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

أكت سود

Révolution : I. Liberté

ثورة

حرية

ما يتم عرضه في هذا الكتاب نتاج خمس سنوات من العمل،
لوحة جدارية أنتجها طموح مجنون ،تستحضر من خاللها
األحداث من  1789إلى  1794مالمسة قدر ما أمكن الشعب،
دون أن تتبع الشخصيات العظيمة لتلك الفترة.
عمل موثق بشكل كبير جدا ومكتوب ومرسوم بأربعة أيد
(يتناوب المصممون عليها كل  15أو  20صفحة).

FIND OUT MORE
> حصل العمل على الجوائز التالية Fauve d'or:
d'Angoulême : Prix du meilleur album 2020
Prix Château de Cheverny de la bande
dessinée historique - 2019
Bulles d’Humanité 2019
Prix Millepages - BD indés/americaine
2019
أكت سود 9782330117375 | 2019
336 pages | 19x24 cm | 26.00 €

فلورون غرووازيل
يون لوكار

ثورة هو مذكرات وقائع
مدهشة لسنوات كانت نقطة
تحول في العالم

التصديرSandra Martel : s.martel@actes-sud.fr
Annie Eulry : a.eulry@actes-sud.fr
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للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية

ألبان ميشيل للناشئة

www.albin-michel.fr/jeunesse

ألبان ميشيل للناشئة

Carnet d'un voyageur immobile
dans un petit jardin

Je sais cuisiner : Des recettes simples
et épatantes en bande dessinée

مذكرات مسافر
قابع في حديقة
صغيرة

أتقن تحضير
الطعام

وصفات بسيطة ومدهشة في
قصص مصورة.

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 €

فريد بيرنار

كتاب (هدية) جميل موضوعه
مالئم تماما ً لعصرنا

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 !
9782226447920 | 2020 | 128 pages
21,2x28,3 cm | 19.90 €

الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr

الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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جينيت ماتيو
جان زوي لوكروش

الكتاب المقدس للطبخ الفرنسي
في رسوم مصورة للطباخين
الناشئ ّة!
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ألبان ميشيل للناشئة

Les Croix de bois

الصلبان الخشبية
نشرت ألبان ميشيل في عام  1919صلبان 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.
9782226445629 | 2020 | 104 pages
23,2x31,3 cm | 19.90 €

روالند دورجيليس
ج د مورفان
فاكوندو بيرسيو

صياغة جديدة وهامة لعمل
عظيم تعرض للنسيان

الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr
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كاستيرمان

109 rue des soupirs :
Fantômes sur le grill

www.casterman.com/Bande-dessinee
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 109شارع
التنهدات

كاستيرمان

Anaïs Nin : Sur la mer des mensonges

أناييس نان

على بحر األكاذيب

أشباح على صفيح ساخن

في بداية الثالثينيات تعيش أناييس نان في ضواحي مدينة باريس
وتكافح المخاوف التي في حياتها كزوجة مصرفي .نشأت أناييس
بين قارتين وثالث لغات ،وتجد صعوبة بعد أن اقتلعت عدة
مرات من جذورها في العثور على مكانها في مجتمع يعطي
للنساء دورا من الدرجة الثانية ،فهي تريد أن تصبح كاتبة،
واتخذت من كتابة مذكراتها مهربا لها منذ طفولته .فأدمنت على
ذلك و كأنه شريكها في الحياة ،نسخة مطابقة لها ،الشخص
الذي يسمح لها باستكشاف مدى تعقيد مشاعرها وإدراك الحسية
المخبأة بداخلها .وفي ذلك الوقت التقت بهنري ميللر ،فكان اللقاء
بمثابة إلهام وبداية مرحلة من التغييرات الكبيرة.

يقضي إليوت وق ًتا مع عائلته الجديدة المكونة من األشباح إيفا
وأنجوس وأميدي ووالتر لكونه ال يتمكن من قضاء الوقت مع
والديه الغائبين دائمًا .هذه المرة ،يصل مفتش بارز من السي
آر أي ،لجنة العائدين الغير المتأقلمين ،إلى  109في شارع
التنهدات للتحقق من كون المنزل مسكون بشكل جيد  ...غير أن
الحال مخالف تمامًا ،فاألشباح تحرص على حماية إليوت بشكل
جيد ،وسيتعين عليهم مضاعفة خيالهم لجعل المفتش يعتقد أنهم
مرعبون :سيقومون بنشر المصائد ،ومشاهد التعذيب والصراخ
في كل الطوابق ،هذا باإلضافة إلى عودة الصيادة اولريكا فون
بابريكا ..كيف يمكن أن تكون مخيفا ومتحفظا في نفس الوقت؟
سلسلة جديدة من المسلسل القوطي المضحك الذي استحوذ جزؤه
األول على إعجاب القراء.

> تم بيع  7000نسخة في فرنسا

تم نشر العمل باللغة الهولندية

كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203161917 | 2020
192 pages | 21,6x28,8 cm | 23.50 €

RIGHTS SOLD

السيد تان
يومغي دومون

قصة جديدة ومضحكة جدا !

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باإلسبانية (غاربويكس)

FIND OUT MORE

9782203064348 | 2020 | 128 pages
16,2x23,5 cm | 10.90 €

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

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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ليوني بيشوف

في هذه القصة نقرأ فترة من
حياة أناييس نان التي تستكشف
موضوعات أنثوية مثل إثبات
الذات كفنانة ،والمتع الحسية
المحررة ...
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كاستيرمان

)Bug (Tome 2

www.casterman.com/Bande-dessinee

Cocteau, l'enfant terrible

خطأ برمجي

خطأ برمجي
(الجزأ الثاني)

كوكتو،الطفل
الفظيع

في مكان قريب يختفي العالم الرقمي خالل جزأ من الثانية ،كما
لو أنه تم امتصاصه بقوة ال توصف ،ليجد رجل وحيد نفسه
داخل عاصفة عالمية .يحاول الجميع التقرب منه كونه المالك
الوحيد للذاكرة البشرية ،في حين أن هدفه هو البقاء على قيد
الحياة إلنقاذ ابنته.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في سبع لغات  :اإلسبانية (نورما) ،اإليطالية
(أليساندرو) ،الدانمركية (كوبوت) ،السويدية (كوبوت) ،األلمانية
(كارلسين)

FIND OUT MORE
> تم بيع  100000نسخة في فرنسا
> اقتباس سمعي ومرئي

كاستيرمان

أونكي بالل

الجزأ الثاني من سلسلة أحداث
أونكي بالل

جان كوكتو ( )1963-1889كاتب ،سينمائي ،شاعر ورسام
عاش اآلالف من الحيوات المختلفة .في عودة لتفاصيل مسيرة
طفل رهيب ،يجمع كل من لورين ماتيوسي وفرونسوا ريفيير
عناصر من السيرة الذاتية واستحضارات تشبه الحلم لجون
كوكتو وأعماله المتعددة األبعاد .يعتبر كوكتو متذوقا بشكل كبير
ونادر للفن ،تأثر بالكتاب الطليعيين في عصره مثل  :ريشارد
شتروس ،بيكاسو ،والشاب ريموند راديجي الذي قام بدعمه .نجد
في هذه السيرة الذاتية الحب ،والتجاوزات ،والذكاء واألثر الفني
واألدبي لكوكتو باألبيض واألسود بخط قوي ومثير للذكريات
وااليحاءات.
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203131767 | 2020
256 pages | 18,6x26 cm | 24.00 €

كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203163614 | 2019
80 pages | 19x26,6 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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لورين ماتيوسي
فرونسوا ريفيير

مسيرة فنان استثنائي.
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كاستيرمان

Dans les forêts de Sibérie

Flesh Empire

في غابات سيبيريا

امبراطورية البدن

هل يمكننا أن نفصل أنفسنا تمامًا عن عالم البشر؟ ترك المدينة
وحياتها اليومية لنعيش في مكان يقع في آخر العالم  :تحدي قرر
سيلفان تيسون القيام به .في الفترة الواقعة بين فبراير ويوليو
 ، 2010اختار الكاتب المسافر قضاء نهاية الشتاء والربيع
في سيبيريا .عاش وحي ًدا في كوخ على ضفاف بحيرة بايكال،
ً
محاطا بالكتب والفودكا
استسلم للصمت باختياره العيش ببطء،
والذكريات .لم يزعج الطبيعة ولكنه استجوب نفسه معها في
تحليل ذاتي طويل المدى ،سار تيسون ،استكشف ،مارس الصيد
وتزلج على الجليد في البحيرة وتقبل حسن الضيافة من جيرانه
القالئل.

في عالم سمي بالتفرد يسكن آليون ذوو هيئة بشرية ،بنيتهم قائمة
على نظام تكنولوجي اصطناعي غير بيولوجي معقد ،يسجل كل
واحد منهم معرفته في برنامج مركزي ،مركز بيانات الذاكرة
الرقمية الجماعية لعالم التفرد ،وأمام االكتظاظ السكاني وحالة
اإلشباع لمركز البيانات ،يبحث مجلس الشيوخ عن حل لتجنب
محو البيانات الشخصية ،وبالتالي القضاء على بعض السكان.
للتخلص من هذه الدكتاتورية ،يطوّ ر الباحث راي زيموف بشكل
سري ،مادة تسمح لكل مقيم بتجربة إحساس غير معروف حتى
اآلن :متعة البدن.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين الكتالنية (سيمبول) واالسبانية
(هاربر كوالن)

FIND OUT MORE
> تم بيع  20000نسخة في فرنسا
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203198821 | 2019
112 pages | 19x26,8 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

فيرجيل دوروي
سيلفان تيسون

كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203164314 | 2019
128 pages | 19,4x26 cm | 19.00 €

يان لوجوندر

قصة خيال علمي مذهلة
من ناحية االتقان التقني بين
 Blade Runnerو
Sin City

اقتباس على شكل قصة
مصورة ألكثر الكتب مبيعا
لسيلفانتيسون

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.casterman.com/Bande-dessinee

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

كاستيرمان

www.casterman.com/Bande-dessinee

Il fallait que je vous le dise

L'économie

كان يجب أن
أخبرك

االقتصاد

بالرغم من أن اإلجهاض يعتبر خيارا إال أنه حدث مؤلم في حياة
المرأة .ويزداد األمر إيالمًا إذا احتفظنا بهذه التجربة ألنفسنا ،ولم
نتمكن من التعبير عن تناقض المشاعر والتصورات المصاحبة
لها .القلق والشعور بالذنب والوحدة والمعاناة الجسدية ،وعلى
وجه الخصوص استحالة التمكن من مشاركة التجربة .في هذا
الكتاب ،كسرت أود ميرميليو حاجز الصمت ،في مزج لما يرويه
المريض مع ما يحدثنا به الطبيب مارتن وينكلر حيث تجتمع
المسيرتان وتلتقيان في كتاب قوي وضروري وهادئ.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203153738 | 2019
168 pages | 21,6x28,8 cm | 22.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

كاستيرمان
العالم الحالي في القصص المصورة

تعيش زوي مع والدتها العاطلة عن العمل ،وتود طالبة المرحلة
اإلعدادية هذه الذكية البالغة من العمر  12عامًا ،أن تساعدها
في العودة إلى العمل .كيف تفعل ذلك؟ بفضل مساعدة السيدة
روبنسون ،وجارتها مدرسة االقتصاد المتقاعدة ،وأصدقائها،
تبدأ الفتاة من نقطة البداية التي تقودها لطرح األسئلة الصحيحة
حول جميع الموضوعات التي تحكم عالم االقتصاد اليوم :
العمل ،البطالة ،العولمة ،األعمال المصرفية ،التقدم التقني،
عدم المساواة ،التكافؤ ،المعاشات التقاعدية ،الدخل األساسي،
البيئة ،العملة ،التمويل ،أوروبا ،وخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي.

