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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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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

دوبوي
Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com الحقوق في الخارج

 دجانغو يد من نار
 ال إنساني

 كارمن
 الطاعون

 كروك )الجزأ 1(
 أطفال الغضب )الجزأ 2(

 األخوات غريميلي ) الجزأ 1(
 ليتل نيمو

 محمد علي، كينشاسا 1974
 أوليف )الجزأ 1(

 تحت األشجار )الجزأ 2(
 وايلد ويست )الجزأ 1(

http://الحقوق
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 Inhumain

ال إنساني
تحطمت مركبة بعثة ذهبت الستكشاف الفضاء بحًثا عن كوكب 
صالح للسكن على كوكب غير معروف. وجدوا شعوًبا مختلفة 
ذات مظهر بشري يتحدثون نفس لغتهم، لكن على الرغم من 
مظهرهم السلمي، تكشف هذه الشعوب عن نفسها بخضوعها 

التام ل "الكل العظيم" المجهول الذي تخدمه بشكل أعمى. وحتى 
أعضاء الطاقم أنفسهم خضعوا واحًدا تلو اآلخر عقلًيا ل "الكل 
العظيم"، الكل باستثناء أليس، امرأة روبوت تقود المقاومة من 

أجل اإلرادة الحرة والحرية مع أهل لصوص الملح.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية

9791034733026 | 2020 | 104 pages 
 23,7x31 cm | 24.95 €

 Django Main de feu

دجانغو يد من نار
في عام 1928، تعرض عازف البانجو الشاب والموهوب، 

دجانغو، لحادث خطير أصيبت فيه يده اليسرى بحروق شديدة. 
لم يعتقد أحد أنه سيتمكن من العزف على الجيتار مرة أخر،. 

لكنه، على عكس التوقعات، أصبح أفضل عازف جاز في القرن 
العشرين ! جانغو راينهاردت شخصية مشهورة عالمًيا، وأول 

موسيقي جاز من أصل أوروبي قدم مساهمة كبيرة في هذا 
النوع، مستخدًما إصبعين فقط من يده اليسرى!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين االسبانية واالنكليزية

FIND OUT MORE
< تم بيع 11000 نسخة في فرنسا

9791034731244 | 2020 | 88 pages 
 23,7x31 cm | 17.50 €

قصة مصورة ورواية مصورة

روبيو سالفا 
ايفا

كيف أصبح دجانغو  دجانغو 
راينهاردت

فصة مصورة ورواية مصورة

باجران دينيز 
مونجان فاليري 

روشبرون

قصة مصورة من الخيال 
العلمي المستقبلي الروبوتي 

الملحمي
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 La Peste : Histoire d'une pandémie

الطاعون
قصة جائجةقصة جائجة

يعتبر الطاعون المرض المعدي بشدة والذي ينتقل عن طريق 
الحيوانات تعبيرا مرادًفا للموت منذ آالف السنين. فظهوره 

خالل األوبئة الكبيرة جدا، كان يؤدي في الماضي إلى موت 
عشرات الماليين ليترك أثرا بالغا في اإلنسانية. يعود أريان ونينو 

الستكشاف تاريخ األوبئة، في توليف حيوي وواضح ودقيق 
يطرح أدوات لفهم األزمة الصحية الحالية بشكل أفضل. 

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات : اإلنكليزية، البرتغالية، الصينية، 

السويدية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 100000 نسخة في فرنسا

9782390340737 | 2020 | 48 pages 
 13,5x17,2 cm | 5.90 €

 Karmen

كارمن
في بالما دي مايوركا، تدخل شابة ذات شعر وردي ووجه 
منمش، مرتدية بذلة سوداء تبين شكل جسمها، شقة الطالبة 

زميلتها في السكن. تتوجه كاتالينا مباشرة إلى الحمام وتقطع 
عروقها. وفي لحظة ما بين الحياة والموت، تبدأ مرحلة البحث 

عن الروح ويبدأ معها ألم الحب، في سرد رائع يوازن بين أبعاد 
متباعدة ومتوازية من األحداث.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بخمس لغات : االسبانية، البولونية، البرتغالية، 

اإليطالية والهولندية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000 نسخة في فرنسا

9791034733514 | 2020 | 160 pages 
 23,7x31 cm | 23.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

غيالم مارش

قد يكون سبب بعض حاالت 
االنتحار  سوء تفاهم. إنها 

ساعة التقرير:" شيفرة حمراء 
" لكارمن.

