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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

 

لو فرجيه دي اسبيريد

http://www.athoms.fr


خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

لو فرجيه دي اسبيريد
www.editionslevergerdeshesperides.com  Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr

 في ظل اللمعان العظيم
  كيف ظهرت الذرة على

 األرض ؟
 مشاجرات، أوغاد، ومايتبعه.... 

في ألبانيا
 طفولة مسروقة

 كالم الحجر
 سيارة الرئيس

 ريفيفي في الخيمة، يمكن لدب 
أن يخفي آخر

 ماذا لو قام أحدهم بقص 
حكايات من العصور الوسطى
 كل ما حدث كان بسبب القليل 

من حبات الملح
 ياماي )الجزأ 1(

http://www.editionslevergerdeshesperides.com
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 Comment le maïs est apparu sur terre ?

كيف ظهرت الذرة 
على األرض ؟

ما العالقة بين األنف وكوز الذرة؟ ما هو أصل الذرة على 
األرض؟

حكاية هندية أرجنتينية تقليدية، ثنائية اللغة الفرنسية واإلسبانية مع 
قرص مضغوط باللغتين.

9782365872966 | 2018 | 32 pages 
 24x25 cm | 18.00 €

 À l'ombre du grand flamboyant

في ظل اللمعان 
العظيم

يحب أفي أن يخبر شقيقه الصغير كودجو عن أيامه كل مساء 
في ظل منزل العائلة الملتهب الكبير. وعند وصول مكتبة متنقلة 

إلى قريتهم الصغيرة ينقلب روتينهم الصغير رأًسا على عقب 
وسيجدون أنهم وصلوا إلى مكان أبعد مما يمكن أن يتخيلوه ...

FIND OUT MORE
 < تم بيع 2500 نسخة خالل شهر واحد

< تم بيع 1600  نسخة في سويسرا، السنغال وبلجيكا خالل 
 شهر واحد

 < تم اختيار العمل للمرحلة النهائية لجائزة   لعام
2020 « la bataille des livres » 

9782365873543 | 2020 | 144 pages 
 14,8x21 cm | 15.00 €

كتب للشباب الراشدين

الليي بيرني  ايمانويل 
أولبانسكي ليا 

رواية لطيفة جدا تجعلنا نشارك 
الحياة اليومية لطفلين أفريقيين 

ستتأثر حياتهما بالكتب!

كتب للناشئة

فيرونيك النيي دوالتور

ما هي العالقة بين األنف 
وكوز الذرة؟
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 Enfance volée

طفولة مسروقة
كانت إلودي تبلغ من العمر سبع سنوات عندما تغير مسار 

حياتها. لماذا حول االنتقال إلى مكان آخر حياتها إلى جحيم؟ 
لماذا لم يقدم والداها المساعدة؟ عاشت طوال شبابها لحظات 

من الخوف والغضب، جعلت معدتها تتآكل ولكنها عاشت أيًضا 
لحظات من الخفة السعيدة بفضل اللقاءات الجميلة. تشهد قصة 

الحياة المؤثرة هذه على الحياة اليومية لبعض األطفال الذين 
يعانون من عنف بعض البالغين، ويكبرون بسرعة تسرق جزءا 

كامال من طفولتهم.

FIND OUT MORE
< تم اختيار العمل من قبل جمعية المحللين النفسيين المستقلين

9782365871815 | 2014 | 208 pages 
 14,8x21 cm | 18.00 €

 Embrouilles, fripouilles et cie …  
en Albanie

مشاجرات، أوغاد، 
 ومايتبعه ....

 في ألبانيا
عندما يتم اختطاف توأمه إلسا في ظروف غامضة، ينطلق 

لورين بحًثا عنها في سباق محموم عبر ألبانيا وإيطاليا ثم فرنسا، 
ويجد نفسه متورًطا في شبكة من المهربين رغما عنه. هل ينجح 

في العثور على أخته دون أن تنتبه المافيا لوجوده، وأن يقوم 
بإحباط كل األفخاخ التي ستنتشر في طريقه؟

رواية حديثة تماًما تتيح فهًما أفضل لمشكلة االتجار بجميع أنواعه 
التي تتحدث عنها وسائل اإلعالم يومًيا تقريًبا. دعوة لفتح أعيننا 

على مصراعيها للعالم من حولنا.

