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 Cache cache lapins

لعبة االختباء 
والبحث عن 

األرانب
في أحد األيام ، اقترب ذئب جائع من الجحر وقال غرينغاليه لقد 
جئت أل كلك -تأكلني؟ يالك من بزرة كبيرة ! أحاب األب الب: 

عليك اإلمساك بي أوال. حكاية من أصل ياباني في مجموعة 
"أقدام صغيرة"، حيث تحول عائلة من األرانب ذئًبا إلى حيوان 

يكاد يفقد عقله.

9782278100040 | 2020 | 24 pages 
 24x23 cm | 12.50 €

 Barnabé soigne la planète

برنابي  يعالج 
األرض

في صباح أحد األيام، عندما أعلن في الراديو أن الكوكب 
مريض، خرج بارنابي ابن العرس الذي البعمل كطبيب، خرج 
من جحره وركض مصمما االنضمام إلى أصدقائه كونستانس 

السلحفاة وكلير الخلد. هوبوبوب! الحالة طارئة، افتحوا الطريق 
لهم ليمروا. هوبوبوب ! سوف يعتنون بالكوكب. عنوان ثاٍن 

يحافظ فيه على النكهة التي وجدناها في العمل األول مع 
شخصيات حيوانات ساذجة ومحبوبة،مغامرات، تضامن، فكاهة، 

ورسوم توضيحية مليئة بالدهاء عرض للوعي البيئي بشكل 
يتناسب مع األطفال.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بخمس لغات : االسبانية،الكاتالونية والباسكية، 

الصينية المبسطة واإليطالية.

9782278097906 | 2020 | 32 pages 
 22x17 cm|  10.90 €

قصص للناشئة

بيزويم جيل 
رودرغيس بياتريس 

مهمة جديدة لبرنابي وصديقيه: 
معالجة األرض

قصص للناشئة

كيفيه كريستسن 
رودريغيز بياتريس 

حكاية تحتوي على الدهاء 
والخديعة للضحك وللخوف، 

وللهروب من  الشعور 
بالخوف من الذئب.



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

ديدييه للناشئة

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Comme on s'aime

كما نحب بعضنا
عندما ألتصق بك يا عزيزي وأنفي مخفي في فروك، أشعر 

وكأنني حبة بندق في الشوكوالتة. نحن محظوظون رغم كل 
شيء... انظر كم نحب بعضنا البعض؟

ألبوم مفعم بكل ما هو حساس حول موضوع أساسي، سيصبح 
من أهم ما يوجد في الكتالوج.

9782278097982 | 2020 | 32 pages 
 22x26 cm | 12.90 €

 Chouchou Balourd

المغفل المفضل
هل تعرف المغفل المفضل ؟ إنه من ألطف المخلوقات، 

يفقدهذا المخلوق كل ما تقدمنا في العمل،فمه، وأنفه، ووجنتيه، 
وبطنه. كتاب مفرح مصنوع من الكرتون يعزف على الكلمات 
واألصوات عزفا مناسبا للطفل. فيه لعب في مجال اللغة بروح 

الدعابة والخفة، نتعلم من خالله مفردات جسم اإلنسان.

9782278100156 | 2020 | 32 pages 
 15x21 cm | 9.50 €

كتب للناشئة

ايدوارد مونسو

عندما نعرف المغفل المفضل، 
فإننا نحبه إلى األبد !

كتب للناشئة

ماري سابين روجيه
روزميري شوجاي

اعتراف رائع بالحب من فتاة 
 صغيرة لدبها اللعبة. 
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 Doux dodo

أحالم ناعمة
على الوجه الملون من الكتاب، سيستمتع األطفال بالتعرف على 

الحيوانات، ومراقبة طقوسهم المسائية الصغيرة، وتمني ليلة 
سعيدة لهم ... جميعهم لطفاء جدا : الدب، والكتاكيت، والضفادع، 

واألرانب الصغيرة، والقنافذ، والفئران الصغيرة! وعلى الوجه 
اآلخر، تتكشف المناظر الطبيعية باألبيض واألسود، يدعمها لون 

أصفر مضيء مع بعض نقاط ملونة. هذا الخيار الملون يسمح 
بجلب األطفال إلى لعبة ممتعة من الغميضة. الكتاب محفوظ في 

علبة جميلة.