أود ميرميليو

لقاء لصوتين يسعيان لكسر
حاجز الصمت حول موضوع
ال يزال من المواضيع
المحرمة :اإلجهاض.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية
9782203168497 | 2020 | 48 pages
19,8x26,5 cm | 12.95 €

جيزابيل كوبيي سوبيران
أوريان بوي

قصة مصورة تدعونا لفهم
كيف ولماذا االقتصاد حاضر
بشكل دائم في حياتنا؟

الحقوق في الخارج Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
الحقوق في الخارج  Sophie Baro : sbaro@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.casterman.com/Bande-dessinee

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

كاستيرمان

)La fièvre d'Urbicande (Édition couleur

المدن الغامضة

حرارة أوربيكاند
(طبعة ملونة)

قصة مصورة لتاريخ رؤساء
الواليات األمريكية المتحدة

فرونسوا شويتن
بونوا بيتر
جاك دوريو

بعد  35عاما من نشر أول
طبعة ،نشرت حرارة أوربيكاند
بنسخة ملونة من قبل مصمم
الصور واإلعالنات جاك
دوريو

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

La Maison Blanche :
Histoire illustrée des présidents des USA

البيت األبيض

حائز على جائزة أفضل ألبوم في أنغوليم عام  ،1985نشر
ألول مرة باأللوان ،المجلد الثاني من ملحمة شوتين وبيترز.
راض ،وترفض لجنة المؤسسات
األورباتيك أوجين روبيك غير ٍ
العليا التي تحكم أوربيكاند ،بناء جسر من شأنه ،حسب روبيك،
استعادة التوازن الحضري المهدد .في هذا السياق يظهر جسم
غريب على مكتب روبيك :هيكل مكعب مجوف من أصل غير
معروف ،مصنوع من معدن غير قابل للتدمير  ،يبدأ في النمو
ببطء ...
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203202924 | 2020
104 pages | 24x32 cm | 24.00 €

www.casterman.com/Bande-dessinee

كاستيرمان

من جورج واشنطن إلى دونالد ترامب ،نصوص ورسوم
توضيحية في صفحتين لكل فترة والية ،وخالصة وافية
لمعلومات عن الرؤساء ،وعن ما حدث خالل كل فترة :
الحكايات والعبارات الصغيرة والكبيرة واالبتكارات المؤسسية
واألزمات وتمثيل الرؤساء في الفنون واإلعالن والغناء واألفالم،
إلخ .ال يحتوي هذا الكتاب أبدا على أخبار مزيفة ،وهو اكتشاف
مرح لكنه حقيقي ،في وقت يحاول فيه ترامب الفوز بواليته
الثانية.
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203096271 | 2020
156 pages | 20x23 cm | 22.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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ايرفيه بوريس

كل شيء عن أقوى رجل في
العالم! صورة رؤساء الواليات
المتحدة الـ 45
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قصة مصورة ورواية مصورة
www.casterman.com/Bande-dessinee

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

كاستيرمان

Le château des animaux (Tome 2) :
Les marguerites de l'hiver

www.casterman.com/Bande-dessinee

قلعة الحيوانات

قلعة الحيوانات
(الجزأ الثاني)

كاستيرمان

Le cinérêve : Le mystère Hortensia

سينما األحالم

سينما األحالم

هورتينسيا الغامضة

األقحوانات الشتوية

حل الشتاء القاسي على القلعة ،وكان باردا جدا على سكانها،
خاصة وأن الرئيس سيلفيو يواصل زرع الرعب فيها  ...إال أن
اآلنسة بي وأصدقاؤها ،األرنب سيزار والفأر أزيالر ،لم يقولوا
كلمتهم األخيرة .سميت حركتهم "األقحوانات" ،واصلوا من
خاللها إهانتهم للديكتاتور الثور ،رافضين لبس قالدة األجراس
والمطالبة بالخشب المجاني لجميع الحيوانات .ولكي يُسمع
صوتهم بشكل أفضل ،لم يتردد هؤالء الرفاق الشجعان في
تحدي البرد كل ليلة باالعتصام تحت نافذة سيلفيو .لكن بالنسبة
إلى اآلنسة "ب" ال يمكن إلحاق الهزيمة بالديكتاتورية إال من
خالل تجنب فخ مرعب جدا :اللجوء للعنف .هل ستنجح في إقناع
أصدقائها بالمقاومة سلميا؟ التحدي يبدو صعبا جدا ...

فيليكس ديليب
اكزافييه دوريسون

المقاومة دون اللجوء للعنف

بينما كان يتجسس على جارته الغريبة اآلنسة هورتينسيا،
يكتشف أوغستين بوسين ،البالغ من العمر  9سنوات ،وجود
مكان مثير لالهتمام " :سينما األحالم حيث يتم اقتراح أحالم
ليعيشها المرء ،ويقوم باختيار جلسة في السينما ليعيش حلمه.
كل جلسة قابلة للتخصيص ،فيختار أوغستين حلم الفروسية .يتم
نقله إلى العصور الوسطى وكأنه فارس عليه أن ينقذ القلعة من
قاطع طريق رهيب  ...يتبين فيما بعد أنه معلمه الذي ال يتوقف
عن مضايقته ،السيد بوانكاريه! ينتهي الحلم بانتصاره وفي اليوم
التالي ويتركه معلمه وحده ألول مرة  ...أصدفة هي؟ يتوق
أوغستين للعودة إلى سينما األحالم ،إال أن هذا المكان مخصص
لـ "السحرة" ،لبشر يتمتعون بقوى غامضة ...
9782203181168 | 2020 | 64 pages
21x27 cm | 11.95 €

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بسبع لغات  :األلمانية (سبليتر)  -اإلسبانية
(نورما)  -الدنمركية (شادو زون)  -السويدية (ايغمون) -
البرتغالية (جيوميه)

رولون غاريغ
آن ديدييه
كاترين دوفال

أول جزء من ثالثية يمتزج
فيها الحلم مع الحقيقة في
مغامرة خيالية كبيرة!

كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203172500 | 2020
56 pages | 24x32 cm | 14.95 €
الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

الحقوق في الخارج Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com
الحقوق في الخارج  Sophie Baro : sbaro@flammarion.frالتصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.casterman.com/Bande-dessinee

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

كاستيرمان

www.casterman.com/Bande-dessinee

Le loup

Le tueur. Affaires d'état (Tome 2) :
Circuit court

الذئب

تم نشر العمل بثمان لغات :األلمانية  -اليونانية  -الكرواتية -
اإليطالية  -الدنماركية ...

FIND OUT MORE
> تم بيع  40000نسخة في فرنسا
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203196773 | 2019
112 pages | 19x26,8 cm | 18.00 €

عطل كهربائي
جون مارك روشيت

بين ملفيل (موبي ديك) وإيري
دي لوكا (وزن الفراشة) ،
حكاية بيئية تتساءل عن مكانة
اإلنسان في مملكة الحيوان.

الديمقراطية والعدالة  ،كل هذه المبادئ العظيمة الرنانة والتي
تريح الشرفاء هي هشة للغاية في مواجهة الفساد والجشع
والعنف والمحاباة .في هذا المؤلف الجديد ،يجد القاتل نفسه في
قلب معركة تأخذه إلى مكان أبعد مما أعتقده في البداية .وعندما
يرتكب األشخاص الذين من المفترض أن يقوموا بحماية
وضمان النظام االجتماعي األخطاء ،تخرج األمور عن مسارها
وال يمكن السيطرة عليها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية
كاستيرمان 9782203149755 | 2020
56 pages | 22,7x30,4 cm | 11.50 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

القاتل  -شؤون دولة

القاتل
شؤون الدولة
(الجزأ الثاني)

في قلب جبال  ،Monts des Ecrinsيدافع غاسبارد عن
أغنامه التي ترعى في المراعي الجبلية ،وللقيام بذلك يجبر على
قتل ذئب يقضي على قطيعه ،لكنه يقرر ترك صغاره على قيد
الحياة ألنه يعتبر بأنهم ال يشكلون تهديدا .ومع قدوم الصيف،
يكبر الحيوان الصغير ليصبح ذئبًا بال ًغا قويًا متعط ًشا لالنتقام.
الذئب :قصة قوية بشكل مروع لن يخرج منها القراء سالمين.
وتطرح على وجه الخصوص السؤال التالي :في هذه البيئة
البرية والعدائية ،أي من الحيوانين يعتبر وجوده غير ضروريا:
الذئب أم الرجل؟

RIGHTS SOLD

كاستيرمان

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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لوك جاكامون
ماز

مجال تدخل القاتل الجديد:
المجتمعات الحضرية التي يعم
فيها الفساد.
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قصة مصورة ورواية مصورة
www.casterman.com/Bande-dessinee

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

كاستيرمان

www.casterman.com/Bande-dessinee

Les naufragés de la Méduse

)Negalyod (Tome 1

منكوبو ميدوز

نيجاليود
(الجزأ )1

في عام  ،1816طرد الملكيون لتوهم ورثة الثورة
واإلمبراطورية من السلطة .تعطى قيادة سفينة الميدوز إلى أحد
النبالء الذي لم يبحر منذ  25عامًا ،وفي  2يوليو ،تجنح الفرقاطة
على المياه الضحلة قبالة سواحل السنغال ،ونظرًا لعدم كفاية
عدد القوارب ،تم نقل  170راكبًا على قارب مؤقت مهجور.
وعندما تم العثور عليها بعد أسبوعين ،لم يتبق سوى  71ناج.
انتهز جيريكو الفرصة لتفجير القيود الكالسيكية للرسم بالتعبير
عن ماجرى من خالل إنشاء لوحة ،وهو أمر شاق يجتاح الفنان
جسدا وروحا.

FIND OUT MORE
> تم بيع  7000نسخة في فرنسا
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203132429 | 2020
176 pages | 21,6x28,8 cm | 26.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

جان سيبستيان بورداس
جان كريستوف دوفونيه

حكاية غرق تتقاطع مع لوحة
رومانسية رائعة

كاستيرمان

جاري تشيبالت هو راعي في صحراء تاي ،يتحدث إلى
الديناصورات ويتقن فن الحبال .يقرر جاري التوجه إلى المدينة
ألول مرة لالنتقام عندما تقضي شاحنة تسبب عواصفا على
قطيعه .من خالل الجمع بين مخلوقات عاشت في مرحلة ما
قبل التاريخ في إطار مدن الخيال العلمي وسفن ذات تقنية
بسيطة ،يطور فانسون بيريو عالمًا يجتمع فيه االنتقام بالعديد من
المفاجآت قبل أن يصبح قصة للبحث عن عالم أفضل.