FIND OUT MORE
« le petit futé » تم اختيار العمل من قبل دليل > 

 édition 2020 عن ألبانيا.

9782365872638 | 2017 | 112 pages 
 14,8x21 cm | 14.00 €

كتب للشباب الراشدين

جان ماري شارون

افتح عينيك جيدا على العالم 
من حولنا

كتب للشباب الراشدين

بييرون أيلودي 

كيف حولت خطوة االنتقال 
للعيش في مكان آخر حياة فتاة 

صغيرة إلى جحيم.
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 La voiture du président

سيارة الرئيس
ماكس غير قادر على مقاومة أغراض السبعينيات. في إحدى 

األمسيات، وبالرغم من استياء زوجته من ذلك، عاد إلى المنزل 
اشتراها في أحد المزادات. ،DS وهو يقود سيارة من طراز 

ليجعل زوجته تتقبل األمر، يصرخ قائال بأنها السيارة الرسمية 
لرئيس جمهورية سابق. بسرعة كبيرة، تصبح السيارة اللعبة 
المفضلة للفتيات في المنزل:أديل ولويز. وبينما كانت الفتيات 

تتصارعان، اكتشفن بروًشا خاًصا جًدا. سيؤدي هذا االكتشاف 
إلى زعزعة الحياة اليومية لجميع أفراد األسرة، الذين سيجدون 

أنفسهم منغمسين في مغامرة غريبة مع العديد من التقلبات 
واالنعطافات.

FIND OUT MORE
< المرحلة النهائية من جائزة كتاب البروتاني

9782365872225 | 2016 | 136 pages 
1 4,8x21 cm | 16.00 €

 La parole de pierre

كالم الحجر
تشهد مدينة تول بعض األحداث غير العادية: يختفي السكان في 
ظروف غامضة. يعم القلق المدينة، والمفوض ديرين قلق جدا. 

من المسؤول عن حاالت االختفاء هذه؟ خالل نزهة في الساحة، 
تصادق كالرا مراهقة صغيرة وحالمة، تمثااًل غامًضا، ويكشف 

لها سرا. هل ستنجح الفتاة الصغيرة في حل اللغز المظلم الذي 
يحيط بحاالت االختفاء المتزايدة بمساعدة صديقها رافاييل؟ هل 

تنجو من األخطار التي تعرضها لها اللعنة؟
تأخذنا هذه الرواية إلى عالم الحجارة السري، إلى قلب التاريخ 

وإلى مغامرة إنسانية هائلة.

FIND OUT MORE
  « aéroports d'Orly » المرحلة النهائية من جائزة >

للشباب

9782917642603 | 2013 | 144 pages 
 14,8x21 cm | 15.00 €

كتب للشباب الراشدين

لوبران سيسيل 
جود لوبرو

مغامرة إنسانية رائعة في العالم 
السري للتماثيل الحجرية.

كتب للشباب الراشدين

غلوريا هيلين 
لورونس شولوت

سيهز اكتشاف بروش الحياة 
اليومية لعائلة بأكملها.
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 Si l'antiquité m'était contée

ماذا لو قام أحدهم 
بقص حكايات من 
العصور الوسطى

من خالل ست قصص تتعلق بأهم حقائق األساطير اليونانية 
والرومانية، ستكتشف القصص الرائعة لديدالوس وجيسون 

والفروة الذهبية الشهيرة وأعمال هرقل االثني عشر ... دعوة 
للغوص في قلب األكوان الستة السحرية للحصول على درس 

حقيقي في الحياة. هل تعلم أن العصيان هو الذي أدى إلى موت 
إيكاروس؟ هل تخيلت أن ميديا التي ساعدت جيسون بدافع 

الحب تعرضت للخيانة كمكافأة؟ هل تعلم الحيلة التي استخدمها 
يوليسيس لدخول مدينة طروادة وتغيير وجه العالم؟ سلسلة 

مغامرات تحكي بطريقة ممتعة الكتشاف عالم العصور القديمة 
الرائع.

