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بامبي

رقصة الدب

الذئب الصغير

مذكرات مسافر قابع في
حديقة صغيرة

غابة الطماطم

تخيالت بوميلو

الطبيعة رائعة ،فلنقلدها !

بدون عاصفة أو سحب

جسد المرأة

توتو توك توك .الشجار

الصلبان الخشبية

توتو توك توك .الترامبولين

في عيون نوانغ
في أربع مراحل
أتقن تحضير الطعام
كينغ كونغ
جزيرة الكنز

قطي
قطي السمين
جولتي في العالم الخيالي

ألبان ميشيل للناشئة
 Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.frالحقوق في الخارج www.albin-michel.fr/jeunesse
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ألبان ميشيل للناشئة
Bambi

بامبي

Carnet d'un voyageur immobile
dans un petit jardin

كتب للناشئة

مذكرات مسافر
قابع في حديقة
صغيرة

بامبي هي رواية عن بلوغ سن الرشد ،تسرد المصاعب العديدة
التي يجب على أحد الغزالن التغلب عليها بعد مقتل والدته على
يد الصيادين .القى نص فيليكس سالتن األصلي الذي ُنشر عام
 1923في ألمانيا نجاحً ا فوريًا ،لكن السلطات النازية حظرته
الح ًقا وأحرقته بسبب "البعد السياسي للرواية التي ترمز إلى
المعاملة التي تلقاها الشعب اليهودي في أوروبا".

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  5لغات  :األلمانية ،االسبانية ،اليونانية،
اإليطالية ،الهولندية.
9782226450210 | 2020 | 176 pages
22x30 cm | 29.90 €

قصة مصورة ورواية مصورة

فيليكس سالتن
بينجمان الكومب

يبني بنجامان الكومب جسراً
بين النص األصلي لبامبي
ونسختها في ديزني

على مدار األشهر والفصول ،يقوم فريد برنارد بتأمل ومراقبة
حديقته ثم يرسم ويقدم فيلمًا وثائقيًا حساسًا وفكاهيا عنها ،فهي
كالمالذ السري الذي يعج بالحياة .يقدم عمله هذا باستخدام ألوان
مائية جميلة وباعطاء مالحظات دقيقة ،ليجتمع عالم الحشرات
وعالم الطبيعة وعالم الحيوان وبستاني صبور .سيستمتع القراء
بالضياع في هذه الواحة الفخمة والرائعة.
لكل األعمار
9782226445926 | 2020 | 216 pages
23x25 cm | 25.00 €
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فريد بيرنار

كتاب (هدية) جميل ذو
موضوع مالئم تماما ً لعصرنا
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ألبان ميشيل للناشئة
Dans les yeux de Nawang

في عيون نوانغ

En 4 temps

كتب للناشئة

في أربع مراحل

منذ سنوات عديدة ،وفي أرض بعيدة ،ولد شقيقان توأمان ،كانا
متشابهين في المظهر ومختلفين في الشخصية .في أحد األيام،
طلب نوانغ الجبان (بعض الشيء) والكئيب من الري المبتهج
والجريء أن يعيره بصره حتى يتمكن من رؤية العالم بعيون
مختلفة .وهكذا بدأت عملية تعلم طويلة ...
لألطفال من  4سنوات وما فوق

كتب للناشئة

تقدم برناديت جيرفيس بعين المصور وبأسلوب فكاهي" ،الحدث"
مثل قطة تمشي ،و "التحول" مثل بيضة تصبح دجاجة ،في أربع
مراحل متتالية ،كل منها في علبة مختلفة ،لتشجيع األطفال على
التساؤل حول مرونة الزمن وتأثيراته على كل شيء 3 .سنوات
وما فوق

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  3لغات  :األلمانية ،اإليطالية والهولندية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  1800نسخة في فرنسا
9782226403537 | 2019 | 48 pages
16x33 cm | 19.00 €

جان فرونسوا شاباس
كلوتيلد بيران

ترابيز | 9782226447159 | 2020
64 pages | 20x26 cm | 18.00 €

قصة حديثة ،عالمية تجري
أحداثها في قلب جبال التيبت
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بيرناديت جيرفيه