RIGHTS SOLD
تم النشر بثمان لغات  :اإلسبانية ،اإلنكليزية ،البولونية ،األلمانية،
الهولندية
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203152373 | 2018
208 pages | 24x32 cm | 25.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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فانسون بيريو

ديناصورات وبشر في
المستقبلالبعيدالمحتمل؟
مناظر صحراوية ومدينة
مخيفة  :متعة كبيرةعند القراءة.
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www.casterman.com/Bande-dessinee

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

كاستيرمان

www.casterman.com/Bande-dessinee

Quatorze juillet

Repères (Tome 2) : 2 000 nouveaux dessins
pour comprendre le monde

الرابع عشر من
يوليو

RIGHTS SOLD
FIND OUT MORE
> تم بيع  20000نسخة في فرنسا

 2000رسم جديد لفهم العالم
منذ العدد األول من الجريدة األسبوعية  ،Le 1ومن خالل
صفحات المعالم ،ضاعف جوشيم جيرنير اكتشافاته ونجح بروح
الدعابة واإليجاز في إخبارنا عن االقتصاد والتاريخ وفرنسا
وأوروبا والعالم والعلوم ...عن الحياة .قلمه ثابت وخطه واضح
وحبره ال يمحى .تجمع هذه المجموعة الثانية لوحات جديدة تسلط
الضوء على األخبار الحديثة بأسلوب تربوي.

باستيان فيفس
مارتان كينيهين

يقدم لنا باستيا فيفس أول قصة
مثيرة له

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203215788 | 2020
264 pages | 14x20 cm | 15.00 €

كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203196834 | 2020
256 pages | 19,8x28 cm | 22.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

معالم

معالم (الجزأ )2

عندما يلتقي جيمي الشرطي الشاب بفينسنت الرسام الذي فقد
زوجته للتو في انفجار ،يقرر أن يهتم به و بابنته ليزا .لكن هل
يمكننا إنقاذ الناس باإلجبار؟ هل من الصواب أن نلعب دور
الحارس وإلى أي حد يمكن لذلك أن يصل؟ في هذه القصة
المثيرة المعاصرة ،يرسم باستيان فيفيس ومارتن كوينيهين
صورة لشخصيات مرتبكة تسعى إلعطاء معنى لوجودها في
فرنسا التي تعيش منقسمة ومجنونة تحت الصدمة.
تم النشر باللغتين اإلسبانية والكورية

كاستيرمان

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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جيروم جيرنير

ثان من اللوحات في
جزأ ٍ
العمود الشهير للجريدة
األسبوعية !Le 1

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.casterman.com/Bande-dessinee

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

كاستيرمان

www.casterman.com/Bande-dessinee

كاستيرمان

Seules à Berlin

)Transperceneige - Extinctions (Tome 2

وحيدات في برلين

سنوبيرسر -
انقراضات
(الجزأ )2

في برلين وفي أبريل  1945خرجت إنغريد األلمانية من
جحيم عاشته لسنوات في ظل النظام النازي .ووصلت إيفجينيا
الروسية لتوها إلى برلين مع الجيش السوفيتي للتحقق من رفات
هتلر .كانت إنغريد منهكة جدا ،خائفة من بربرية األشخاص
الذين تراهم يصلون إلى منزلها ،في حين أن إيفجينيا امرأة
مفعمة بالحياة واالهتمام ،يغلبها الفضول بشأن المرأة التي يجب
أن تعيش معها .بدأت السيدتان بكتابة مذكراتهما التي سمحت
للقارئ بمتابعة والدة صداقة كانت تبدو مستحيلة في البداية...
يصور نيكوالس يونكر هنا صداقة جميلة ج ًدا ،كما يصور أيضا
مدينة يجب إعادة بناء كل شيء فيها ،في فجر الحرب الباردة
واالضطرابات الجديدة التي عرفتها ألمانيا.

RIGHTS SOLD
تم نشرالعمل باللغتين الهولندية واإلسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  6000نسخة في فرنسا
كاستيرمان  -قصة مصورة 9782203168527 | 2020
200 pages | 21,6x28,8 cm | 25.00 €

نيكوال جانكر

قصة صداقة بين سيدة ألمانية
وسيدة روسية في نهاية الحرب
العالميةالثانية

بدأ قطار األلف عربة وعربة سباقه من أجل البقاء على قيد
الحياة .تتجسد مهمته األولى في احضار كل أولئك الذين "فازوا"
بمكانهم على متنه .أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة ،أولئك
الذين يعرفون إلى أين يذهبون ،أولئك الذين يمكنهم الذهاب
 ...يبدأ جيمي ووالده في سباق يائس مع الزمن .على متن
سنوبيرسر ،يراقب زينك مايجري بال حول وال قوة في نهاية
حلمه الذي يصعب الحصول عليه.

RIGHTS SOLD
تم النشر في  11لغة منها  :اإلنكليزية ،اإليطالية ،اإلسبانية،
األلمانية ،الروسية ،وغيرها,

FIND OUT MORE
> تم بيع  10000نسخة في فرنسا
> اقتباس سمعي ومرئي
قصة مصورة 9782203172296 | 2020
96 pages | 19x26,8 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

الحقوق في الخارج Jérôme Baron : jbaron@casterman.com
التصدير Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr
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سنوبيرسر

جان مارك روشيت
ماز

األرض والعصر الجليدي
الجديد ،بدأ السباق من أجل
البقاء.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار
Babylone (Tome 1) : La Traque

بابيلون (الجزأ )1

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار
De l'autre côté de la frontière

بابيلون

في الجهة األخرى
من الحدود

المطاردة

يشتهر ماكس فيرالن بقدرته على إخراج أي شخص من
ضائقة شديدة وأثارت هذه السمعة الحسد بسرعة من حوله..
يتجسد العمل في حكاية وكالة بابيلون المتخصصة في اخراج
األشخاص من وضع معقد (أي أنها ترسل األشخاص إلخراج
شيء ما أو شخص من منطقة تخضع لحراسة مشددة ).
يتابع القارء قصة ماكس فيرلين ،الجندي الخارق السابق الذي
دخل في عملية تهريب عندما تم تعيينه في مهمة تافهة في
إفريقيا ،لكنه سيدرك بسرعة أن المسألة معقدة :عليه تهريب
الديكتاتور الهارب من بلد عانى للتو من انقالب ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الهولندية

FIND OUT MORE

نيكلو
جالوندون
جيرو

هو أفضل من يهتم باألمور
المعقدة ،لكنه ليس بمنأى عن
الوقوع في فخ ما ...

> تم بيع  5000نسخة في فرنسا
لولومبار 2020 | 9782803677108
56 pages | 22,3x30 cm | 12.45 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

في أريزونا وفي عام  ،1948أقام فرانسوا كومب ،المؤلف
الشهير للروايات البوليسية في وادي سانتا كروز المهجور مع
زوجته وابنه وعشيقته .غذت الصحراء المحيطة ومدن األشباح
وصحاري الماضي الرائد وسطا يغذي خياله ،وجذبه الحاضر
أيضًا ،خاصة على حدود نوغاليس ،حيث تلتقي الفخامة والرغبة
على أرضية يجتمع فيها البؤس والخنوع  ...وفي بعض األحيان
ال يكون العشب دائمًا أكثر خضرة في منزل الجيران.

RIGHTS SOLD
نشر باللغتين الهولندية والروسية

FIND OUT MORE
> تم بيع  11000نسخة في فرنسا
دارغو بينلوكس 9782505084648 | 2020
72 pages | 22x28,8 cm | 15.99 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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جان لوك فرومونتال
فيليب بيرتيه

قصة مستوحاة بحرية من
إقامة جورج سيمينون في
وادي سانتا كروز ،تعكس هذه
القصة المثيرة ببراعة األجواء
المتوترة وغير المتكافئة التي
كانت تسود هناك.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار
)Gentlemind (Tome 1

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار
Histoires incroyables du cinéma

جنتلمايند

جنتلمايند
(الجزأ )1
في نيويورك وفي سنة  1940ترث نافيت ،فنانة شابة مفلسة،
مجلة ساحرة من الطراز القديم إلى حد ما ."Gentlemind" :
قتالية وذكية وجريئة ،تعمل في إدارة الصحيفة وتواجه التحدي
المجنون المتمثل في إخراج مجلة حديثة للناس .تطاردها ذكرى
عشيقها الذي اختفى على الخطوط األمامية في أوروبا ،وعليها
أن تواجه واقع مجتمع أمريكي ذكوري في منتصف عصر
ذهبي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  12000نسخة في فرنسا

قصص مدهشة
لعالم السينما
لماذا أحرق جورج ميلييه الرائد في عالم السينما جميع أفالمه
؟ كيف تمكن جورج لوكاس من إخفاء سر دارك فيدر عن
الممثلين؟ ما الفضيحة التي انتشرت في مهرجان كان السينمائي
عام 1994؟ هل تعلم أنه لم يكن مرغوبا بمارلون براندو في
دور األب الروحي؟ ما هي الكارثة التي نجى منها بصعوبة
ممثلو فيلم The Good، the Bad and the Ugly؟

خوان دياز كاناليز
تيريزا فاليرو
أنطونيو البون

شيئا فشيئا 9782380460476 | 2020
96 pages | 19x26 cm | 16.90 €

يلقي هذا الوثائقي القصصي
المصور نظرة مختلفة على
الفن السابع ويعرض التيارات
الرئيسية واالضطرابات
الكبرى التي عبرته

قصة مؤثرة للغاية تمتد على
مدى ثالثة عقود ،عن الحلم
األمريكي للمرأة!

دارغو 9782205076370 | 2020
88 pages | 24x32 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

عمل جماعي

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار
Karmela Krimm (Tome 1) : Ramdam Blues

كارميال كريم
(الجزأ)1

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

كاميال كريم

L'Homme qui tua Chris Kyle :
Une légende américaine

الرجل الذي قتل
كريس كايل

رامدام بلوز

أسطورة أمريكية

كارميال كريم شابة واعدة ومن أكثر المحققين جدية في جهاز
الشرطة ،تعمل كمفتشة شرطة في مرسيليا .لكنها في إطار
عملية معقدة ،أطلقت النار على الشخص الخطأ وقتلت ابن عائلة
مرموقة في المدينة .تفقد كرميال عملها وأهدافها العليا وتبدأ
بالعمل كمحققة خاصة إال أنه في المياه العكرة التي تبحر فيها
اآلن ،تعتبر الم ُُثل العليا رفاهية خطيرة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باأأللمانية

لويس تروندهايم
فرانك بيانكاريللي

قصة تروي حكاية محققة
دؤوبة تمتلك روح الدعابة في
عالم ال يستسلم فيه أحد

FIND OUT MORE
> تم بيع  9600نسخة في فرنسا
لولومبار 9782803676255 | 2020
48 pages | 30x22,3 cm | 12.45 €

كريس كايل جندي سابق في البحرية وقناص الحرب العالمية
الثانية ،وهو أفضل هداف في تاريخ الجيش األمريكي .كانت
سيرته الذاتية التي تحمل عنوان القناص األمريكي من أكثر
الكتب مبيعًا في الواليات المتحدة .في  2فبراير ،2013قُتل
كريس كايل على يد محارب قديم آخر يدعى إدي راي روث،
وقعت جريمة القتل في ميدان رماية في ستيفنفيل بتكساس ،لكن
هذه ليست سوى بداية القصة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإليطالية والكرواتية

FIND OUT MORE
> تم بيع  354000نسخة في فرنسا
دارغو 9782205084672 | 2020
164 pages | 21,4x28,4 cm | 22.50 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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فابيان نوري
برونو

وثائقي قوي جدا تمت صناعته
بدقة واتقان كبيرين ،من تأليف
فابيان نوري وبرونو.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