FIND OUT MORE
< تم اختيار العمل في منهاج السنة الثانية   من المرحلة 

اإلعدادية

9782917642597 | 2012 | 100 pages 
 14,8x 21 cm | 14.00 €

 Rififi sous la tente, un ours  
peut en cacher un autre

ريفيفي في 
الخيمة، يمكن لدب 

أن يخفي آخر
قضاء العطلة في خيمة شيء رائع ! هذا ما تتخيله حيوانات 

العائلة عند وصولهم إلى مكان اإلجازة في وسط الجبال، فهم 
يحلمون بالهواء النقي والقيلولة والوجبات الصغيرة والكسل. لكن 
هذا ليس ما سيحدث على اإلطالق ألن ما يسمى بالدب العمالق 
قادم إلثارة فوضى في المخيم. فيذهب شيرلوك الكلب، بمساعدة 
القطة لوال للتحقيق في األمر: لديه شكوك ويكتشف أن الوضع 

ليس واضًحا كما يبدو. ما الذي سيكتشفونه؟ هل هو دب أم شيء 
آخر؟

قصة بوليسية صغيرة مليئة بالمفاجئات مع أبطال حيوانات أليفة 
محبوبة ومضحكة وفعالة بشكل هائل.

FIND OUT MORE
32 livres invisibles  : تم اختيار العمل  من قبل مجلة >

9782365873505 | 2020 | 144 pages 
 14,8x21 cm | 15.00 €

كتب للشباب الراشدين

جون لوي جواندو
همبير كاتيا 

هل تعتقد أنه من الممكن أن 
يستمتع الدب بجولة حول 

مواقع المخيمات فقط لزيارة 
حاويات القمامة؟

كتب للشباب الراشدين

لوبران غوينائل 
نونديه هيلينا 

ست مغامرات يتم سردها 
بطريقة ممتعة الكتشاف عالم 

األساطير الرائع.
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 Yamay (Tome 1) : Le monde des reflets

ياماي )الجزأ 1(
عالم االنعكاساتعالم االنعكاسات

أجبر ناتان على اللحاق بوالده الدبلوماسي، لم يكن متحمسا للعودة 
إلى فرنسا. في فصله في المدرسة، توجد فتاة غريبة، هانا، التي 

تزوره في أحالمه دون سبب واضح. ما هذا السجن الغامض 
الذي يجدون أنفسهم بداخله؟ لماذا تختلط األحالم بالواقع؟ سوف 

يكتشف ناتان وهانا شيًئا فشيًئا ياماي وعالمها الغريب الذي 
سيضعهما في نهاية األمر أمام مصيرهما.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 1200 نسخة في ساحل العاج

< تم اختيار العمل لمعرض الكتاب  في ابيدجان والمعهد 
الفرنسي في ساحل العاج

9782365873284 | 2019 | 480 pages 
 14,8x21 cm | 20.00 €

 Tout ça pour quelques grains de sel

كل ما حدث كان 
بسبب القليل من 

حبات الملح
كيف يمكن لحبات ملح قليلة أن تجعل الرجل الصالح يفقد عقله؟ 
حكاية جورجية تقليدية، باللغتين الفرنسية والجورجية، مع سي 
دي قرص مضغوط يحكي القصة بكلتا اللغتين. من 3 سنوات

FIND OUT MORE
 "Le petit futé" تم اختيار العمل لطبعة 2020 من دليل >

جورجيا

9782365872690 | 2017 | 40 pages 
 24x25 cm | 18.00 €

كتب للناشئة

فيرونيك النيي دوالتور

كيف نسي الرجل الصالح 
الهدف من مهمته

كتب للشباب الراشدين

فيلبران اليزا 
شويباخ فيكتوار 

كل ليلة، يجد ناتان وهانا أنفسهم 
عالقين في ياماي، أرض 
غريبة بين النهار والليل...

ياماي )6 عنواين( 
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