9782278100101 | 2020 | 12 pages 
 16x16 cm | 9.50 €

 Comptines et berceuses de Vanille :  
Des rives de l'Afrique  

aux îles de l'océan indien

أغاني وتهويدات 
لألطفال بنكهة 

الفانيليا
من شواطئ إفريقيا إلى جزر من شواطئ إفريقيا إلى جزر 

المحيط الهنديالمحيط الهندي
تقدم أدوات وترتيبات جان كريستوف هواراو رحلة موسيقية 
ممتعة على إيقاع اآلالت التقليدية : فاليها، كايامب من جزرية 

رييونيون، بوبري، كابوسي، رولور، رافان موريسي، نزيندزي 
وغامبوسي من جزر القمر ...عرضت ماغالي اتيوغبيه 

مجموعة األغاني هذه بكل سخاء وسذاجة جميلة يميزان عالمها 
الغرافيكي، حيث تقدم للقراء صوراً ملونة ومفعمة بالحيوية.

RIGHTS SOLD
نشر باللغة اإلنكليزية

9782278091348 | 2020 | 60 pages 
 27x27 cm | 24.90 €

كتب للناشئة

سوسنا نتالي 
جان كريستوف هوارو

اتيوغبيه ماغالي 

52 أغنية وتهويدة لألطفال 
من شواطئ إفريقيا إلى جزر 
المحيط الهندي، حيث تعكس 

الموسيقى المختلطة تاريخ 
الشعوب

كتب للناشئة

اودريسييه سيسيل 

كتاب على شكل أكورديون 
يشارك مع الصغار من 

األطفال، وعرض للعديد من 
الحيوانات والمناظر الطبيعية 

لالكتشاف.
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 Groléfant & Tit'Souris (Tome 2) : 
 La vie à deux

جروليفانت 
 وتيتسوري
 ) الجزأ 2(

الحياة معاالحياة معا
ذات يوم التقى فيل كبير وفأر صغير ووجد كل منهما في لقاء 

اآلخر راحته. فاستقر كل من جروليفانت وتيتسوري وبدأ 
االثنان باالستمتاع بفرحة العيش مًعا. حكايات صغيرة وبسيطة 
ومضحكة جدا، من خالل اسكتشافات لطيفة وحلوة في مواقف 

مضحكة، تثير أسئلة فلسفية بشكل غير مباشر، وتقدم نظرة عن 
االختالف، وإرادة الصواب وتقبل اآلخر ...

9782278097791 | 2020 | 48 pages 
 21x29 cm | 12.90 €

 Familles

عائالت
األسرة كالعش وكالجحر الذي نمكث فيه. في بعض األحيان 

تتكون من شخصين أو ثالثة وأحياًنا تكون كبيرة جدا. قد يكون 
ذلك مع أبوين أو أمين وأحياًنا تكون ذكرى في القلب، كما قد 
تكون هدية أتت من مكان آخر، في هذا األلبوم المطبوع على 

ورق أوفست جميل مخصص لجميع العائالت التي ولدت يوًما 
في رحم ما أو في قلب ما.

9782278097968 | 2020 | 24 pages 
 18x22 cm | 10.90 €

كتب للناشئة

جورجيت

في الحياة ، هناك العديد من 
الطرق المختلفة التي يمكنك من 

خاللها تكوين أسرة بالحب.