يتعلم األطفال في أربع مراحل
موضوعا ً ممتعاً :نسبية الوقت.
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ألبان ميشيل للناشئة
Je sais cuisiner : Des recettes simples
et épatantes en bande dessinée

قصة مصورة ورواية مصورة

أتقن تحضير
الطعام

كينغ كونغ
اخترع كاتب السيناريو ميريان سي كوبر شخصية الغوريال
العمالقة األسطورية كينغ كونغ في عام  . 3391في قصة هذا
الفيلم األسطوري ،تتعاقب وجهات نظر الراوي وكينغ كونغ
بالتناوب ،مما يسمح للقارئ بتصور وحش الغوريال .ويعزز هذا
الطرح المبتكر للقصة الشهيرة أوجه التشابه بين كونغ والبطلة،
الممثلة الكوميدية الجميلة آن المفلسة ،التي تتفهم عزلة كونغ
واستياءه من تحوله إلى أداة لشد اآلخرين وجذبهم.
 5سنوات وما فوق

وصفات بسيطة ومدهشة في
قصص مصورة.
يعد كتاب أنا أجيد تحضير الطعام أو فن الطبخ ،لمؤلفته جينيت
ماتيو بمثابة الكتاب المقدس الحقيقي لمطبخ األسرة الفرنسية.
بيع منه أكثر من  6ماليين نسخة منذ صدور طبعته األولى في
عام  ،1932وال يزال هذا الكتاب الذي ال غنى عنه موجو ًدا
في معظم المطابخ الفرنسية .يعلم الكتاب مع ما يحتويه من أكثر
من  50وصفة مفصلة الخطوات ،وسهلة المتابعة ومقدمة على
غرار كتب القصص المصورة ،يعلم كيفية إتقان الطبخ الفرنسي
مثل وصفة لحم البقر بورغينيون والكاسترد أوالكريم بروليه
ويخنة لحم العجل والتارت تاتين أو تارت التفاح وغيرها من
الوصفات !

King Kong

كتب للناشئة

جينيت ماتيو
جان زوي لوكروش

9782226451538 | 2020 | 48 pages
28x28 cm | 18.00 €

الكتاب المقدس للطبخ الفرنسي
في رسوم مصورة للطباخين
الناشئ ّة!

9782226447920 | 2020 | 128 pages
21,2x28,3 cm | 19.90 €
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فريد بيرنار
فرونسوا روكا

في هذا العمل تصف الرسوم
وبشكل مدهش القوة الطبيعية
لكينغ كونغ وتصف أيضا مدينة
نيويورك في 1930
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ألبان ميشيل للناشئة
L'Île au trésor

جزيرة الكنز

La Danse de l'ours

كتب للناشئة

رقصة الدب

يبث اختيار ايتين فريس لهذا الشكل الغرافيكي حياة جديدة في
التصوير المعتاد لقصة المغامرة الكالسيكية هذه .من خالل
نقل القصة إلى عالم الحيوان ،يختار الكاتب التفكير في الطبيعة
البشرية بجعل القصة في متناول الجمهور األصغر س ًنا .تستمر
التقلبات المفاجئة في قصة المغامرة هذه ،وتصبح بدورها رواية
ملحمية وقصة نضج ،يقصها علينا راوي قصص رائع.
 9سنوات فما فوق.

كتب للناشئة

يحب الدب ساشا العسل وهو مصمم على إيجاد طريقة ألكله
دون أن يسمح للنحل بلدغه  ...ستسأل كيف؟ حس ًنا ،يالحظ
ساشا أن النحل يرقص حول الزهور ،مما جعله يفكر في أن
يتعلم الرقص ليصبح صدي ًقا لهم .من المؤكد أنه سيتعلم بعض
الحركات مع مرور الوقت ،ولكن ما هو مثير لالهتمام أن
موهبته الخاصة هي من ستكسبه صداقة النحل وليس الرقص
الذي تعلمه...
كتاب لألطفال من  4سنوات وما فوق

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية
9782226453501 | 2020 | 168 pages
22x30 cm | 23.90 €

