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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر

 

للراشدين الشباب
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  Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com الحقوق في الخارج 
Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr التصدير Sophie Baro : sbaro@flammarion.fr الحقوق في الخارج 

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

للراشدين الشباب

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

8848 متر
هناك في األعلى، لن تكون كما هناك في األعلى، لن تكون كما 

هيهي
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.
الحقوق في الخارج

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

ادغار سيلين 

بطلة شابة خارقة تدرك سن 
الرشد بتسلقها أعلى جبل في 

العالم

www.Casterman.com/Jeunesse  كاستيرمان
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Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr التصدير
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Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr التصدير
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 Alma, le vent se lève

ألما، إن الريح 
تهب

عندما يختفي شقيقها الصغير فجأة تبدأ ألما البالغة من العمر 31 
عاًما بالبحث عنه تاركة وراءها عائلتها والوادي األفريقي الذي 

كان يحميها من العالم الخارجي. في الوقت نفسه وفي ميناء 
لشبونة، يختبئ جوزيف مارس، وهو يتيم فرنسي شاب يبحث 

عن كنز مخفي كبير على متن سفينة عبيد تسمى ال دوس ايميلي. 
يعبر االثنان المحيط األطلسي العاصف، وتتشابك مهامهما بشكل 

مصيري في مكان ما بين افريقيا، أوروبا والكاراييب.

RIGHTS SOLD
نشر العمل بثالث لغات : اإلنكليزية، اإليطالية والتركية.

9782075139106 | 2020 | 400 pages 
 15,5x22,5 cm | 18.00 €

 A quoi rêvent les étoiles ?

بما تحلم النجوم؟
ال يغادر تيطوان غرفته في الوقت الحاضر، ويحلم أليكس 

بالمسرح، والعزاء للوس منذ وفاة زوجها، وتتمسك غابرييل 
بحريتها لدرجة تمنعها من التعلق بأحدهم، وبنى أرماند  حياته 

كلها حول ابنته. 
5 شخصيات، تفصلهم وحداتهم الفريدة، لكن مصائرهم تتشابك 
عندما يظهر رقم غير معروف على هواتفهم. "الحظ، المصير، 

محاذاة الكواكب؟ سمها ما تريد، أما أنا فأسميها السحر."

9782075147149 | 2020 | 400 pages 
 15,5x22,5 cm | 17.00 €

فارجيتون مانون 

رواية رائعة مليئة بالبصيرة 
النفسية في الروابط غير 
المرئية التي توحد الناس.

فومبيل دو  تيموتيه 
لفرونسوا بالس الرسومات 

العمل الجديد للكاتبة الناجحة 
تيموتيه دو فومبيل

www.gallimard-jeunesse.fr  غاليمار للناشئة www.gallimard-jeunesse.fr  غاليمار للناشئة
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 Les Chroniques de l'érable et du cerisier 
(Tome 1) : Le masque de No

قصص أشجار 
القيقب و أشجار 
الكرز )الجزأ 1(

قناع نوقناع نو
باعتباره طفال يتيما، تربى إيشيرو مثل االبن على يد ساموراي 

غامض علمه فنون القتال. كان يعيش منعزالً في الجبال في 
قلب الطبيعة البرية و يكبر على وقع الفصول، بين المباالة في 
حياة سعيدة وخالية من الهموم من جهة، والتدريب الذي يتطلب 

المثابرة والشجاعة. ولكن في إحدى الليالي الرهيبة، رأى إيشيرو 
حياته تنقلب رأًسا على عقب. أصبح اليوم مجبرا أن يدير ظهره 

لطفولته ليواجه العالم ومصيره.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية

9782075126977 | 2020 | 416 pages 
 15,5x22,5 cm | 20.50 €

قصص اشجار القيقب وأشجار الكرز

مونسو كامي 

انتقام، حب وساموراي : أول 
كتاب عن رباعية ملحمية تتابع 

مصير الشاب ايشيرو

www.gallimard-jeunesse.fr  غاليمار للناشئة
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Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج
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 À corps parfait

الجسم المثالي
 أنطون مغرم بأودري، ويود أن ينقذها من مرض فقدان الشهية. 