كتب للناشئة

ديلي بيير 
رونان بادل

قصة مصورة مليئة بالفكاهة 
ولحظات مفعمة بالرقة

جروليفانت وتيتسوري
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 La fée sous mon lit

الجنية الموجودة 
تحت سريري

ليس باألمر الهين ! يجب بناء منزل شتوي لملك الغابة، ودعوة 
وحيد القرن لشرب الشاي، وبناء فرقاطة للقراصنة، وإعداد حمام 

التنين في نهاية اليوم، المنزل بأكمله في حالة فوضى. لحسن 
الحظ، سيساعدني الجميع في الترتيب، حتى والدي! ألبوم يحتوي 

على لوحات فيها مخلوقات خيالية، قصة بعيدة المنال ستكشف 
عن العديد من المفاجآت.

9782278097807 | 2020 | 48 pages 
 24x21 cm | 13.90 €

 Je découvre Vivaldi

التعرف على 
أعمال فيفالدي

يعرض العمل : قطعتين موسيقيتين من الفصول األربعة )الشتاء 
والربيع(، كونشرتو الفلوت، كونشرتو المزمار وكونشيرتو 

التشيلو العنوان السادس من سلسلة الكتب الصوتية "الموسيقى 
الكالسيكية" المحبذ لصفاته المرئية والصوتية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

9782278100217 | 2020 | 14 pages 
 19x15 cm | 11.90 €

كتب للناشئة

رونون ديلفين 

أول اكتشاف لعمل المؤلف 
الموسيقي اإليطالي العظيم 
أنطونيو فيفالدي، والذي تم 

تقديمه بشكل رائع ودقيق من 
قبل دلفين رينون.

كتب للناشئة

بونيه روزاليند 

تعيش جنية تحت سريري  
وهي اليوم مريضة وطلبت 

مني استبدالها ...
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 Ours et les choses

الدب واألشياء
مع كل انحناءة لرأسه وظهره، يمألها مراًرا وتكراًرا. ال يمكنه 
رؤية أي شيء، وال سماع أي شيء، وال حتى العاصفة القادمة. 

لحسن الحظ، سينقذه طائر القبرة وصراخه من العاصفة ومن 
العمى عمل غني بالشعر الطفولي، يتناول موضوعي االستهالك 
المفرط والمادية ببراعة كبيرة. أنتج اندريه بريجون هذا األلبوم 
بالكامل على شكل نقش لينوكات في عمل بارع يجمع بين القوة 

والرقة.

9782278097937 | 2020 | 32 pages 
 22x26 cm | 13.90 €

 Le portrait du lapin

صورة األرنب
لحسن الحظ ، صديقه كوشون خبير ونصحه بالذهاب إلى 

"غاليري دان" حيث ُتعرض أعمال السيد رونار العظيم. قرر 
هذا األخير رسم صورة األرنب الذي شعر بخيبة األمل عندما 
رأى النتيجة... وقال انه ال يرى شيئا ! ولكن األمر مستحيل، 
فاألصدقاء يمدحونه على فكرة اللوحة الجميلة. تكشف بيلين، 

في نهاية األمر السر لألرنب الماكر الذي سيلعب دور المحتال! 
قصة خيالية غنية بالنغمات ومراجع الفن.

9782278097777 | 2020 | 36 pages 
 27x30 cm | 14.90 €

كتب للناشئة

تريديز ايمانويل 
جاكو ديلفين 

يبحث أرنب عن رسام لرسم 
صورته لكي يتمكن من التقرب 

من إحدى الحسنوات ... 
فيكتشف عالم الفن الغريب.

كتب للناشئة

بريجون اندريه 

في ما مضى كان شكل الدب 
يبدو جميال. لكن منذ أن وجد 

عربة، تغير كل شيء ...
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 Petits bruits du soir

أصوات المساء 
الصغيرة

عبر المقطوعات الموسيقية األصلية لماتيو برويال ندخل في 
عمق أجواء رائعة في نهاية اليوم، "عند الغسق". تتحرك الطبيعة 

ويتحرك الطفل أيضا ليهدئان بعد ذلك. خمس شرائح صوتية 
لالستماع إلى أصوات الطبيعة الصغيرة في المساء، هذا الكتاب 
الصوتي اآلسر هو جزء من مجموعة جديدة مخصصة لألطفال 

من عمر 3 أشهر

9782278100200 | 2020 | 14 pages 
 19x15 cm | 11.90 €

 Petits bruits du matin

أصوات الصباح 
الصغيرة

تتخطى المؤلفات الموسيقية األصلية لماتيو برويال المؤثرات 
الصوتية وتدخلنا في عمق بيئة صوتية صباحية غنية ومرحبة. 

