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ألبان ميشيل
Antifatigue : En 4 semaines,
retrouvez 100 % de votre énergie
grâce au sommeil

علوم وتكنولوجيا  -طب

مكافحة التعب

التعطش للريح
هم أربعة إخوة وأخوات ،يجمعهم رباط ال يتزعزع ،ولدوا في
غور نوار ،وادي منقطع عن العالم ،ضائع في وسط الجبال.
مارك  :ال يتوقف عن القراءة في الخفاء ،على الرغم من منع
والده لذلك وماتيو الذي يسمع تفكير األشجار ،ومابل ذات الجمال
الطبيعي الرشيق غير العادي ،ولوك الطفل المأساوي ،األحمق،
واألهدأ بال شك ،الذي يعرف كيف يتحدث إلى الضفادع
والغزالن والطيور ،ويحلم أن يكون يومًا ما واح ًدا منهم .كلهم
يعملون ،مثل والدهم ،وجدهم من قبلهم ،في المحاجر والسد من
أجل جويس الطاغية المغامر ،الحيوان ذو الدم البارد .إنها رواية
بارعة تحدثنا عن قوة الطبيعة والوعد بالتمرد.

في أربع أسابيع ،استعد 100%
من طاقتك بفضل النوم
يعرف البروفيسور بيير فيليب بكونه خبيرا في النوم ،فقد
أظهرت منشوراته العلمية العديدة كيف يمكن للنوم أن يتغلب
على التعب .خالل  30عامًا ،فقدنا  1.5ساعة من النوم
وأصبحت آثار القلق والتوتر واضطراب إيقاعات الحياة على
صحتنا اآلن مثبتة وخطيرة .إن مدة وجودة نومنا هي أفضل
وسيلة لمكافحة التعب فهي تمنح فوائد ال تصدق ،فعالة مثل
الرياضة وجميع الفيتامينات أو المكمالت الغذائية ،كما أنها
مهمة لجسمنا وعقلنا .يبدأ األمر باستشارة شخصية يقدمها لك
هذا الكتاب ،وبفضل مذكرات نومك وبرنامج خاص بك لمدة 4
أسابيع ،يساعدك على تقوية نومك وطاقتك!

Buveurs de vent

أدب وقصص خيالية

بيير فيليب

كل مفاتيح التحكم بالنوم
والقضاء نهائيا ً على التعب

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية
9782462252276 | 2020 | 400 pages
14x20,5 cm | 20.90 €

9782226454102 | 2020 | 240 pages
14x20,5 cm | 18.90 €
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فرانك بويس

عالم فريد من نوعه.
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ألبان ميشيل
La clé de votre énergie :
22 protocoles pour vous liberer
émotionnellement

La planète des chats

فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه

كوكب القطط

مفتاح الطاقة

بعد انهيار الحضارة اإلنسانية ،لم تستطع القطط ،إلى جانب عدد
قليل من البشر وأنواع مختلفة من الحيوانات ،مقاومة الفئران التي
غزت أوروبا .تأتي مجموعة صغيرة متنوعة من القطط بقيادة
القطة باستيت إلى نيويورك .لكن الوصول إلى أرض الميعاد كان
كارثيا ً:تمثال الحرية كان مغطى بالقوارض ،وقد اختفى البشر
من جميع اآلفاق األرضية .لحسن الحظ ،تم التقاطها هي ورفاقها
من قبل آخر األمريكيين المحاصرين في المباني ،وكان ذلك
بمثابة ملجأ ثمين .وعلى الرغم من تمكن باستيت من االتصال
عبر منفذ مفتاح اليو اس بي ،كان عليها أن تجد مكانا لها فيه من
جديد .ففي هذه الديمقراطية الغريبة ،ال يُسمح للقطط أن تسود
 ...تتزاحم في الخارج الجرذان ،قوية ومنظمة أكثر من أي وقت
مضى بينما ،ما زال البشر يجدون صعوبة بالغة في االتفاق
للقتال معًا .هل ستنجح باستت في حشدهم خلفها؟