روبيرت لويس ستيفنين
ايتيين فرييس

978226451217 | 2020 | 32 pages
19x27,2 cm | 13.50 €

صياغة جريئة باستخدام عالم
الحيوان لعمل كالسيكي عن
القراصنة!
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سوزان بوجا
أناييس برونيه

قصة شاعرية عن كيفية
اكتساب الصداقة واإلخالص
للذات!
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ألبان ميشيل للناشئة
La Forêt des tomates

غابة الطماطم

! La nature est géniale, imitons-la

كتب للناشئة

الطبيعة رائعة،
فلنقلدها !

أميلي متحمسة جدا لكنها متوترة وهي تنطلق وحدها في أول
رحلة لها بالقطار لتزور جدتها .وحين تتوقف في محطة في
غابة الطماطم ،تضيع ؛ لحسن الحظ  ،تأخذ الجدة رافين الفتاة
الصغيرة اليائسة وتعتني بها  ...هذه أول مواجهة من بين العديد
من المواجهات الغريبة التي ستساعد أميلي على اكتساب الثقة
بنفسها وتسمح لها بالعودة إلى القطار! في مكان ما بين أليس
في بالد العجائب و ليلى والذئب،تقع هذه القصة التي تم إغناؤها
بجمالية الرسوم التوضيحية المبهجة والنابضة بالحياة.
األعمار من  3أعوام فما فوق.
9782226450623 | 2020 | 56 pages
20,5x26,5 cm | 15.00 €

ايتسوكو واتاناب

قصة بلوغ سن الرشد

منذ فجر التاريخ ،قلد البشر الطبيعة ،عملوا إليجاد األشكال
والمواد الالزمة والعمليات كحلول لمشاكل مختلفة .يشرح
ويكشف فيليب غودار بطريقة بسيطة ومفصلة من خالل أكثر
من ً 30
مثال للقارئ طر ًقا رائعة باإلضافة إلى مزايا وآثار
للمحاكاة الحيوية -محاكاة االستراتيجيات الموجودة في الطبيعة
لحل التحديات البشرية .نجد في العمل العلم والفلسفة والطبيعة،
يكشف لنا تحديا مثيرا للمستقبل.
 8سنوات فما فوق
9782226449702 | 2020 | 160 pages
14,5x21,5 cm | 10.00 €
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كتب للناشئة

فيليب غودار

كل ما يجب أن تعرفه عن
المحاكاة الحيوية
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ألبان ميشيل للناشئة
Le Corps des femmes :
Ce que les artistes ont voulu
faire de nous

Les Croix de bois

فن وكتب جميلة

الصلبان الخشبية

جسد المرأة

نشرت ألبان ميشيل في عام  9191صلبان الخشب للكاتب
روالن دور جيليه ،فأحدث العمل ثورة خالدة وكرواية من
روايات الحرب .استوحى المؤلف قصته من الفترة التي كان
فيها جنديا في خنادق الحرب العالمية األولى ،واستقبل النقاد
الكتاب على الفور بإيجابية .يقدم كل من ج .د .مورفان وفاكوندو
بيرسيو ،اقتباسا رائعا لهذه التحفة المروعة والقاسية والمضحكة
في آن واحد من خالل ربط رواية دورجبليه بأحداث حياته
الخاصة ،وبالتالي إظهار الخط الرفيع بين الحقيقة والخيال.

ما أراد الفنانون صنعه منا
كانت النساء هد ًفا لجميع األوهام والتخيالت منذ عصور ما
قبل التاريخ ومنذ فينوس ويلندورف .سواء كن آلهة أو بغايا،
عذارى أو ساحرات ،أمهات محبّات أو بنات يمارسن الجنس:
فقد تم تجسيدهن وتمثيلهن ،وعرضهن بشكل مفرط بنظرة يغلب
عليها الطابع الذكوري .من خالل أيقونات مذهلة ،من بوتيتشيلي
إلى سيندي شيرمان ،ومن بيكاسو إلى فريدا كاهلو والعديد من
الفنانين البارزين اآلخرين ،يعرض هذا الكتاب سردا لتطور
مكانة المرأة ورحلة عبر تحررها الجنسي والسياسي.
9782226455970 | 2020 | 176 pages
20x27 cm | 35.00 €