La Fuite du cerveau

Le Convoyeur (Tome 1) : Nymphe

تسرب الدماغ

الناقل (الجزأ )1

حورية

في برينستون وبتاريخ  18أبريل  1955توفي ألبرت أينشتاين.
بالنسبة لتوماس ستولز ،الطبيب المسؤول عن تشريح الجثة ،هذه
فرصة رائعة لسرقة دماغ العالم لدراسته ،فإذا تمكن من اختراق
أسراره سيعرف المجد  ...لكن تحدث المفاجأة ويتبع جسد
أينشتاين دماغه  :جسد حي ! هل حدثت أمور ندم عليها ودفعت
توماس للجنون ؟ وعندما رأت زوجته الشبح هي أيضًا ،اضطر
ستولز إلى االعتراف بأن ما يراه ليس من صنع خياله.
قصة مضحكة ودقيقة مبنية على حقائق واقعية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  00021نسخة في فرنسا

بيير هنري غومون

دارغو بينلوكس 9782505083603 | 2020
192 pages | 22,5x29,8 cm | 25.00 €

عندما تؤدي سرقة دماغ
أينشتاين إلى إدخال ثنائي في
سلسلة من المغامرات المذهلة

انتشر فيروس في جميع أنحاء األرض ،وهاجم "الصدأ" الحديد
مدمرًا تدريجيًا البنية التحتية والمركبات واألدوات ...و عادت
حضارتنا إلى العصر الحجري .في هذا العالم الوحشي هناك
شخص أسطوري يعمل كناقل ويعتبر األمل الوحيد لكثير من
الناس .يوافق على القيام بجميع المهام الموكلة إليه مهما كانت
المخاطر .في مقابل ذلك ،يتعين على الرعاة ببساطة أن يأكلوا
بيضة غريبة أعطاها لهم .وهو ثمن تكون جميع النساء في القرية
على استعداد لدفعه عندما يختفي أزواجهن ،فيقوم الناقل بالبحث
عنهم برفقة أشخاص فرضوا عليه ،وهم متدينون متعصبون
خرجوا للبحث عن الخصوبة لدى اإلنسان .إال أن مواجهة
المتحولين في طريقهم لن تكون شي ًئا مقارنة بالمخلوق الرهيب
الذي يحتجز القرويين ...

RIGHTS SOLD
نشر باللغة األلمانية والروسية واإلسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  30000نسخة في فرنسا
لولومبار 9782803675753 | 2020
56 pages | 24,1x31,8 cm | 14.45 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

الناقل

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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ترستون رولوت
ديمتري أرماند

الشخص اللطيف ليس
بالضرورة الشخص الذي نظنه
لطيفا...

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

Le Detection Club

Le Temps des mitaines (Tome1) :
La Peau de l'ours

رابطة األدباء

زمن الغول
(الجزأ )1

في ثالثينيات القرن الماضي وفي جزيرة في كورنوال ،دعا
الملياردير رودريك غيل أعضاء رابطة األدباء التي تجمع
مؤلفين بريطانيين عظماء من العصر الذهبي لرواية الغموض
البوليسية ومنهم أجاثا كريستي وجي كي تشيسترتون ،دعاهم
لزيارة منزله الكبير ،فيال برياركليف ،ولحضور عرض جهاز
آلي ،والذي بمجرد ادخال معطيات جريمة بوليسية إليه ،يقوم
بحلها ويعطي اسم الجاني .لكن جريمة تحدث ويقتل غيل ...

جلد الدب

RIGHTS SOLD
نشر باللغة البولونية

جان هارومبات
جان جاك روجيه

FIND OUT MORE
> تم بيع  15000نسخة في فرنسا
دارغو | 9782205079432 | 2019
136 pages | 21x28,2 cm | 19.99 €

شركة سرية ستحلم بأن تكون
جزءاً منها واسمها رابطة
األدباء

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

زمن الغول

انتقل آرثر للتو إلى مدينة جديدة ،حياة جديدة بانتظاره ،مدرسة
جديدة وأصدقاء جدد ! لكن هناك تهديد يهيمن على مدينة الغول،
فاألطفال يختفون في ظروف غامضة  ...متسلحا بشجعاته ،يبدأ
آرثر شبل الدب الصغير وأصدقائه  -بيالجي المسلية وكيتسو
المثير للفضول وعبقري عصابة غونزاغا ورفيقه المخلص
ويلو ،البحث والتحقيق.

FIND OUT MORE
> تم بيع  12000نسخة في فرنسا
دارغو | 9782205083040 | 2020
128 pages | 20,5x27,5 cm | 16.00 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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لوييك كليمون
آن مونتيل

قصة يمتزج فيها التشويق
والحس الفكاهي
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Les Aventures de Munich
dans Marcel Duchamp

Les Ombres

الظالل

مغامرات ميونيخ
في مارسيل
دوشون
في عام  1912غادر مارسيل دوشون باريس متوجها ً إلى
ميونيخ .أمضى ثالثة أشهر فقط في العاصمة البافارية .وعند
عودته ،بدأ أعماله الجاهزة األولى التي فتحت له باب شهرة،
وأحدثت ثورة حقيقية في فن القرن العشرين .ال نعرف سوى
القليل عن فترة اإلقامة في ميونيخ ،والتي وصفها في نهاية حياته
بأنها "مسرح تحرره الكامل" .ما الذي حدث في ميونيخ ؟ يتخيل
رومان مرادوف ذلك بطريقة مجنونة ودوشامبية للغاية.
حكاية خيالية كاملة ،باقية في ذهن الفكر الفرنسي.

FIND OUT MORE
> تم بيع  1400نسخة في فرنسا
دارغو 9782205084894 | 2020
120 pages | 20,5x27,5 cm | 22.50 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

رومان مورادوف

إذا كان دوشون قد كتب (أو
رسم) سيرة ذاتية ،فنحن نعتقد
أنها كانت ستبدو على الشكل
التالي.

في نهاية رحلة طويلة  ،قدم المنفي رقم  214طلب لجوء،
وللحصول على مطلبه ،عليه أن يعود إلى ماضيه ولألسباب
التي أجبرته على رحلة التجوال .لم يكن أمامه وأخته خيارا
آخر ،توجب عليهم الهرب من األرض التي ولودوا فيها بعد أن
أضرمت فيها النار و سالت الدماء من قبل فرسان متعطشين
للدماء .عبروا الغابات والصحاري والمدن والبحار في خوف
وبدون رؤية واضحة  :ملحمة حقيقية يسكنها كائنات غامضة
ومخيفة ،من الغول الرأسمالي إلى الثعبان المهرب ،مروراً بهذه
الظالل المرتعشة والمنتشرة في كل مكان ،كأصوات تاتي من
بعيد.
حكاية معاصرة وحساسة وشبيهة بالحلم عن المنفى.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

FIND OUT MORE
> تم بيع  1800نسخة في فرنسا
دارغو 9782205086249 | 2020
184 pages | 21x28,2 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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زابوس
ايبوليت

أوديسا لطفلين نصبا رغما
عنهما كرموز لألقليات
المضطهدة التي تناضل من
أجل حريتها.
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Les Omniscients (Tome 1) : Phénomènes

العارفون بكل
شيء (الجزأ )1

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

العارفون بكل شيئ

ظواهر

وأنت ما الذي ستفعله إذا كنت تعرف كل شيء بالفعل؟ في يوم
من األيام يستيقظ خمسة مراهقين في مدينة نيويورك ولديهم
معرفة مطلقة بكل شيء .تنتشر المعلومات بسرعة ،ويقوم مكتب
التحقيقات الفيدرالي على الفور بنقل األطفال المعجزة إلى بر
األمان .ماذا تفعل عندما يكون عمرك 15عامًا ولست بحاجة
للمزيد من التعلم؟ ال يملك أبطالنا الوقت الكافي للتفكير في األمر
ألن منظمة حكومية سرية تريد بشكل قاطع على الحصول
عليهم .ولديهم لغز يحلونه :من أين لديهم هذه المقدرة ؟ من هي
تلك المخلوقات ذات القوة اإللهية التي قررت تغيير مصيرهم؟
ولماذا تسلل أحدهم للدخول بينهم؟

FIND OUT MORE
> تم بيع  20000نسخة في فرنسا
لولومبار9782803674961 | 2020
64 pages | 22,2x29,5 cm | 12.45 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

فانيسون دوغومييه
ريناتا كاستيالني

يستيقظ خمسة مراهقين ذات
يوم ويجدون بأن لديهم معرفة
مطلقة بكل شيء .ما الذي
يمكن فعله؟

)Les Sauroctones (Tome 1

السوروكتون
(الجزأ )1
مرحبًا بكم في عالم ما بعد الدمار الشديد العنف ،حيث تنتشر
التغييرات الجسدية وتمتلئ الطبيعة البرية بمخلوقات كبيرة
الحجم فيجوب المرتزقة المنطقة لقتلهم  :إنهم السوروكتون.
عندما يعلم زون و يان و أورستي ،ثالثة مراهقين متشردين في
حالة ضياع ،بوجود صاروخ غامض يمكن أن يبعدهم بشكل
نهائي عن هذا العالم العدائي ،يجدون هد ًفا مشتر ًكا لهم وهو
البحث عنه ! إال أن الرحلة في كثير من األحيان تكون مليئة
بالمطبات ،يضحك األبطال الثالثة ضحكة مكتومة حين يصبحوا
"السوروكتون" ...

FIND OUT MORE
> تم بيع  2000نسخة في فرنسا
دارغو 9782205080506 | 2020
232 pages | 17x24 cm | 19.99 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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السوروكتون

ايروان سوركوف

في عالم ما بعد الدمار ،تجربة
السعي األولي لثالثة مراهقين
سيصبحون سوروكتونات،
صائدي سحليات.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
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Malgré tout

Monster Délices (Tome 1) :
Le Cœur de l'hiver

رغم كل شيء

شهيات مونستر

قلب الشتاء

وأخيرا تلتقي آنا وزينو بعد حوالي أربعين عامًا ،لم يتمكنا من
العيش معًا لفترة طويلة من قبل .شغلت آنا خالل مدة زمنية
طويلة منصب العمدة ،متزوجة من جوزيبي وابنتها تدعى كلوديا
وتعيش حياة أسرية هادئة .أما بالنسبة لزينو ،فهو يدير مكتبة
صغيرة يعتزم بيعها قريبًا ،وحصل للتو على الدكتوراه .في
حياتهم وجدوا دائما األعذار للحفاظ على مسافة وبعد بينهم .ربما
حان الوقت لبداية جديدة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات  :االسبانية  -البرتغالية  -الهولندية
 -األلمانية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  10000نسخة في فرنسا

جوردي ال فيبر

ال يعرف الحب عمرا ؟ ماذا لو
كان عليك االنتظار مدى الحياة
للعثور على توأم روحك؟

دارغو بينلوكس 9782505081500 | 2020
152 pages | 22,5x29,8 cm | 22.50 €

كريس صانع حلويات يعمل في مطعم اسمه بودينيه ،إال أن
ابداعاته اللذيذة تختفي كما لو كان األمر سحرا .عندما يكتشف
أن المسؤول عن السرقة هو سنجاب غريب ،يالحقه إلى
الجزء الخلفي من الثالجة الضخمة للمطعم  ...ويكتشف العالم
الشتوي السحري لفريدجيبوتون ! تعرف هناك على هانا ،شابة
صغيرة تحاول إدارة صالون شاي على الرغم من افتقارها التام
إلى موهبة الطهي .لحسن حظها كريس لديه موهبة في إعداد
الحلوى الرائعة للجميع ،فهل يكون إلهًا من اسكندنافيا أو مخلو ًقا
أسطوريًا! وصفات حقيقية من صانع حلويات فرنسي رائع ،معدة
لألطفال أيضا.