قصة مصورة ورواية مصورة

اير فابريس 
سافوا سيلفان 

قصة تطرح تاريخ الطاعون 
بطريقة مبسطة تساعدنا في فهم 

االزمة الحالية

خط التاريخ يرويه كل من أريان ونينو
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 Les Enfants de la colère (Tome 2)

أطفال الغضب 
)الجزأ 2(

على كوكب إيجيس، كان اتحاد الواليات الشمالية يستغل الموارد 
الطبيعية للمناطق المتخلفة في الجنوب منذ عقود، وذلك بفضل 

تفوقه التكنولوجي والعسكري. للقيام بهجوم مضاد، تستخدم 
المقاومة نوًعا جديًدا من شخصيات الميكا التي تبدو بدائية في 
مظهرها لكنها في الحقيقة سريعة ومنظمة بشكل جيد. ولكن 

عندما يتمكن االتحاد أخيًرا من القبض على واحدة منها، يكتشف 
أن طفال هو من يقود هذه الميكا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

 أنكاما 2020 | 9791033509844 |
72 pages |  21,5x29,5 cm | 14.90 €

 Les Croques (Tome 2) : Oiseaux de malheur

كروك )الجزأ 1(
طيور الشؤمطيور الشؤم

يدير والدا كولين وسيلين شركة لدفن الموتى. يعمالن بشكل كبير 
جدا وليس لديهما الكثير من الوقت لقضائه مع طفليهما، اللذين 
غالًبا ما يتعرضا للسخرية بسبب مهنة والديهما. يبدأ الطالبان 
الجامعيان الشابان في عزلتهما بالقيام بالعديد من الحماقات ... 
حتى أنه يتم طردهما من المدرسة لمدة يومين. لحسن الحظ، 

يمكنهما االعتماد على بوسان، نقاش الجنازة، الذي يحب الرسم 
واالستماع إلى قصصهما. وفي أحد األيام، يلفت بوسين انتباههما 

إلى عالمة غريبة على قبر...

 منشورات الغوتيير 2019 | 9791092111934 |
72 pages |  22x29 cm | 13.70 €

قصة مصورة ورواية مصورة

مازيه ليا 

سلسلة مشوقة يقوم فيها توأم 
بتحقيق ويتعرضان خالله 

للتحرش

قصة مصورة ورواية مصورة

داميان
نارانجو نيكو 

تضع هذه القصة اإلستكشافية 
والروبوتية أمام أعيننا مجموعة 
من المراهقين يواجهون حقيقة 

الحرب القاسية ونتائجها

أطفال الغضب
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 Little Nemo

ليتل نيمو
يغوص فرانك بي باستمتاع في عوالم شخصيات ماك كاي 

االسطورية التي خلقها في عام 1905، ويدعوها للتنزه معه في 
مخيلته الشاعرية والمسكونة بالحيوانات. وباالنتقال من قرن إلى 

اخر، يقوم بإضفاء لمسة جديدة عليها.
صمم مؤلف زو وبروساي كتابه التكريمي هذا باأللوان المباشرة 

وبالحجم الكبير مستخدما القواعد الرائدة لوينسور ماك كاي. 
عمل يعتبر إعادة رائعة بطريقة رحلة مجازية تغني الطبيعة 

والطفولة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية

FIND OUT MORE
< تم نشر 4000 نسخة في فرنسا

9791034738946 | 2020 | 80 pages 
 35x25 cm | 39.00 €

 Les Sœurs Grémillet (Tome 1) :  
Le Rêve de Sarah

األخوات غريميلي 
) الجزأ 1(

حلم سارةحلم سارة
قصة عائلية لثالث شقيقات يرغبن في مفاجأة والدتهن في عيد 

ميالدها : والمفاجأة هي كتاب صور. يبحثون في العلية ويجدون 
صدفة صورة ألمهم الحامل أمام شجرة مميزة للغاية. من هو 

الطفل الذي في بطن أمهم؟ تبحث الفتيات عنه ولكن هناك شيء 
غريب: من غير الممكن أن تكون إحداهن ! وهكذا سيتم اكتشاف 

سر العائلة ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثالث لغات : االسبانية، الكرواتية، األلمانية، 

اإليطالية، النروجية، البولونية واألوكرانية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 32000 نسخة في فرنسا

9791034736973 | 2020 | 72 pages 
 21,9x39 cm | 13.95 €

قصة مصورة ورواية مصورة

جيوفاني دي جريجوريو
باربوتشي اليساندرو 

قصة مشوقة لن يرغب القارئ 
فيها باالبتعاد  عن العالم المبهج 

الذي أبدعه باربوتشي ودي  
غريغوريو

قصة مصورة ورواية مصورة

فرانك بي

عندما يقرر فرانك بي أن يأخذ 
شخصية الصبي الصغير الحالم 

الذي اخترعه وينسور ماكاي 
ليقوم بالتنزه معه في مخيلته 

الشاعرية المحبة للطبيعة.