قصة مصورة ورواية مصورة

لور أدلير

9782226445629 | 2020 | 104 pages
23,2x31,3 cm | 19.90 €

مقاربة جديدة لتاريخ الفن من
خالل تطور التمثيل الفني
للجسم االنثوي
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روالند دورجيليس
ج د مورفان
فاكوندو بيرسيو

صياغة جديدة وهامة لعمل
عظيم تعرض للنسيان
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ألبان ميشيل للناشئة
Mon chat

قطي

Mon gros chat

كتب للناشئة

قطي السمين

لهذه الفتاة الصغيرة هدف ،بل هدفان في الواقع  :أن يكون لديها
قطة ،وأن تسميها ماكس .يبدو هذا وكأنه مخطط بسيط ،ومع
ذلك فهناك عقبة كبيرة :والداها العنيدان يرفضان السماح لها
بالحصول على واحدة ! لذلك وفي فترة العطلة عندما تجد طائرًا
مريضًا فإنها ال تتردد باالعتناء به .اسمه ماكس ! تحتفظ الفتاة
بالطائر سرا وتعتني به .ولكن كما نعلم جميعا ،تغادر الطيور
عشها في النهاية 4 ...سنوات وما فوق.

كتب للناشئة

ال يمكن أن يكون قط الفتاة الصغيرة أكثر غضبا ،وفي كل
صفحة جديدة من الكتاب نتعرف على شيء آخر ال يحبه هذا
المخلوق سريع االنفعال .في هذا العمل يستمتع األطفال الصغار
بتخمين الشيء التالي الذي ال يحبه هذا القط السلطعون  ...أوهل
يوجد شيء واحد قد يعجبه ؟ لن يتم الكشف عن هذا األمر إال في
الصفحة األخيرة فقط !  3سنوات وما فوق.

FIND OUT MORE
RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية
9782226449122 | 2020 | 40 pages
19x27 cm | 12.90 €

سيفرين أسوس

حلم هذه الفتاة الصغيرة بامتالك
حيوان أمر يلقى صداه عند
العديد من األطفال!

> بولين مارتن هي الرسامة األكثر مبيعًا لسلسلة أرشيبالد والتي
بيع منها  500000نسخة في فرنسا وحدها وترجمت إلى 21
لغة.
9782226450432 | 2020 | 32 pages
24x24 cm | 11.50 €
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بولين مارتن

قصة طريفة ورقيقة عن
العالقة بين فتاة صغيرة وقط
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ألبان ميشيل للناشئة
Mon tour du monde imaginaire

جولتي في العالم
الخيالي

Petit-Loup

كتب للناشئة

الذئب الصغير
في األيام التي كانت فيها الحيوانات تتحدث نفس اللغة وتعيش
معًا في وئام نسبي ،كان الثعلب يعتذر دائما لألرنب قبل أن يبدأ
بأكله ،فالعالم كان متحضر جدا .في ذلك الوقت ،كان بوتي لو
وكروك أفضل األصدقاء حتى أنه أقسم على أال يأكل كروك
أو أي سنجاب .ولكنه عندما كبر ،احتاج والده إلى مساعدته في
الصيد .عندما تتقاطع طرق األصدقاء القدامى من جديد ،هل
سيتمكن الثعلب من تجاوز والده وإنقاذ صديقه ؟ قصة لألطفال
من عمر  5سنوات وما فوق

تابعوا الرحلة الخيالية الكبيرة للفتاة الصغيرة بيريل ،التي صممت
على أال تشعر بالملل أب ًدا ! فتأخذنا في رحلة مذهلة ،من مدينة
ضخمة رائعة إلى غابة غامضة ،مرورا بالعديد من المناطق
األخاذة .اعتمدت لوسي برونيليير كمصدر إلهام لها على فن
رسم الخرائط واللعب بالواقع والخيال والمقاييس والمنظورات،
لخلق مناظر طبيعية فريدة من نوعها 4 .سنوات وما فوق
9782226446510 | 2020 | 32 pages
27,5x33,5 cm | 16.90 €

