبع مدن. سيمون البالغة من العمر 50 عاًما تتدرب منذ 

سنوات كرائدة فضاء على مهمة استكشاف الفضاء المثيرة للجدل 
وعدم العودة إلى األرض. سيتعين على سيمون أن تقول البنها 
أنها ستتركه في حين يعتبرها تتخلى عنه، فتدعوه للذهاب مًعا 

الكتشاف المدن السبع قبل الوداًع.
رواية مصورة مدهشة ومشعة في قلب القضايا الحالية، تمتزج 

فيها رموز الخيال العلمي والعناصر الوثائقية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين األلمانية واالسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 10800 نسخة في فرنسا

  دارغو2019 | 9782205078749 | 
240 pages |  22,5x29,8 cm | 27.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

كادين توماس 
آدم بينجمان 

قصة ترقب عميقة وجادة 
ومشعة.

قصة مصورة ورواية مصورة

موران مازار

في الخمسينيات وفي ألمانيا، 
راقص شاب يحلم ببرودواي 

وبمسرحياتها الموسيقية
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 Ze journal de la famille  
(presque) zéro déchet

مذكرات عائلة 
تعيش حياة فيها 

)تقريبا( صفر من 
النفايات

أسلوب حياة فيه صفر من النفايات، مغامرة عائلية مذهلة مليئة 
بالتحديات ! بدأت عائلة صفر نفايات الشهيرة الكتابة لتخبرنا 

عن مغامراتهم العائلية نحو أسلوب حياة خاٍل من النفايات. من 
حالة الوعي إلى السعي نحو توازن جديد، التجربة التي كان من 
المفترض أن تستمر لمدة عام واحد فقط تصبح مهمة حقيقية في 
النهاية ! مغامرة مجنونة مليئة باالستهزاء بالنفس، على عكس 

مجتمعنا المفرط في االستهالك، صاغتها والدة العائلة بينيديكت 
موريه بالكلمات والصور.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإليطالية والكورية

FIND OUT MORE
< تم بيع 4000 نسخة في فرنسا 

 لولومبار| 2020 | 9782803672240
152 pages |  17,7x24,8 | 19.99 €

 Yasmina (Tome 1) : Master-classe

 ياسمينة
)الجزأ 1(

ماستر- كالسماستر- كالس
أمام العادات السيئة في األكل التي يمارسها التالميذ وتقصير 

المدرسة في شؤون البيئة قررت ياسمينة مسك زمام األمور من 
خالل استبدال ساعة واحدة من درس اللغة اإلنجليزية بدرس 

يتعلم فيه التالميذ تحضير الطعام، وساعة واحدة من درس 
الرياضيات بدرس عن االهتمام بالحدائق. وللقيام بذلك، يجب أن 
تجمع خمسين توقيًعا على العريضة التي أعدتها. إال أنها على ما 

يبدو مهمة شبه مستحيلة في ظل عدم اهتمام رفاقها بالبيئة ...

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة الكورية، اإلنكليزية واأللمانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 12000 نسخة في فرنسا
< جائزة أتوميوم ويلي فاندرستين

  دارغو بينلوكس 2020 | 9782505083405 |
48 pages |  21,8x30 cm | 9.99 €

قصة مصورة ورواية مصورة

مانيارت ووتر 

سلسلة  جديدة ملونة ونابضة 
بالحياة  تقودها بطلة صديقة 

للبيئة.

قصة مصورة ورواية مصورة

موريه بينيديكت 

عندما تقرر عائلة عدم إنتاج 
أي نفايات لمدة عام واحد ... 
هناك الكثير من المغامرات 

المقبلة !

ياسمينة
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