يعيشون في حي بيلفيل، لكن في عالمين مختلفين. يقود والد 
أنطون مترو األنفاق. ووالدة أودري تعمل مراسلة إخبارية. 

من خالل قصائد الهيكوس التي كتبتها الفتاة الصغيرة، يتم نسج 
القصة غير المحتملة لصبي يبلغ من العمر 16 عاًما، يواجه 
صعوبات في المدرسة، وتلميذة المعة تبحث عن هويتها. هل 
سيتغلبون على خالفاتهم ؟ صوتان، شخصيتان. ولكل رؤيته 

الخاصة للعالم.

9791096935574 | 2020 | 224 pages 
 14x19 cm | 13.50 €

 (Dé)connexions : Au secours  
je suis accro aux écrans !

)قطع(االتصال
النجدة، أنا مدمن على استخدام النجدة، أنا مدمن على استخدام 

الشاشاتالشاشات
نتعرف في هذا العمل على ثالث مراهقين مانون وكليمان وإنزو. 

تريد مانون أن تصبح مصممة ألعاب لكنها تفتقر إلى الصبر. 
إنزو مدمن على األلعاب عبر الشبكات وألعاب األلغاز، ويدفعه 
عدم شعوره باالرتياح للتشبه بهذه الصور الرمزية. فقد كليمان 

للتو كلب طفولته وال يجد آذاًنا حنونة إال بين متابعي وسائل 
التواصل االجتماعي. ثالث تجارب مختلفة توضح مدى تعقيد 

وتنوع ما ُيعرف عموًما باسم إدمان الشاشة.

9791096935512 | 2020 | 96 pages 
 14x19 cm | 12.50 €

دوروان كريستين 
أالن ديفرو

قصة خيالية ونصائح نفسية 
للمساعدة في الفصل، أو منع 

اإلدمان على الشاشات.

موشلير فانسيان 

قصة حب غريبة تدور أحداثها 
على خلفية مرض فقدان الشهية 

العصبي.

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه



   ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021  

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

Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

للراشدين الشباب

 Black Friday

الجمعة السوداء
فساتين و مكياج، جهاز لوحي من الجيل الجديد. قانون جديد 

عن التقادم، متجر صغير غير قانوني، وسانتا كلوز ضائع في 
قلب إفريقياو، طفل يتغذى بشكل جيد. الجمعة السوداء، هي ست 
قصص فكاهية سوداء ممتعة جدا. لكن احذر، "الجمعة السوداء" 

ستترك طعًما مًرا في فمك : عندما يسود االستهالك المفرط 
وعروض التخفيضات المستمرة حتى الغثيان، فإن كوكبنا يعاني 

من عسر الهضم.

9791096935475 | 2020 | 112 pages 
 14x19 cm | 11.50 €

 Barjoland

أرض الجنون
ينقلب عالم داميان رأًسا على عقب في اليوم الذي يعلم فيه، أن 

األمريكيين قد انتخبوا دونالد ترامب على رأس الواليات المتحدة، 
وأن والدته تخطط لبدء حياة جديدة مع معالج نفسي يعمل في 
برنامج إذاعي موجه لللمراهقين. محاًطا بأصدقائه المقربين، 
طالب المدارس الثانوية المتصلين بانترنت وشبكاتها بشكل 

دائم، سيبذل الشاب قصارى جهده لمحاولة تشويه سمعة المعالج 
النفسي في عيون والدته ... حتى أنه يرتكب ما ال يجب ارتكابه 

ويصل بذلك إلى حد الجنون.