تستيقظ الطبيعة ويستيقظ الطفل، ويتمددان ويثرثران معا. خمس 
شرائح صوتية لالستماع إلى أصوات الطبيعة الصغيرة في 

الصباح.
كتاب صوتي مغلف ومريح جدا، هو جزء من مجموعة جديدة 

مخصصة لألطفال من عمر 3 أشهر.

9782278089611 | 2020 | 14 pages 
 19x15 cm | 11.90 €

كتب للناشئة

برويال ماتيو 
ليزا زوردان

هل تسمع أصوات الطيور 
تغرد، وتيار الماء يجري في 

الجدول وصحوة الطبيعة؟ إنها 
موسيقى الصباح الصغيرة ...

كتب للناشئة

برويال ماتيو 
ليزا زوردان

هل تسمع الريح داخل القصب 
و صوت الضفادع بجانب 

الماء، وصوت العاصفة وكل 
الحيوانات؟ إنها موسيقى 

المساء الصغيرة ...

أصوات الطبيعة الصغيرة أصوات الطبيعة الصغيرة
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 Poucette

ثومبيلينا
هنا في الزهرة، ترى المرأة فتاة صغيرة ال يزيد طولها عن 

عرض اإلصبع. إنه أمر ال يصدق أن تبدأ الفتاة الزهرة بالكالم 
بسرعة كبيرة، لتقول شيئا مهما كيفما بدت أحالمي، عمالقة 

كانت أو ال، فستكون عالية لدرجة أن النجوم ستسمع عنها ومع 
أن كارل نوراك ظل مخلصا لدوافع القصة، إال أنه ينحرف بعيداً 
عنها ليجعل من بوسيت أكثر ثقة بنفسها، ال تتردد في التصرف 

وإبداء الرأي.
يعطي األلبوم الكبير، قدرا كبيرا من األهمية للوحات وديكورات 

كلير كاستولد المبهرة.

9782278100125 | 2020 | 40 pages 
 29x29 cm | 15.90 €

 Pompon gardien de phare

بومبون حارس 
المنارة

استقر بومبون حارس المنارة وكلبه كريفيت بين البر والبحر بعد 
أن أبحرا في جميع المحيطات، ليصبحا حراسا للمنارة. وكانا 

دائما مواظبين على عملهم سواء في أيام السماء الصافية الزرقاء 
كزرقة البحر أو أيام الطقس الرمادي، لكن اآلن تم تركيب 

الكهرباء في المنارة ... لحسن الحظ احتفظا ببعض األحالم في 
زجاجة تمكنهما من متابعة مسيرتهما بتجديد نفسيهما! توقع هنا 
ليتيسيا لو سو ألبومها الثاني كمؤلفة ورسامة حيث نجد عالمها 

الغرافيكي واأللوان الجريئة التي تستخدمها.

9782278097838 | 2020 | 32 pages 
 21x29 cm | 13.90 €

كتب للناشئة

لوسو ليتيسا 

نص مليء بالقوافي تتخللها لغة 
منمقة تليق بالكابتن هادوك!