RIGHTS SOLD
نشر باإلسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  5000نسخة في فرنسا
> يتم تصوير العمل في مسلسل تلفزيوني
لولومبار 9782803637133 | 2020
48 pages | 22,2x29,5 cm | 9.99 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

شهيات مونستر

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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دوس يانتوس
هاشمي
رافيت

يجد صانع الحلويات العبقري
مواز
نفسه في عالم سحري ٍ
حيث تقلب موهبته كل
المعطيات

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
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New York Cannibals

Noire :
La vie méconnue de Claudette Colvin

أكلة لحوم بشر
نيويورك

سوداء

في نيويورك وفي عام  ،1990يدير بافيل صالونه الخاص
بالوشم .أصبحت تلميذته أزامي ضابطة شرطة والعبة كمال
أجسام .وذات يوم وفي مهمة عمل تجد ً
طفل متروكا في سلة
المهمالت ،فتقرر تبنيه كونها غير قادرة على االنجاب بعد كل
ما فرضت على جسمها من تغييرات .لحماية هذا الطفل ،تتقصى
مسارعمليات االتجار باألطفال ،فتكتشف أن األمر مرتبط
بعصابة غامضة من النساء الالئي يلتهمن أعداءهن .والغريب
في األمر ،أن أشباح غوالغ التي نشأ فيها بافيل كانت وراء هذه
الفظائع .كما لو أن الكون وعنف غوالغ قد اتخذوا من شوارع
نيويورك أرضا جديدة لهم.

قبل أشهر من رفض روزا باركس التخلي عن مقعدها في حافلة
في مونتغمري بأالباما ،لتبدأ بذلك حركة الحقوق المدنية في
الواليات المتحدة ،وتتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء
العالم وتصبح ً
رمزا للنضال من أجل الكرامة والمساواة ،كان
هناك شابة سوداء أخرى لديها نفس ردة الفعل ،إال أنها لم تكن
الشخص المناسب في الوقت المناسب واختار التاريخ نسيانها.
كان اسمها كلوديت كولفين وهذه قصتها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات  :األلمانية ،البولونية ،البرتغالية
واإلسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  30000نسخة في فرنسا
لولمبار 9782803672530 | 2020
152 pages | 31,8x24,1 cm | 24.50 €

حياة كلوديت كولفي الغير
المعروفة

جيروم شارين
فرونسوا بوك

فنان وشم المع ،وابنته
بالتبني ضابطة شرطة مفتولة
العضالت ،وطفل مسروق،
ومافيا متعطشة للدماء واالتجار
بالبشر يطاردونهم ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين الكورية واإليطالية

FIND OUT MORE
> تم بيع  8000نسخة في فرنسا
> جائزة مدرسة  Burgundy Franche-Comtéالثانوية
لعام ( 2020فرنسا)
جائزة أندرسن ألدب األطفال في فئة الروايات المصورة
( 2020إيطاليا)
جائزة الطالب في مدينة ( Colomiers 2020فرنسا)
دارغو 9782205079258 | 2019
136 pages | 17,5x24,7 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
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ايميلي بالتو

كما دخلت روزا باركس
التاريخ ،سقطت كلوديت
كولفان في النسيان
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Psycho-Investigateur : La Genèse

محقق نفسي

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

محقق نفسي

النشأة

Pucelle (Tome 1) : Débutante

عذراء (الجزأ )1

عذراء

مبتدأة

يمكن لسيمون راديوس أن يدخل لزيارة ذاكرة مرضاه ،فهو
يستخدم موهبته هذه لحل الجرائم ومساعدة الناس من حوله ولكنه
يبدو غير قادر على إنقاذ عقله  ...رحلة مرعبة ستجعلك تشك
في سالمتك العقلية :هل تريد ح ًقا استكشاف ذاكرتك؟
شيئا فشيئا 9782380460247 | 2020
144 pages | 23,2x32,3 cm | 19.90 €

ايروان كوربييه
بونوا دهان

رحلة عميقة ومرعبة في قلب
الفكر اإلنساني من قبل الرسام
المصمم لـ  In the Headـ
of Sherlock Holmes

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

كانت والدة فلورنسا تحب أن تروي قصة قريبتها التي ال تعرف
عال  ...لم تكن
شي ًئا عن ليلة الزفاف وتتظاهر بالضحك بصوت ٍ
تعرف أي شيء وهي في الثالثة عشرة من عمرها ،فقد تركها
والداها عاجزة تماما عندما كان يتعلق األمر بجميع األسئلة
المرتبطة بالجنس .تعاني فلورنسا الصغيرة من كونها تجهل
أوالً وتعاني من االنتماء إلى فئة أدنى .هذا النموذج (الخضوع،
الزواج  ،التكتم) بعيد كل البعد عما هي عليه وعن ما تريده.
سيتعين عليها مواجهة أهوال المراهقة ،والجسد الذي يشهد
تغيرات ،والرغبة الجنسية الناشئة .سيرة ذاتية نقدية لألسرة
وتقاليدها االجتماعية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  9600نسخة في فرنسا
دارغو9782205076493 | 2020
184 pages | 19,5x26 cm | 19.99 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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فلورونس دوبري ال تور

هل كونك امرأة يعني قيامك بما
يُطلب منك ؟
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للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار

Soon

! Tanz

قريبا

تانز

لقد تغير العالم بشكل كبير في عام  ،2150أدت األضرار
المناخية وعودة بعض األمراض إلى تقسيم سكان العالم
بالعشرات .استعادت الطبيعة حقوقها وتم تجميع الناجين معًا
في سبع مدن .سيمون البالغة من العمر 50عامًا تتدرب منذ
سنوات كرائدة فضاء على مهمة استكشاف الفضاء المثيرة للجدل
وعدم العودة إلى األرض .سيتعين على سيمون أن تقول البنها
أنها ستتركه في حين يعتبرها تتخلى عنه ،فتدعوه للذهاب معًا
الكتشاف المدن السبع قبل الوداعً.
رواية مصورة مدهشة ومشعة في قلب القضايا الحالية ،تمتزج
فيها رموز الخيال العلمي والعناصر الوثائقية.

.في ألمانيا وفي شهر أبريل  1957كان أولي يحلم بأن يصبح
راقصا كبيرا في برودواي .أولي شاب يبلغ من العمر  19عامًا،
طالب في مدرسة الرقص الحديثة المرموقة .ديناميكي ومنفتح،
حماسه متناقض مع حزن أوروبا في فترة ما بعد الحرب،
شغوف بالمسرحيات الموسيقية التي تحمل الفرح والبهجة الملونة
وتمثل صورته كشخص ،إال أن رفاقه يسخرون من هذا الشغف
ويعتبرون أن المسألة تجاريًة للغاية ،على نقيض تقليد الرقص
األلماني .خالل رحلة إلى برلين يلتقي أولي بأنتوني ،وهو راقص
شاب أمريكي من أصل أفريقي وينجذب الشابان لبعضهما.
يتحدثان في المساء عن الرقص ،ويقترح أنتوني أن يأتي أولي
إلى نيويورك لتجربة واقع المسرحية الموسيقية وتجربة حظه
في برودواي .يعود بعد ذلك كل إلى حياته ،لكن فكرة نيويورك
تطارد أولي .وبعد بضعة أشهر ،يقرر أن يحزم حقائبه.

توماس كادين
بينجمان آدم

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين األلمانية واالسبانية

FIND OUT MORE

قصة ترقب عميقة وجادة
ومشعة.

> تم بيع  10800نسخة في فرنسا
دارغو 9782205078749 | 2019
240 pages | 22,5x29,8 cm | 27.00 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

FIND OUT MORE
> تم بيع  4000نسخة في فرنسا
لولومبار 9782803676873 | 2020
248 pages | 20,2x26,8 cm | 19.99 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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موران مازار

في الخمسينيات وفي ألمانيا،
راقص شاب يحلم ببرودواي
وبمسرحياتهاالموسيقية

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار
Yasmina (Tome 1) : Master-classe

ياسمينة
(الجزأ )1

 http://www.mediatoon-foreignrights.com/دارغو لو لومبار
)Ze journal de la famille (presque
zéro déchet

ياسمينة

مذكرات عائلة
تعيش حياة فيها
(تقريبا) صفر من
النفايات

ماستر -كالس

أمام العادات السيئة في األكل التي يمارسها التالميذ وتقصير
المدرسة في شؤون البيئة قررت ياسمينة مسك زمام األمور من
خالل استبدال ساعة واحدة من درس اللغة اإلنجليزية بدرس
يتعلم فيه التالميذ تحضير الطعام ،وساعة واحدة من درس
الرياضيات بدرس عن االهتمام بالحدائق .وللقيام بذلك ،يجب أن
تجمع خمسين توقيعًا على العريضة التي أعدتها .إال أنها على ما
يبدو مهمة شبه مستحيلة في ظل عدم اهتمام رفاقها بالبيئة ...

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة الكورية ،اإلنكليزية واأللمانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  12000نسخة في فرنسا
> جائزة أتوميوم ويلي فاندرستين

ووتر مانيارت

سلسلة جديدة ملونة ونابضة
بالحياة تقودها بطلة صديقة
للبيئة.

أسلوب حياة فيه صفر من النفايات ،مغامرة عائلية مذهلة مليئة
بالتحديات ! بدأت عائلة صفر نفايات الشهيرة الكتابة لتخبرنا
خال من النفايات .من
عن مغامراتهم العائلية نحو أسلوب حياة ٍ
حالة الوعي إلى السعي نحو توازن جديد ،التجربة التي كان من
المفترض أن تستمر لمدة عام واحد فقط تصبح مهمة حقيقية في
النهاية ! مغامرة مجنونة مليئة باالستهزاء بالنفس ،على عكس
مجتمعنا المفرط في االستهالك ،صاغتها والدة العائلة بينيديكت
موريه بالكلمات والصور.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإليطالية والكورية

FIND OUT MORE

دارغو بينلوكس 9782505083405 | 2020
48 pages | 21,8x30 cm | 9.99 €

> تم بيع  4000نسخة في فرنسا
لولمبار 9782803672240 | 2020
152 pages | 17,7x24,8 | 19.99 €

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

الحقوق في الخارج Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com
التصدير Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com
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بينيديكت موريه

عندما تقرر عائلة عدم إنتاج
أي نفايات لمدة عام واحد ...
هناك الكثير من المغامرات
المقبلة !

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

دوبوي

دوبوي

Django Main de feu

Inhumain

دجانغو يد من نار

ال إنساني

في عام  ،1928تعرض 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 عالميًا ،وأول
موسيقي جاز من أصل أوروبي قدم مساهمة كبيرة في هذا
النوع ،مستخدمًا إصبعين فقط من يده اليسرى!

تحطمت مركبة بعثة ذهبت الستكشاف الفضاء ً
بحثا عن كوكب
صالح للسكن على كوكب غير معروف .وجدوا شعوبًا مختلفة
ذات مظهر بشري يتحدثون نفس لغتهم ،لكن على الرغم من
مظهرهم السلمي ،تكشف هذه الشعوب عن نفسها بخضوعها
التام لـ "الكل العظيم" المجهول الذي تخدمه بشكل أعمى .وحتى
أعضاء الطاقم أنفسهم خضعوا واح ًدا تلو اآلخر عقليًا لـ "الكل
العظيم" ،الكل باستثناء أليس ،امرأة روبوت تقود المقاومة من
أجل اإلرادة الحرة والحرية مع أهل لصوص الملح.