9791096935383 | 2019 | 184 pages 
 14x19 cm | 12.50 €جان لوي لوسياني

اختراق غريب في حياة 
مراهق وحياة مدرس يحاول 

كل على طريقته الخاصة، 
أن يجد مكانه في عالم أصبح 

مجنوًنا.

ليون كريستوف 

ستة قصص قصيرة تتحدث 
بعنفوان عن تجاوزات مجتمعنا 

االستهالكي.

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه



   ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021  

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

Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

للراشدين الشباب

 Ce point qu'il faut atteindre

النقطة التي يجب 
الوصول إليها

فيوليت وأرنود، طالب مدرسة ثانوية في 17 من العمر، لم 
ينفصال منذ الصف الخامس، تربطهما عالقة تزداد قوة مع 

الوقت. يحبان بعضهم البعض، والحياة جميلة بالنسبة لهما ... 
فيوليت، نشطة للغاية على شبكة اإلنترنت، تدير منتدى أدبًيا 

ومدونة تعبر فيها عن شغفها بالكتابة. لكن بعد حفلة في باريس 
نظمها أعضاء المنتدى، تغيرت فيوليت. أرنو، الذي لم يكن 

حاضرا في الحفلة، قلق ويريد أن يفهم. ما الذي حدث في تلك 
الليلة؟ ولماذا ال تتمكن فيوليت من تذكر ما حدث؟

9791096935505 | 2020 | 192 pages 
 14x19 cm | 13.50 €

 Caméléon : 
 Les filles Asperger déboulent !

حرباء
انهيار اسبيرجير يا فتياتانهيار اسبيرجير يا فتيات

أليس فتاة مراهقة وصفها الجميع دائًما بأنها ذات إمكانات عالية 
دون إدراك عمق انزعاجها. سيؤدي تغيير مكان السكن وتغيير 

الكلية إلى زعزعة استقرارها وإبراز شخصيتها. إعجابها 
بفاني نجمة الفصل، ورغبتها في أن تكون مثلها من أجل أن 

تكون محبوبة، سيفجر معاييرها ويعرضها للخطر. نادًرا ما يتم 
تشخيص اضطراب أسبيرجير في مرحلة الطفولة. إن اكتشافه 
مبكًرا سيساعد الفتيات المراهقات على االزدهار ومساعدة من 

حولهن على التعامل معه.

9791096935529 | 2020 | 96 pages 
 14x19 cm | 12.50 €

دوروان كريستين 
مارتينيز جيل 

قصة خيالية ونصائح نفسية 
لفهم واستكشاف/ إزالة 

الغموض عن أيسبرجير لدى 
الفتيات الصغيرات

ديسديرو ميراي 

تستأنف مدّونة تبلغ من العمر 
17 عاًما مسيرة حياتها 

ببطء بعد أن اغتصبها محرر 
باريسي.

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه
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 Je les entends nous suivre

أسمعهم يتبعونا
عندما يلتقي ليو مع ليونور في درس المالكمة، تبدأ قصة حب 

من النظرة األولى. وفي عيد ميالدها الخامس عشر، قرر تقبيلها، 
وفي نفس الحفلة، كان هناك شاب يدعى روبن، وجهه نحيف، 

وعيونه المعة كالذهب، شخص ساحر. يترك ليو نفسه بين 
ذراعيه، لكن لماذا استسلم؟ وهو الذي كان قبل ساعة ينظر بحب 
إلى ليونور؟ كيف تعيش العالقة مع صبي وأنت تخاف من نظرة 
العائلة واألصدقاء؟ إلى يوم وقوع روبن وليو ضحية لهجوم معاٍد 

للمثليين ...

9791096935130 | 2018 | 96 pages 
 14x19 cm | 9.50 €

 Et si demain... : le retour !

وإذا في الغد .... : 
العودة !