األخوات غريميلي
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 Olive (Tome 1) : La Lune bleue dans la tête

أوليف )الجزأ 1(
قمر أزرق في الرأسقمر أزرق في الرأس

تعيش أوليف ذات ال 17 عاًما، حياة داخلية نشطة للغاية، 
خلقت لنفسها عالًما خيالًيا تزوره متى شاءت. تهتز حياتها 

اليومية بوصول تشارلي، الفتاة المنفتحة والتي ستشاركها السكن 
في غرفتها في المدرسة الداخلية. ولكن ما هو أكثر خطورة 

يحدث عندما يحط رائد فضاء في عالمها الخيالي! وتبدأ مغامرة 
استكشافية في 4 مجلدات مع بطلة شابة منغلقة على نفسها وغير 

اجتماعية يتعين عليها االنفتاح على العالم من أجل إنقاذ رائد 
فضاء في سيبيريا.

FIND OUT MORE
< تم بيع 8000 نسخة في فرنسا

9782800174983 | 2020 | 56 pages 
 21,8x30 cm | 12.50 €

 Mohamed Ali, Kinshasa 1974

محمد علي، 
كينشاسا 1974

في عام  1974، كان محمد علي محظوًظا بشكل ال يصدق 
ألنه تمكن من استعادة لقب بطل العالم أمام حامل اللقب جورج 

فورمان في لعبة مالكمة في زائير. كانت هذه المواجهة التي 
نظمها المروج دون كينج ودفع ثمنها الدكتاتور موبوتو سيسي 
سيكو، تهدف إلى تعزيز الزائيرية )إنهاء االستعمار الثقافي(. 

ُكتب على الملصق: "هدية من الرئيس موبوتو للشعب الزائيري 
وشرف للرجل األسود. "

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بتسع لغات : االسبانية، اإلنكليزية، الدانمركية، 

الهولندية، األلمانية، اإليطالية، الكورية، الروسية والصينية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 25000 نسخة في فرنسا

< تم بيع 12000 نسخة من السلسلة في العالم

9782800163666 | 2020 | 136 pages 
 21x 28 cm | 24.95 €

قصة مصورة ورواية مصورة

ج.د. مورفان
تريفويل سيفرين 
أورتيز رافاييل 

كتاب نادر عن "دمدمة الغابة" 
يجمع ما بين الوثائقي والتقرير 

المصور والرواية المصورة

قصة مصورة  ورواية مصورة

فيرو كازو
مازيل لوسي 

سلسلة واعدة للناشئة عن 
اكتشاف الذات

أوليف صور ماغنوم )الجزأ4( 
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 Wild West (Tome 1) : Calamity Jane

وايلد ويست 
)الجزأ 1(

كاالميتي جانكاالميتي جان
في هذا العمل نتعرف على قصة مارثا جين كاناري، الملقبة 

ب كاالميتي جين، فتاة تبلغ من العمر 16 عاًما، تعمل في 
بيت دعارة كخادمة ومصيرها المأساوي هو أن تصبح عاهرة 
بدورها. ستتطور حياتها في بيئة عنيفة ومظلمة جدا وسيغير 
لقاؤها بصائد الجوائز المدعو وايلد بيل مصيرها إذ أن هذا 

األخير سيعلمها أن الحرية تأتي من خالل السالح في جنوب 
الواليات المتحدة.

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

والبولونية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 22000 نسخة في فرنسا

9791034731022 | 2020 | 56 pages 
 24x32 cm | 14.50 €

 Sous les arbres (Tome 2) :  
Le Frisson de l'hiver

تحت األشجار 
)الجزأ 2(

برد الشتاءبرد الشتاء
الشتاء قاس ... خاصة بالنسبة للثعلب األخرق الذي يتعثر 

باستمرار بوشاحه الطويل. عندما يرى ثعلبة جميلة، يبدأ في 
الشعور بدفء في قلبه، ولكن بدالً من أن يأخذ مبادرة يفضل أن 
يحافظ على مسافة بينهما خوًفا من جعل نفسه أضحوك. إال أن 
األوان قد فات ... ويمكن أن تكون األوشحة خطيرة حًقا! ولكن 
ماذا لو كانت هناك صفات غير متوقعة مخفية وراء هذا الخلل 

المحرج؟

 منشورات دوالغوتيير 2020 | 9782357960343 |
32 pages |  17,5x29 cm | 10.70 €

قصة مصورة ورواية مصورة

داف

في هذا العمل يهتم داف 
بموضوع الحب، بطله الجديد 

ثعلب أخرق ذو شخصية جذابة 
حقاً.

قصة مصورة ورواية مصورة

غلوريس تيري 
داك المونتاني

القصة المذهلة لماتا كاناري

وايلد ويست تحت األشجار
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