تم نشر العمل باللغتين االسبانية واالنكليزية

RIGHTS SOLD

RIGHTS SOLD

سالفا روبيو
ايفا

FIND OUT MORE
> تم بيع  11000نسخة في فرنسا
9791034731244 | 2020 | 88 pages
23,7x31 cm | 17.50 €

تم نشر العمل باللغة االنكليزية
9791034733026 | 2020 | 104 pages
23,7x31 cm | 24.95 €

كيف أصبح دجانغو دجانغو
راينهاردت

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

دينيز باجران
فاليري مونجان
روشبرون

قصة مصورة من الخيال
العلمي المستقبلي الروبوتي
الملحمي

الحقوق في الخارج Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

دوبوي

دوبوي

Karmen

La Peste : Histoire d'une pandémie

كارمن

الطاعون

قصة جائجة

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.

يعتبر الطاعون المرض المعدي بشدة والذي ينتقل عن طريق
الحيوانات تعبيرا مراد ًفا 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 بخمس لغات  :االسبانية ،البولونية ،البرتغالية،
اإليطالية والهولندية.

RIGHTS SOLD

غيالم مارش

FIND OUT MORE
> تم بيع  5000نسخة في فرنسا

قد يكون سبب بعض حاالت
االنتحار سوء تفاهم.
إنها ساعة التقرير ":شيفرة
حمراء " لكارمن.

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

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

خط التاريخ يرويه كل من أريان ونينو

تم نشر العمل بأربع لغات  :اإلنكليزية ،البرتغالية ،الصينية،
السويدية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  100000نسخة في فرنسا
9782390340737 | 2020 | 48 pages
13,5x17,2 cm | 5.90 €

الحقوق في الخارج Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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فابريس اير
سيلفان سافوا

قصة تطرح تاريخ الطاعون
بطريقة مبسطة تساعدنا في فهم
االزمة الحالية

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

دوبوي

دوبوي

Les Croques (Tome 2) : Oiseaux de malheur

)Les Enfants de la colère (Tome 2

كروك (الجزأ )1

أطفال الغضب
(الجزأ )2

طيور الشؤم

يدير والدا كولين وسيلين شركة لدفن الموتى .يعمالن بشكل كبير
جدا وليس لديهما الكثير من الوقت لقضائه مع طفليهما ،اللذين
غالبًا 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 9791092111934 | 2019
72 pages | 22x29 cm | 13.70 €

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

ليا مازيه

سلسلة مشوقة يقوم فيها توأم
بتحقيق ويتعرضان خالله
للتحرش

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 نوعًا جدي ًدا من شخصيات الميكا التي تبدو بدائية في
مظهرها لكنها في الحقيقة سريعة ومنظمة بشكل جيد .ولكن
عندما يتمكن االتحاد أخيرًا من القبض على واحدة منها ،يكتشف
أن طفال هو من يقود هذه الميكا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية
أنكاما 9791033509844 | 2020
72 pages | 21,5x29,5 cm | 14.90 €

الحقوق في الخارج Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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أطفال الغضب

داميان
نيكو نارانجو

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

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

دوبوي

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

األخوات غريميلي

األخوات غريميلي
( الجزأ )1

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثالث لغات  :االسبانية ،الكرواتية ،األلمانية،
اإليطالية ،النروجية ،البولونية واألوكرانية.

FIND OUT MORE
> تم بيع  32000نسخة في فرنسا

ليتل نيمو
يغوص فرانك بي باستمتاع في عوالم شخصيات ماك كاي
االسطورية التي خلقها في عام ،1905ويدعوها 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.

حلم 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 ...

Little Nemo

RIGHTS SOLD

جيوفاني دي جريجوريو
اليساندرو باربوتشي

قصة مشوقة لن يرغب القارئ
فيها باالبتعاد عن العالم المبهج
الذي أبدعه باربوتشي ودي
غريغوريو

تم نشر العمل باللغة االنكليزية

FIND OUT MORE
> تم نشر  4000نسخة في فرنسا
9791034738946 | 2020 | 80 pages
35x25 cm | 39.00 €

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

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

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

4... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...58

فرانك بي

عندما يقرر فرانك بي أن يأخذ
شخصية الصبي الصغير الحالم
الذي اخترعه وينسور ماكاي
ليقوم بالتنزه معه في مخيلته
الشاعرية المحبة للطبيعة.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

دوبوي

دوبوي
Mohamed Ali, Kinshasa 1974

محمد علي
كينشاسا 1974
ً
محظوظا بشكل ال يصدق
في عام  ،1974كان محمد علي
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  25000نسخة في فرنسا
> تم بيع  12000نسخة من السلسلة في العالم
9782800163666 | 2020 | 136 pages
21x 28 cm | 24.95 €

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

صور ماغنوم (الجزأ)4

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

أوليف (الجزأ )1

أوليف

قمر أزرق في الرأس

تعيش أوليف ذات الـ  17عامًا ،حياة داخلية نشطة للغاية ،خلقت
لنفسها عالمًا خياليًا 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  4مجلدات مع بطلة شابة منغلقة على نفسها وغير
اجتماعية يتعين عليها االنفتاح على العالم من أجل إنقاذ رائد
فضاء في سيبيريا.

ج.د .مورفان
سيفرين تريفويل
رافاييل أورتيز

كتاب نادر عن "دمدمة الغابة"
يجمع ما بين الوثائقي والتقرير
المصور والرواية المصورة

FIND OUT MORE
> تم بيع  8000نسخة في فرنسا
9782800174983 | 2020 | 56 pages
21,8x30 cm | 12.50 €

الحقوق في الخارج Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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فيرو كازو
لوسي مازيل

سلسلة واعدة للناشئة تتحدث
عن اكتشاف الذات

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

دوبوي

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

Wild West (Tome 1) : Calamity Jane

تحت األشجار

وايلد ويست
(الجزأ )1

تحت األشجار
(الجزأ )2

كاالميتي جان

برد 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 خو ًفا من جعل نفسه أضحوك .إال أن
األوان قد فات  ...ويمكن أن تكون األوشحة خطيرة ح ًقا! ولكن
ماذا لو كانت هناك صفات غير متوقعة مخفية وراء هذا الخلل
المحرج؟
منشورات دوالغوتيير 9782357960343 | 2020
32 pages | 17,5x29 cm | 10.70 €

داف

في هذا العمل يهتم داف
بموضوع الحب ،بطله الجديد
ثعلب أخرق ذو شخصية جذابة
حقاً.

في هذا العمل نتعرف على قصة مارثا جين كاناري ،الملقبة بـ
كاالميتي جين ،فتاة تبلغ من العمر 16عامًا ،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  22000نسخة في فرنسا
9791034731022 | 2020 | 56 pages
24x32 cm | 14.50 €

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

وايلد ويست

الحقوق في الخارج Anton Heully : Anton.Heully@mediatoon.com
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تيري غلوريس
داك المونتاني

القصة المذهلة لماتا كاناري

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.gallimard-jeunesse.fr

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

غاليمار للناشئة

www.gallimard-jeunesse.fr

غاليمار للناشئة

La Chanson de Renart

Le Mangeur d'espoir

أغنية الثعلب

آكل األمل

برفقة صديقها المخلص كامبير ،تلتقي الذئبة ايزانغران والتي تعد
كبش الفداء األبدي بالساحر ميرالن ،فتتدخل بأمور ال تعنيها:
وتحاول إنقاذ العالم من كارثة وشيكة ! خلفية الديكور في هذا
العمل عبارة عن أرض ريفية يسود فيها السحر والمشعوذون
والسحرة واآللهة اليونانية ،تشيدها الكاتبة جوان سفار بطريقة
غير مسبوقة لقصص العصور الوسطة التي أصبحت أسطورية

تعيش راشيل البالغة من العمر  16سنة ،بمفردها مع والدتها
التي تعاني من اكتئاب حاد .وف ًقا للطبيب الغريب أدريان ستيرن
فإن هذا المرض ناجم عن آكل األمل .وهو كيان شيطاني يغزو
عقول ضحاياه ويتغذى على أعز ذكرياتهم .إلنقاذ والدتها ،يجب
على راشيل أن تخترق ذاكرتها وتطارد الوحش ...

غاليمار للقصص المصورة 9782075134194 | 2020
56 pages | 23x31 cm | 16.00 €

غاليمار للقصص المصورة 9782075121514 | 2020
112 pages | 19x26 cm | 18.50 €

كريم فريحة

جوان سفار

في العصور الوسطى المليئة
بالفانتازيا هناك ثعلب مارق
شرير و كاذب مشهور يدخل
في مغامرات جديدة

الحقوق في الخارج So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

يحدث شيءغير طبيعي في
مون مارتر ...الحي مسكون
بمخلوقات عجيبة و أرواح
شريرة

الحقوق في الخارج So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

4... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ...58

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.gallimard-jeunesse.fr

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

غاليمار للناشئة

www.gallimard-jeunesse.fr

غاليمار للناشئة

Shaker monster

)Visa transit (Tome 1

علبة الوحوش

تأشيرة سفر
(الجزء)1

يقضي جاستن وجوين حياتهما في المشاحنات مثل كل األشقاء
الطيبين .تنقلب حياتهم اليومية رأسًا على عقب في اليوم الذي
يجد فيه جاستن شي ًئا سحريًا في صندوق كرتوني قديم كان لجده:
علبة الوحوش .كل ما عليه فعله هو اسقاط أي شيء فيه وهزه
فيظهر وحش صغير  ...و بذلك تحول المنزل بسرعة إلى ساحة
معركة حقيقية! معًا ،سيتوجب على األخوين مضاعفة جهودهم
إلعادة الوحوش الصغيرة إلى علبة الوحوش وإثبات مبدأ في
االتحاد قوة!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلسبانية
غاليمار للقصص المصورة 9782070663804 | 2016
64 pages | 20x26 cm | 11.90 €

ماتيلد دو ميك
مستر تان

لقاء بين جيمانجي و بوكيمون،
من أعمال ورتيل اديل

في صيف عام  ،1986بعد بضعة أشهر من وقوع الحادث
النووي في تشيرنوبيل ،كان نيكوالس دي كريسي وابن عمه
يبلغان بالكاد  20عامًا عندما حصال على سيارة سيتروين قديمة.
قاما بمأل السيارة بالكتب ،التي لن يقرآها ،وأضافا فراشان للنوم
وسيجارة  ...لتبدأ بذلك رحلة دون وجهة محددة ،يمكنها أن
تأخذهما إلى أقصى مكان ممكن.عبرا شمال إيطاليا ويوغوسالفيا
وبلغاريا ونزال إلى تركيا في رحلة أدخلتهم في مواحهة مع العالم
ومع أنفسهم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  3لغات  :اللغة االيطالية والهولندية والتشيكية

FIND OUT MORE
> جائزة القصص المصورة الجغرافية
غاليمار للقصص المصورة 9782075130936 | 2019
136 pages | 21x28 cm | 22.00 €

الحقوق في الخارج So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr

الحقوق في الخارج So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr
التصدير Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr
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نيكوال دو كريسي

كتب شكسبير  :يجب علي
أن أذهب وأعيش أو أن ابقى
وأموت .أعاد صياغتها نيكوال
بوفييه البراز عمل استخدام
العالم.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.editions-delcourt.fr

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

مجموعة ديلكور

www.editions-delcourt.fr

مجموعة ديلكور

Castelmaure

Elfes (Tome 28) : Au royaume des aveugles

كاستيلمور

الجان (الجزأ )28

يسافر كاتب األساطير على الطرق والمسارات في جميع أنحاء
البالد منذ أكثر من عشرين عاما لجمع الحكايات واألساطير
الشعبية .فهو شغوف بهذا العمل المتواضع الذي يجعله على
اتصال بجميع أنواع رواة القصص وغيرهم من المتحدثين.
في مسيرته هناك قصة واحدة لطالما طاردها  :قصة لعنة
كاستيلمور ،أسطورة غير عادية ترتبط بها الكثير من األقدار
بشكل غريب .يقود لويس تروندهايم وألفريد البحث في هذه
الحكاية الشعرية الدرامية والمضحكة والمصورة مع حكاية
القرون الوسطى للكبار.