إحدى عشرة قصة قصيرة قوية وشيقة، ُتظهر االنجرافات 
المحتملة لعالم قريب جًدا من عالمنا - عالم الغد. ماذا لو... أصبح 

البشر أغبياء؟ ماذا لو أصبحت اإلنسانية حمقاء غدا ... ماذا لو 
تمكنا من التجسس على بعضنا البعض؟ ماذا لو كان للمال تاريخ 

انتهاء ؟ ماذا لو ارتدت الكالب نظارات غدا؟ نقلق بشأن ذلك 
ولكن دائًما بروح الدعابة. والصورة برمتها ترسم مستقبال يبدو 

أنه غير صحيح لما هو واقعنا المقلق بالفعل.

9791096935635 | 2020 | 120 pages 
 14x19 cm | 11.50 €

بيكمال ميشيل 

عندما تجعل الديستوبيا التنديد، 
بحكمة ودعابة، بتجاوزات 

مجتمعنا المعاصر أمرا 
ممكنا...

كادييه فلورونس 

رواية عن الحب والهوية 
الجنسية ونظرة اآلخرين.

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه
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 L'avertissement des abysses

تحذير من الهاوية
بينما يبدو االحتباس الحراري أمًرا ال مفر منه، يصبح طالب في 
المدرسة الثانوية، الناطق باسم الشباب الذي يحلم بمستقبل سعيد 

في عالم مستدام. بعد استدعائه إلى الهاوية من قبل حيتان غريبة، 
يتلقى جايسون تحذيًرا أخيًرا من الطبيعة يجعله، في الواقع، 
رسوال للفرصة األخيرة. منذ ذلك الحين، تحول وجوده إلى 

زوبعة كبيرة لم تكن مجرد إعالمية. ال عجب عندما تعلم أن كل 
شيء يبدأ في قلب مثلث برمودا ...

9791096935406 | 2019 | 352 pages 
 14x19 cm | 16.50 €

 Je voulais juste être libre

كنت أريد فقط أن 
أصبح حرة

لماذا هرب مانون، البالغ من العمر 16 عاًما، والمعروفة 
بحكمتها الشديدة، من المنزل في إحدى الليالي في شهر يونيو؟ 

لماذا انتظرت والدتها كل هذا الوقت لإلبالغ عن اختفائها؟ لماذا 
لم يكن لدى سالومي صديقتها المقربة أخبارا عنها؟ ولماذا ال 

يريد فالنتين أن يكشف إلى أي بعد وصل حبا بمانون؟ إذا قبل 
الجميع بمشاركة ما يعرفونه، فربما سنكتشف في النهاية لغز هذا 
االختفاء الغريب - اختفاء فتاة صغيرة حلمت للتو بأن تكون على 

طبيعتها، بحرية تامة.

9791096935321 | 2019 | 216 pages 
 14x19 cm | 13.50 €

غراتياس كلير 

رواية عن االختفاء المقلق لفتاة 
"رزينة" تبلغ من العمر 16 

عاًما ...

تينور أرتور 

فيلم إثارة بيئي استباقي كتب 
عندما كانت غريتا ثونبرج في 

الرابعة من عمرها فقط ...

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه
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 Le fils du héros

ابن البطل
يغادر كل من لوكاس وأغاث وتوم، طالب المدرسة الثانوية 

الباريسية، إلى برلين. هذه هي رحلتهم األخيرة قبل البكالوريا. 
قال والد لوكاس، وهو ألماني، إنه في عام 1984 اجتاز الجدار 
الذي بني عام 1961 ليقسم المدينة إلى قسمين. لكن في النصب 
التذكاري الذي يكرم النساء والرجال الذين ماتوا وهم يحاولون 

العبور من الشرق إلى الغرب، يكتشف لوكاس أن اسم والده 
موجود بين األسماء. كيف ؟ ثم يبدأ الفتى تحقيًقا كبيرا في برلين 

عام 2019  يختلط فيه الماضي والحاضر والمستقبل.