22بروتوكوال للتحرر عاطفيا
لقد مررنا جميعًا بفترات عصيبة ،وبغض النظر عن العمر
نأمل دائما أن تتوقف عن التأثير بنا ،لكنها ومع كل ضربة قوية
جديدة ،تطغى وتسيطر علينا .فكيف يمكن التخلص منها فعليا،
وكيف يمكن لإلنسان تحسين حالته بمرور الوقت ،وكيف نعيد
بناء أنفسنا ،ونجد الفرح والصفاء بعد كل المحاوالت؟ بصفتي
صحفي ،قابلت رجاال ونساء لديهم نظرة مختلفة ألصول
جروحنا الداخلية .فتغيرت حياتي وتحسنت بعد التعرف عليهم
وعلى نظرتهم .لقد اعتمدت على هؤالء الرجال والنساء من
معالجين وسحرة وعرافين بتقنياتهم العالجية ألتحرر إلى األبد
من المشاعر السامة التي تنخر حياتنا وعالقتنا مع اآلخرين،
فقررت أن أشارككم بروتوكوالت الطاقة هذه".

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة القشتالية

ناتاشا كالستريميه

قصة تسلط الضوء على
التحرر من الضغوط النفسية.
مغامرة مثيرة إلعادة ترميم
الذات.

9782226455857 | 2020 | 432 pages
15,5x22,5 cm | 21.90 €

9782226445605 | 2020 | 256 pages
14,5x22,5 cm | 19.90 €
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أدب وقصص خيالية

بيرنار فيبير

كوكب القطط هو قصة مليئة
باألحداث المفاجئة ،ترصد
بطريقة مدهشة تعقيد البشر
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ألبان ميشيل
Les aérostats

أيروستات

Les évasions particulières

أدب وقصص خيالية

هروب من نوع
خاص

أنج شابة طالبة في علم اللغة في بروكسل جادة للغاية بالنسبة
لعمرها ،تعطي دروسًا في األدب لـ بي الطالب في المدرسة
الثانوية و البالغ من العمر  16عامًا و الذي يعاني من عسر
القراءة .سيساعد هذا اللقاء كالً منهما على المضي قدمًا في
مواجهة الصعوبات الخاصة بهما.
9782226454089 | 2020 | 180 pages
13x20 cm | 17.90 €

أميلي نوتومب

للشباب مهارات تحتاج لسنوات
الكتسابها.

في عام  1970كانت هيلين تبلغ من العمر  11عامًا وتعيش بين
عالمين .تقضي العام الدراسي في إيكس إن بروفانس مع أسرتها،
في بيئة متواضعة وكاثوليكية للغاية .وتقضي كل اإلجازات
في نويي سور سين عند عمها وعمتها ،حيث تختلف الرموز
اختال ًفا جذريًا .فهناك يخاطب األهل باستخدام صيغة الجمع
لضمير المخاطب ويتم ممارسة رياضة ركوب الخيل والرياضة
الشراعية ،وهناك خدم ومالبس جديدة أيضا ...تحيط هيلين
كوكبة من الشخصيات لتجعلها تكتشف عالمًا متغيرًا :شقيقاتها
والممثلة المتحمسة سابين ،ومارييت الصغيرة الصوفية التي
تعرف أسرار النساء واألم السامية والمأساوية أغنيس .وكذلك
الرجال الذين يتعثرون لكنهم يواصلون التقدم رغم كل الصعاب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية
9782226448071 | 2020 | 512 pages
14x20,5 cm | 21.90 €
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أدب وقصص خيالية

فيرونيك أولمي

ثالث حيوات لتصبح امرأة.
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ألبان ميشيل
L’Illusion

الوهم
هوغو باريسي في الثالثينيات يقرأ في يوم إعالنا عن عمل في
محطة سكي كشاب يقوم بالعديد من األشغال .إنها فرصة جيدة
بالنسبة له ،ال يعكرها إال أن فال سوغوند بلدة صغيرة تقع في
أعماق جبال األلب وغير مأهولة بشكل كبير .ثم إن الجو فيها
غريب ،حيث تدور االحداث حول صاحب المحطة ،الذي يُقدم
كأعظم ساحر على مدى العصور ،لقد ابتعد عن العالم منذ حوالي
أربعين عامًا ،ولم يعد يبدو عليه أي أثر كإنسان ،باستثناء هيئة
عابرة تختبئ بين الظالل .بينما يستكشف هوغو المكان ،يتم
العثور على جثة ،وكلما حاول هوغو فهم غموض هذا المكان
الخارج عن الزمان ،كلما اكتشف المزيد من األسرار المقلقة.
ليست جريمة القتل األولى التي تحدث في هذا المنتجع  ...وال
االختفاء األول فيه.
9782226319500 | 2020 | 550 pages
15,5x22,5 cm | 22.90 €