بعد هزيمة العمالقة والتسبب في موجة اجتاحت وقتلت اآلالف
من الناس ،أصبحت أليانا ظال لنفسها ولم يعد قلبها ينبض .اختفت
قواها الهائلة ،وهي تريد فقط أن تعيش بسالم مع عائلتها .لكن
القليل من الجان البيض مستعدون لقبول ذلك ،بل إن البعض
يرغب في االستفادة من ضعفها لوضع حد لها.

منشورات ديلكور 9782413028901 | 2020
144 pages | 19,8x26,3 cm | 18.50 €

في مملكة العميان

لويس ترودهايم
ألفريد

منشورات ديلكور 9782302089327 | 2020
52 pages | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

ما هو السر وراء لعنة
كاستيلمور؟

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

الجان

اوليفييه بيرو
ستيفان بيلو

هل يمكن أن يكون التحدي
النهائي الذي تواجهه شابة
جنية بيضاء أليانا هو مواجهة
شعبها؟

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.editions-delcourt.fr

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

مجموعة ديلكور

www.editions-delcourt.fr

Géante

مجموعة ديلكور

Homicide (Tome 5) :
Une année dans les rues de Baltimore

عمالقة

جريمة قتل
(الجزأ )5

في يوم من األيام ،كان هناك عمالقة حقيقية تدعى سيليست،
تعيش يتيمة في قلب الجبل ،وهي البنت األصغر في عائلة مكونة
من ستة أشقاء .وعندما يحين الوقت ليقوم الجميع باالنفصال عن
العائلة رغبت سيليست باستكشاف آفاق جديدة ،لتكتشف العداء
الناتج عن االختالف ،والظلم الذي ينتج عن الحرب أو الدين،
وعن الحب أيضا ،و لما ال استكشافا لحرية أن يكون اإلنسان
على طبيعته في نهاية الطريق؟
منشورتات ديلكور 9782413000167 | 2020
200 pages | 22,6x29,8 cm | 27.95 €

عام في شوارع بالتيمور

جان كريستوف ديفيني
نورية تماريت

قصة بحث وتطور نسوية
تتحدث ببراعة عن االختالف،
الحب والحرية...

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

جريمة قتل

في عمل جريمة القتل ،عام في شوارع القتل المنشور عام
 1991في الواليات المتحدة والذي نتج عنه فيما بعد المسلسل
التلفزيوني ذا واير ،يحكي ديفيد سيمون انغماسه في فرقة
مكافحة االجرام في الشرطة في مدينة فقيرة تقع شمال شرق
الواليات المتحدة األمريكية .من خالل هذا العمل ،ال يقدم فيليب
سكوارزوني قصة بوليسية فقط ،بل تقريرًا واقعيًا بعيد كل البعد
عن الصورة الهوليودية .في هذه المدينة التي تحدث فيها 240
جريمة قتل سنويًا ،ترسم جريمة القتل صورة دقيقة للعنف
الموجود في األحياء المنكوبة للمدن األمريكية .
منشورات ديلكور 9782413017530 | 2020
160 pages | 17,3x26,4 cm | 18.95 €

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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فيليب سكارزوني
دافيد سيمون

ترفض دولي براون ضحية
قاتل يسعى إلى القضاء عليها
الموت بعناد كبير.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.editions-delcourt.fr

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

مجموعة ديلكور

Julius Corentin Acquefacques (Tome 7) :
L'hyperrêve

www.editions-delcourt.fr

جوليوس كورونتان أكفاك

جوليوس
كورونتان أكفاك
(الجزأ )7

ديلكور 9782413018582 | 2020
48 pages | 23x32 cm | 15.95 €

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

L'Épervier (Tome 10) :
La princesse indienne

الصقر

الصقر
(الجزأ )10

األميرة الهندية

الحلم المفرط

مصير قاس ومغامرات فظيعة يعيشها جوليوس ،موظف مدني
صغير يعمل في وزارة الفكاهة ،تائها بسبب شيطان يضلله
بسرور في عالم تسود فيه المفارقات بامتياز وتشكل العيوب
السردية القاعدة .عمل كالسيكي يستكشف فيه مارك-أنطوان
ماثيو جميع أبعاد الفن التاسع ،ويصل ألكثرها بعدا.

مجموعة ديلكور

مارك-أنطوان ماثيو

يكتشف جوليوس أن مستقبله
مكتوب على صفحة قصة
مصورة ،ويجد نفسه مدفوعا
في دوامة جهنمية ...

من الغرف الخلفية الذهبية في فرساي إلى المساحات المجمدة
في كيبيك ! في عام  .1742يتمكن جاسوس يخاطر بحياته ،من
إرسال رسالة مروعة إلى ملك فرنسا ،تؤدي أهميتها إلى مطاردة
على جانبي المحيط األطلسي ،ويلعب القرصان الشجاع يان دو
كيرمور دورً ا رئيسيًا فيها  ...كما يتمكن الجاسوس من إحباط
المخاطر الرهيبة التي يخبئها أعداؤه له.
منشورات سوالي 9782302079038 | 2020
48 pages | 23,4x32,3 cm | 14.95 €

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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باتريس بيلران

مهمة محفوفة بالمخاطر تقود
الصقر

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.editions-delcourt.fr

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

مجموعة ديلكور

L'Odyssée d’Hakim (Tome 3) :
De la Macédoine à la France

www.editions-soleil.fr

)Le vagabond des étoiles (Tome 2

ملحمة حكيم

النجم المتجول
(الجزأ )2

ملحمة حكيم
(الجزأ )3

من مقدونيا إلى فرنسا

القصة الحقيقية لرجل اضطر إلى ترك كل شيء  :عائلته
وأصدقائه وشركته الخاصة ،ألن الحرب اندلعت في بالده
وألنه تعرض للتعذيب ،وألن الدولة المجاورة بدت قادرة على
توفير المستقبل واألمان .قصة واقع يقع بين األمل والعنف،
تخبرنا كيف يجبر الحرب اإلنسان على التخلي عن أرضه ،عن
األحباب وتجعل منه الج ًئا.
شهادة قوية ومؤثرة لما يعنيه أن تكون إنسا ًنا في عالم ينسى
أحيا ًنا أن يكون كذلك.
منشورات ديلكور 9782413023739 | 2020
256 pages | 17x23,7 cm | 24.95 €

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

مجموعة ديلكور
النجم المتجول

سان كونتان .في سجن في والية كاليفورنيا سيتم إعدام المهندس
الزراعي "داريل ستاندينغ" شن ًقا .ولتحمل التعذيب الذي يتعرض
له من قبل السجانين ،يهرب بفكره في رحالت إلى الكواكب في
حياة سابقة .تتأرجح هذه المغامرة في عالم مغلق بين الواقعية
والخيال ،وتبرز كمحاكمة لعالم السجن وكتقدير لقوة الخيال.

فابيان تولميه

منشورات ديلكور 9782302090248 | 2020
104 pages | 20x21 cm | 17.95 €

قصة حكيم الحقيقية ،الشاب
السوري الذي اضطر للهرب
من بالده بسبب الحرب ليصبح
الجئا في مكان آخر.

ريف ريبس

في هذا العمل المقتبس من
رواية لـ ج .لندن ،ينتظر
المحكوم باإلعدام ساعة تنفيذ
الحكم

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.editions-delcourt.fr

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

مجموعة ديلكور

Les 5 terres (Tome 4) : La même férocité

األراضي الخمس
(الجزأ ) 4

www.editions-delcourt.fr

األراضي الخمس

نفس الشراسة

يعرف الجميع أن الملك القديم سايروس ،بطل معركة دراخينور
يحتضر ،األمر ليس سرا .يحلم ابن أخيه هيروس النمر الشاب
الوحشي والطموح ،و المسمى خليفة للملك ،بفرض قانونه
على باقي األراضي الخمس .لكن كما هو الحال دائمًا في وسط
النمور ،االمور ليست بسهلة والعرش هو موضوع كل الطمع،
وحتى في الممالك المجاورة ،الجميع يراقب الوضع مستعدا
لالنقضاض على المملكة عند أول خطأ ...
منشورات ديلكور 9782413016731 | 2020
56 pages | 23x32 cm | 14.95 €

ليو لين
جيروم لوروسيلي

قصة في سلسلة ملحمية جديدة
وطويلة عن الحيوانات ،بين
المؤامرات وحروب العشائر
من أجل اعتالء العرش.

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

مجموعة ديلكور

Les oiseaux ne se retournent pas

الطيور ال تنظر
للخلف
في يوم من األيام تم اتخاذ القرار :ستغادر أمل ،الفتاة اليتيمة
البالغة من العمر  12عامًا .األمر ليس بخيار ،بالدها في حالة
حرب .لكن لسوء الحظ ،ال تسير األمور كما هو مخطط لها.
تفقد أمل على الحدود األسرة المسؤولة عن مرافقتها وتجد نفسها
وحيدة .تلتقي في طريق السفر بباسم ،عازف عود هارب من
خدمة العلم .في هذا العمل يتعلم كل من الطفلة والجندي إعادة
بناء أنفسهم.
ربع األشخاص الذين يعيشون في المنفى في أوروبا هم من
القصر غير المصحوبين بذويهم ،فروا كما البالغين من الحياة في
ظل الهمجية .
منشورات ديلكور 9782413027652 | 2020
224 pages | 19,8x26,3 cm | 25.50 €

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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نادية نخلة

ما الذي يدور في رأس طفل
هارب من الحرب؟

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 www.editions-soleil.frمجموعة ديلكور
Pionnières : Nellie Bly

 www.editions-soleil.frمجموعة ديلكور
Servitude (Tome 6) : Shalin (Seconde
)partie

رواد

رواد

عبودية

عبودية

نيلي بلي

شاالن (الجزأ )2

تم تعيينها عام 1887من قبل امبراطور الصحافة جوزيف
بوليتسر في نيويورك وورلد .تقوم نيلي بلي البالغة من العمر 23
عامًا ،بادعاء الجنون ويتم احتجازها في مصح عقلي  :مستشفى
بالكويل آيالند في نيويورك .بقيت هناك لمدة  10أيام وأنتجت
سلسلة من المقاالت ذات التداعيات الهائلة وصفت فيها الظروف
المروعة هناك ،وأجبرت بذلك الخدمات البلدية بإحداث تغيير
جذري في أساليب العمل واالستقبال المخصص للمرضى في
مصحات مدينة نيويورك.
منشورات سوالي 9782302082540 | 2020
56 pages | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

لقد اختفى العمالقة ونجت التنانين ،أما الحوريات فتراجعت إلى
قاع المحيطات ،وأصبحت المالئكة والجنيات من األساطير.
بالنسبة لإلنسان ،أصبحت هذه القوى مجرد أساطير  ...لكن
التنانين خرجت عن نطاقها  ...يبدو أن عصرا جديدا سيأتي :
هل هذه نهاية العبودية أم بدايتها؟

نيكوال جاري
غييوم تافرنييه

منشورات سوالي 9782302090798 | 2020
56 pages | 23,3x32,3 cm | 14.95 €

جعلت نيلي بلي ،وهي أيقونة
الصحافة األمريكية من،
الروبورتاجات المعدة سرا
عالمتها التجارية.