9791096935413 | 2019 | 144 pages 
 14x19 cm | 11.50 €

 La faille

الصدع
تبلغ ميريد من العمر 12 عاًما وتدور في رأسها الكثير من 

األسئلة. تراقب من نافذتها المصنع الكبير في نهاية السد وطيور 
النورس على صواري القوارب. يبدأ فصل الصيف بشكل جيد،  

إلى أن يأتي شخص غريب يسألها عن عائلتها، ويبدأ رجل 
غامض يرتدي قبعة في مالحقتها دون سبب واضح، وتغامر 
الفتاة بالخروج إلى أرض صناعية. ثم تجد نفسها بعد ذلك في 

قلب سر يغرقها في أفظع التقلبات واالنعطافات للطاقة النووية ...

9791096935628 | 2020 | 200 pages 
 14x19 cm | 13.50 €

كاسادو ليتيسيا 

تحقيق مثير أجري كقصة 
بوليسية حول فضيحة نووية.

دوروان كريستين 

تحقيق مثير في برلين أمس 
واليوم.
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 Maman les p'tits bateaux

أمي ، القوارب 
الصغيرة

ماري بينيديكت تبلغ من العمر12 عاًما، حصلت في عيد 
ميالدها على جهاز كمبيوتر كهدية من والديها. تكشف الفتاة 
سرها الرهيب لجهاز الكمبيوتر : فمنذ خمسة أشهر، كل يوم 

أربعاء عصرا، كان عمها لوران - األخ األصغر لوالدتها الذي 
قضت معه إجازة رائعة عندما كانت طفلة - يسيء إليها جنسًيا. 
تكتب عن عدم ارتياحها ومعاناتها وشعورها بالذنب وإحباطها 

أمام من حولها ممن ال يستطيعون أو ال يريدون رؤية أي شيء. 
لكن كيف يمكن كسر حاجز الصمت؟

9791096935499 | 2020 | 88 pages 
 14x19 cm | 9.50 €

مازارد كلير 

كتاب قوي لكسر الصمت حول 
سفاح القربى.

www.muscadier.fr  لو موسكادييه
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 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 2020عن ألبانيا.

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

 A 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 
» la bataille des livres «2020

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

الليي بيرني  ايمانويل 
أولبانسكي ليا 

رواية لطيفة جدا تجعلنا نشارك 
الحياة اليومية لطفلين أفريقيين 

ستتأثر حياتهما بالكتب!

جان ماري شارون

افتح عينيك جيدا على العالم 
من حولنا

www.editionslevergerdeshesperides.com  لو فرجيه دي اسبيريد www.editionslevergerdeshesperides.com  لو فرجيه دي اسبيريد
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 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 €

 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 €

بييرون أيلودي 

كيف حولت خطوة االنتقال 
للعيش في مكان آخر حياة فتاة 

صغيرة إلى جحيم.

لوبران سيسيل 
جود لوبرو

مغامرة إنسانية رائعة في العالم 
السري للتماثيل الحجرية.
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 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 €

 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 
وهو يقود سيارة من طراز SD، اشتراها في أحد المزادات. 

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 €

غلوريا هيلين 
لورونس شولوت

سيهز اكتشاف بروش الحياة 
اليومية لعائلة بأكملها.

جون لوي جواندو
همبير كاتيا 

هل تعتقد أنه من الممكن أن 
يستمتع الدب بجولة حول 

مواقع المخيمات فقط لزيارة 
حاويات القمامة؟
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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 €

 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 €

لوبران غوينائل 
نونديه هيلينا 

ست مغامرات يتم سردها 
بطريقة ممتعة الكتشاف عالم 

األساطير الرائع.

ياماي )6 عنواين(

فيلبران اليزا 
شويباخ فيكتوار 

كل ليلة، يجد ناتان وهانا 
أنفسهم عالقين في ياماي، 

أرض غريبة بين النهار والليل 
...
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