On ne touche pas

أدب وقصص خيالية

ممنوع اللمس
تعمل جوزفين كمدرسة فلسفة في مدرسة ثانوية في درانسي
تعيش حياتها بين المهدئات وعلب حفظ الطعام في غرفة
المعلمين فهي لم تعد تتحمل أوامر التربية الوطنية" :يجب أال
نضع الطالب في مأزق" ،تطيع وتعرض على طالبها أسئلة
متعددة الخيارات ،مع ثالثة إجابات مقترحة وتصحيحات مدونة
بقلم أخضر ،ألن اللون األحمر يصدم الطالب ...وهكذا فليكن
األمر .تتغير حياتها بشكل جذري عندما تدخل إلى ناد للتعري
في شارع الشانزليزيه ،فتتعلم قواعد الليل ،وتتذوق المعاشرة
الحميمة ،وتعشق رغبة الرجال والقوة التي تستمدها منها .تصبح
جوزفين راقصة تعر في الليل ومعلمة في النهار ،األمر الذي
يمكنها من الوقوف على قدميها من جديد .كل هذا يتحطم في
المساء الذي تلتقي به بأحد طالبها في النادي.

ماكسيم شاتام

الوهم  :قصة مثيرة خلف حدود
جبال األلب ،لن تتوقف عن
إثارة قلقكم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واإليطالية
9782226454102 | 2020 | 240 pages
14x20,5 cm | 18.90 €
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ادب وقصص خيالية

كيتي روف

لياليَّ أجمل من نهاراتي.
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ألبان ميشيل
Sous le parapluie d’Adélaïde

تحت مظلة ادياليد

Terra Incognita :
Une histoire de l’ignorance

أدب وقصص خيالية

األرض المجهولة

قصة جهل

قتلت الشابة الجميلة روز ريفيير خنقا في  25ديسمبر في ساحة
مدينة م الكبيرة ،وسط  500شخص كانوا يحضرون حفلة عيد
الميالد ،ومع ذلك لم ير أحد شيئا .لم يبق ما يدل على الحادثة
إال صورة باألبيض واألسود ،التقطها المراسل المحلي ،حيث
ُترى يدان سوداوتين تحيطان برقبة روز .في ذلك الوقت ،لم يكن
هناك سوى رجل أسود واحد في م  ...تم سجنه بسرعة ،لكن
محاميته التي عينتها المحكمة كانت مقتنعة ببراءته ،فتقرر أن
تفعل كل شيء إلثبات ذلك ،هناك شاهد واحد فقط  ...كان مختب ًئا
تحت مظلة أدياليد ...
9782226454171 | 2020 | 336 pages
14x20,5 cm | 19.00 €

علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات

رومان بويرتالوس

لن يخلو التحقيق الجديد لرومان
بيرتوالس من عامل المفاجأة

في نهاية حياة قضاها في األبحاث ،يعود آالن كوربين إلى
األساسيات :قصة الجهل ،قصة كل شيء لم نكن نعرفه ،خالل
قرون ،أو حتى خالل آالف السنين ،في ما يخص مسألة أساسية:
األرض .في هذا الكتاب االستثنائي ،يكشف المؤلف عن كل
النظريات األكثر غرابة وعن أخطاء رائعة وغريبة في كثير من
األحيان.
هل تعلم ،على سبيل المثال ،أنه في عام  ، 8771نشر أحد
العلماء كتابًا يدعي أن حرارة األرض جاءت من لبها ،وأنها
كانت تستمر في التبريد؟ كتب آخرون أنه قبل الطوفان ،عاشت
الحيوانات ورجال عمالقة ،وكانت بقاياهم مرئية في صخور
الحجر الجيري .لقد أثار الجهل الخيال ،وفتح االفتقار إلى اليقين
الطريق أمام القلق أو النظريات المتفائلة .هذا الكتاب هو درس
في التواضع للعلماء.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واالسبانية
9782226449313 | 2020 | 288 pages
14,5x22,5 cm | 21.90 €

3 4 5 6 7

أالن كوربان

يوقظ هذا الكتاب عطشنا
للمعرفة ،ويغير نظرتنا للعالم.