كتب للناشئة

كارل نوراك
كلير دي غايتولد

أعاد كارل نوراك كتابة هذه 
الحكاية التعليمية الجميلة جداً 

بأسلوبه الخاص لمساعدة 
الفتيات على التحرر.
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 Sous le soleil de Paris

تحت شمس 
باريس

خالل العصر الجميل عصر بدايات القرن العشرين، على 
ضفاف نهر السين في باريس، رسم رسام على قماش لوحته 

شمسا زرقاء، زرقاء مثل السعادة والحرية التي يشعر بها أثناء 
الرسم، مضحكة هي هذه اللوحة! فهي ستنتقل من يد إلى يد، 

من مالك معرض إلى تاجر سلع مستعملة، من محب للفن إلى 
عالم، وستتنقل عبر باريس وسيتم مرة بعد مرة، االستهزاء بها 

واالستخفاف بها والتخلي عنها ووضعها ضمن أطار وسرقتها... 
ليتم االحتفال بها أخيًرا في المتحف.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782278097869 | 2021 | 32 pages 
 22x29 cm | 12.90 €

 Qui s'est bien brossé les dents ?

من نظف أسنانه 
بشكل جيد؟

هل غسل األمير أسنانه جيداً؟ آه ال لم يفعل حكاية في عرض 
رائع من الصور، تلتقي فيها شخصيات الحكايات المعروفة جيًدا 
لألطفال الصغار، فقد تواعدوا ليجتمعوا بمالبس النوم. ال يوجد 

أحد للحاق باآلخر: ونظرا ألن أسنانهم مليئة باألوساخ، فمن 
الواضح أنه لم ينظف أحد أسنانه بالفرشاة ! وأنت ماذا عنك؟ 

عالم مليء بالحيوية وروح الدعابة مع نص غنائي مثالي للقراءة 
بصوت عاٍل.

9782278100064 | 2020 | 32 pages 
 15 x21 cm | 9.50 €

كتب للناشئة

بيجيل كريستين 
ديستور كريستين 

هل غسل األمير أسنانه جيداً؟ 
آه ال لم يفعل!

كتب للناشئة

باتو ايريك 

ألبوم مبهر عن المصير الرائع 
للوحة، نكتشف فيه فنانا اختار 

رسم شمس زرقاء.



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

ديدييه للناشئة
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 Un très beau jour

يوم جميل جدا
استحضار مؤثر لحياة الطفل في بطن أمه، ودعوة الكتشاف 

العالم الخارجي، مع متعة الشعور والحلم ... ألبوم مؤثر وعالمي 
يحتوي على رسوم توضيحية حساسة وشاعرية من تأليف 

الموهوبة جوديث جويفير. كلمات نقدمها للطفل الذي لم يولد بعد، 
للطفل المولود حديًثا، للطفل األكبر سًنا بقليل والذي سيعجبه جدا 

إخباره عن حياته من قبل ...

9782278097975 | 2020 | 24 pages 
 25x25 cm | 14.90 €

 Un nouveau printemps pour Pépé Ours

ربيع جديد للدب 
الجد

مثل كل ربيع، تذهب الدبة الصغيرة إلى جدها الذي تعيش معه 
دائًما مغامرات! لكن هذا العام، وخالل رحلتهما التقليدية في 

البحث عن العسل، لم يبدو الدب الجد شديد الحماسة...إال أنه ال 
مجال للتراجع من أجل الدبة الصغيرة. ففي هذه المرة سيكون 

عليها هي فك خلية النحل.
إنها قصة عطاء بين عمرين يتفقان مع بعضهما، يكمن فيها 

السؤال الذي يطرحه األطفال عن الشيخوخة، وهو ما تتناوله 
إيلودي باالندراس هنا بكثير من البراعة والرقة.

9782278097814 | 2020 | 36 pages 
 22x30 cm | 13.90 €

كتب للناشئة

باالندراس ايلودي 

بينما يتقدم الدب الجد بيبي في 
السن، يكبر الدب الصغير، لن 
يتمكن الجد من تسلق األشجار 
بينما سيقوم اآلخر بذلك للمرة 

األولى!

كتب للناشئة

بانسيت ماري فرانس 
غيفييه جوديت 

ألبوم يفيض بالحنان واإلنسانية 
الستقبال طفل على وشك 

القدوم إلى الحياة
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