كتب للناشئة

لوسي برونيليير

ترابيز | 9782226437082 | 2020
48 pages | 19x27 cm | 14.90 €

دعوة إلى السفر والتأمل في
عمل يقدم متعة للعيون!
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فرانشيسكو بيتو
جوليا فوانييه

قصة صادقة عن الصداقة
وقدرتها على االستمرارية مع
الزمن.
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ألبان ميشيل للناشئة
باميلو
Pomelo imagine

تخيالت بوميلو

Sans orage ni nuage

كتب للناشئة

بدون عاصفة أو
سحب

أثناء تأمل بوميلو فيل الحديقة الوردية الفريد من نوعه ذو
الخرطوم الطويل ،للبحر ،يتخيل ويسأل نفسه كيف يمكن أن
يكون الحال لو كان شخصًا آخر وكيف كانت ستبدو حياته من
قبل ،مختلفة تمامًا .في وسط تخيالته هذه ال يستطيع بوميلو تخيل
عالم بدون زهور أو… بدونه ! مثل كل األطفال ،يحب بوميلو
أن يلعب بإمكانيات حل مسائل الحياة الكبيرة.
 4سنوات وما فوق
9782226450678 | 2020 | 48 pages
23x31 cm | 14.50 €

رامونا باديسكو
بينجمان شود

يعود بوميلو في هذا الجزء
الخامس عشر بمزيد من
التأمالتالميتافيزيقية

ذات يوم ،بدأ المطر يهطل داخل منزل بولين ولويس اللذين
يقضيان وقتهما في المدرسة بعيدا عن زمالئهما في الفصل،
خو ًفا من اكتشاف سرهما .لكن النباتات بدأت باالنتشار داخل
المنزل وقريبا سيستطيع األطفال اآلخرون المجيء واالندهاش
أمام هذا المشهد الخيالي! يلعب األطفال معًا في هذا الملعب
الرائع ،وتظهر االبتسامات الكبيرة أخيرًا على وجوه اإلخوة
واألخوات .وأخيراً توقف هطول المطر.
كتاب لألطفال من  5سنوات وما فوق

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واإليطالية
9782226445964 | 2020 | 32 pages
20x27 cm | 13.50 €
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كتب للناشئة

اليونور دوسبيس

كتاب يدعو لقبول االختالفات
التي تميزنا كأشخاص والسماح
لآلخرينباكتشافها

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

ألبان ميشيل للناشئة
توتو توك توك
Toutou Toc-Toc. La Gueguerre

توتو توك توك.
الشجار

توتو توك-توك
Toutou Toc-Toc. Le Trampoline

كتب للناشئة

توتو توك توك.
الترامبولين

توتو توك  -توك هو كلب حالم وأخرق دائم االبتسام رغم أنه
يفشل في كل ما يفعله ! سوف يضحك األطفال عندما يشرع في
مغامرات عبثية مع صديقيه بمبن ونوني.
حان اآلن الوقت للذهاب إلى الفراش ،ولكن توتو توك -توك ال
يرحم ،وسرعان ما يزعج نونوي ليصبحا اآلن على خالف!
 3سنوات وما فوق

توتو توك  -توك هو كلب حالم وأخرق دائم االبتسام رغم أنه
يفشل في كل ما يفعله ! سوف يضحك األطفال كثيرا عندما
يشرع في مغامرات عبثية مع صديقيه بمبن ونوني .في هذا
المجلد ،يقفز توتو توك – توك ونوني على الترامبولين.يقفز
الكلب إلى أعلى وأعلى حتى يختفي! هل سيعود من قفزته؟
 3سنوات وما فوق

ايدوارد مونسو
9782226454447 | 2020 | 32 pages
16x24,5 cm | 8.90 €

كتب للناشئة

سلسلةمسليةللصغار

ايدوارد مونسو
9782226454430 | 2020 | 32 pages
16x24,5 cm | 8.90 €
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سلسلةمسليةللصغار