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com

فابريس دافيد
ايريك بوجييه

القوى هي أول من سكن
األرض

الحقوق في الخارج Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة

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

 www.gautier-languereau.frآشيت للناشئة
! Le chat Pelote (Tome 1) : Adopte-moi

القط بولوت
( الجزأ )1

القط بولوت

تبناني !

بولوت قط عائلة دوبوت ،وهو بمثابة مسكن اآلالم اليومي
لألطفال .اليوم عيد ميالد كالرا ،يستعد ليكون ضحية لحشد
من الفتيات اللواتي يحلمن بتزينه وتصفيف شعره  ...يبدو أن
األوان قد فات للهرب !هل الحل الوحيد هو أن تتبناه عائلة أخرى
وتأخذه بعيدا عن هذا المصير ؟
غوتييه لونغيرو 9782501133142 | 2019
64 pages | 16,5x22,5 cm | 9.95 €

كريستين بيجيل
بييى فوييه

يبحث القط بولوت عن عائلة
جديدة لتتبناه !

الحقوق في الخارج Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr
الحقوق في الخارج Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr
التصدير Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.ecoledesloisirs.fr

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

مدرسة الترفيه

www.ecoledesloisirs.fr

Avez-vous lu les classiques
? de la littérature

مدرسة الترفيه

La Venin

السامة

هل قرأت
كالسيكيات األدب؟
دعونا نغوص مع رواية  20000فرسخ تحت الماء لجول
فيرن ،ونستعيد  24ساعة من حياة المرأة مع ستيفان سويج،
ولندخل في جنون الطبيب جيكل والسيد هايد دو ستيفنسون ،
ولنكره فولكوتش دو فيبر في قبضة هيرفي بازان بل وأكثر من
ذلك ...أوريليان ألراغون ،مولن الكبير ألالن فورنييه  ،مارتن
إيدن لجاك لندن ،العشيقة المسنة لباربي دوريفيلي ،عناقيد
الغضب لجون ستينبيك ،مالبس االمبراطور الجديدة ألندرسون،
أونتيجون لجون أنوي ،الجريمة و العقاب لدوستويفسكي.
رو دي سيفر 9782810217540 | 2020
168 pages | 15,2x21,5 cm | 14.00 €

سوليداد برافي
باسكال فري

وها هي اإلجابة لكل تساؤالتك
المتعبة؟

الحقوق في الخارج Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
التصدير Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com

أويل تاون في أوهايو ،عام  .1900في هذه األراضي المتسخة
والممزوجة بالهيدروكربونات ،يعمل الجميع بشكل مباشر أو
غير مباشر في مجال الذهب األسود.تصل إميلي إلى هذا المكان
بصحبة كلير وسوزان (امرأة قامت بانقاذها في طريقها) .ومن
اآلن فصاع ًدا ،ستصبح ماري ماك كارتني ،المعلمة الجديدة.
فهي تعتقد بأن هذه هي الطريقة التي تستطيع من خاللها
االقتراب من دريك وخداعه ،يعمل ايريك كمتعهد كبير ومستبد
في مجال النفط في المدينة ،وليس لدى ايميلي أي فكرة أن هذا
الشخص ينتظرها ! يتم كشف أمرها وتحصل على معلومة عن
والدتها تكاد تفقدها عقلها األمر الذي يزعزع توازنها .تصبح
ايميلي مطاردة من قبل صائدي الجوائز فال يبقى أمامها إال خيار
الفرار إلى نيويرك.
رو دي سيفر 9782369815884 | 2020
64 pages | 24x32 cm | 15.00 €

الحقوق في الخارج Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
التصدير Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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أحشاء

لورون استيه

ما يجب لمحبي الويستيرن

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.ecoledesloisirs.fr

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

مدرسة الترفيه

Le château des étoiles (Tome 5) :
De Mars à Paris

قلعة النجوم
(الجزأ )5

من المريخ إلى باريس
فر المريخيون من الغزو البروسي ،وكان أملهم العثور على
ملجأ خارج األراضي المحرمة للمريخ ،إال أن الظواهر الغريبة
تضاعفت ،وبدأت نسورالحرب بتهديد بسمارك  ...هل سيأتي
الخالص من بقايا حضارة مريخية قديمة بعد أن تم دفعهم إلى
حافة اليأس ،أو من تحالف براغماتي مع إمبراطورية جديدة تقع
بين الكواكب وتعود لنابليون الثالث؟

اليكس أليس

كوكب المريخ عام ،1873
رافق سيرافان وأصدقاؤه
األميرة وشعبها عبر
المرتفعات.

رودي سيفر 9782810204700 | 2020
72 pages | 24x32 cm | 14.00 €

الحقوق في الخارج Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com
التصدير Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.ruedelechiquier.net

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

شارع دو ليشيكييه

www.ruedelechiquier.net

Camel Joe

شارع دو ليشيكييه

Comme une bête (ou comment
)je suis devenu végétarien

كاميل جوييه

مثل الحيوانات
( أو كيف
أصبحت نبات ًيا)

تنتقم كونستانس ،الرسامة الشابة ،من ألف اعتداء واعتداء على
النساء كل يوم في قصة مصورة خاصة بها ،كاميل جوييه ،الذي
يحتفل بالحياة المحمومة لحارس قضائي مناهض للذكورية .هو
تنفيس عن النفس يمكن أن يتجسد في منشور احترافي .ارتداء
البنطال الضيق وظهور ثنيات الجسم تحته ،والتحرش في
الشوارع بشكل شرس قد يصل إلى الوقاحة ونرى كيف
تتمتع كلير دوبالن بأسلوبها الخاص ونغمتها المفعمة بروح
الدعابة والطاقة.

FIND OUT MORE
> يجري حاليا اقتباسه كرسوم متحركة من قبل مايا فيلم

كلير دوبالن

9782374251240 | 2018 | 120 pages
17x24 cm | 16.50 €

عندما تخترع امرأة شابة األنا
المتحررة من أجل محاربة
التمييز الجنسي في مجتمعنا.

الحقوق في الخارج Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr

عندما اكتشف ريتشارد أن ابنته كاميل البالغة من العمر 13
عامًا أصبحت نباتية ،أثار ذلك تساؤالت عميقة بداخله .فيتتبع
عبر صفحات الكتاب تدريجيًا مناهضة الكائنات الحية ،النباتية
واألحياء بشكل عام .لكن هل سيتمكن من تغيير أسلوب حياته
وعاداته؟
يستكشف سيدريك تاليغ قضية الطعام هنا ،وباسلوبه الفريد
وروح الدعابة لديه يروي لنا المراحل الرئيسية في االنتقال إلى
نظام غذائي نباتي.
9782374252254 | 2020 | 128 pages
17x24 cm | 17.90 €

الحقوق في الخارج Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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سيدريك تلينك

قصة مصورة تتسائل بقوة
عن عالقتنا بعالم الحيوان
واستهالك اللحوم.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021
كتب للناشئة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة

قصة مصورة ورواية مصورة
www.ruedelechiquier.net

للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية

شارع دو ليشيكييه

www.ruedelechiquier.net

Les Cosmogoniales : Un chant de Silène

شارع دو ليشيكييه

Permacomix :
Vivre en permaculture, mode d'emploi

الكوسموغونيال

بيرماكوميكس

أغنية سيلين

حياة الزراعة المستدامة ،
تعليمات لالستخدام

تدعونا هذه المجلة المصورة ،مع الرسوم التوضيحية بالحبر
الهندي الى رحلة فريدة ،وهي خلق الكون ،من الشرارة البدائية
إلى ظهور الحياة على األرض .يواجه ياسنتيس ما تخبرنا به
المعرفة العلمية الحالية عن أصولنا مع رؤية كونية مستمدة
من نصوص المؤلفين اليونانيين والالتينيين الكالسيكيين .وتقدم
الفجوة الملموسة بين الفترتين نظرة جديدة وشاعرية حول ظهور
عالمنا و ظهور األحياء.

RIGHTS SOLD

يا سنتيس

تم نشر العمل باللغة التركية

ألبوم يحتوي على رسوم قوية
واستثنائية يتتبع إنشاء الكون.

9782374251530 | 2019 | 192 pages
18,5x30 cm | 24.90 €

الحقوق في الخارج Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr

مكتئبًا بسبب وضعه كموظف في شركة كبيرة ،يريد غايتان
التخلي عن كل شيء .االكتشاف غير المتوقع للزراعة
المستدامة ،التي أثارت اهتمام شريكته إيزيا وجذبتها منذ فترة
طويلة ،أتاح له الفرصة أن يتنفس من جديد .قررا معًا قضاء عام
في إجازة دون أجر للتعرف على عملية االنشاء األخالقية التي
تهدف إلى بناء انسان مستدام من خالل االستلهام من الطبيعة.
9782374252506 | 2020 | 160 pages
17x24 cm | 19.90 €

الحقوق في الخارج Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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غيزو
سيسيل بارنيو

أول مجلة مصورة لفهم كل
شيء عن الزراعة المستدامة.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.ruedelechiquier.net

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

شارع دو ليشيكييه

Thoreau et moi

أنا و تورو
من خالل تغذيه على قراءة المخاطر البيئية وضرورة التقليص
الجذري الستخدام الطاقة ،يقوم ،سيدريك ،فنان ورسام باريسي،
يبلغ األربعين من العمر ،باالتصال مع روح هنري ديفيد تورو
( ،)1862-1817الشخصية المؤسسة للفلسفة المتضائلة .وهكذا
يواصلون محادثة فلسفية متقطعة تسمح لهم بمالحظة أنه بعد
قرنين من الزمان ،لم يطرأ أي تغيير فين القضايا الناشئة عن
تفاقم الرأسمالية والنزعة االستهالكية .يقدم هذا الكتاب عملية
بحث داخلية رائعة ولدت من مخاوفنا البيئية ،مستوحاة بحرية
من كتاب هنري ديفيد تورو ،والدن.

RIGHTS SOLD

سيدريك تلينك

تم نشر العمل باللغة االنكليزية

كيف يمكننا أن نعيش حياة
منطقية في مواجهة غير مجدية
لنموذجنا التنموي؟

9782374251523 | 2019 | 128 pages
17x24 cm | 17.90 €

الحقوق في الخارج Sylvain Coissard : sylcoissard2@orange.fr
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www.editions-jungle.com

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

ستانكيس

www.editions-jungle.com

ستانكيس

20 allée de la danse (Tome 1) :
Amies et Rivales

#Les Belles Vertes (Tome 1) :
Sauvons les Océans

عشرون زقاق
الرقص (الجزأ )1

الجميالت الخضر
(الجزأ )1

هناك إثارة في مدرسة باليه أوبرا باريس .أصغر أعضاء
المدرسة يتنافسون على دورين في رقص باليه في غارنييه.
البعض ،مثل كونستانس ينكبون على العمل والبعض اآلخر مثل
ً
تحفظا
زوي ،يتمرد .كانت مينا البالغة من العمر  11عاما أكثر
 ...لذا تتساءل  :هل تنتمي إلى مدرسة النخبة حيث يتنافس جميع
الطالب؟ كيف توفق بين شغفها وطموحها وصداقاتها؟

على الرغم من كل محاوالتهم ،فشلت ثالث صديقات يدرسن
في نفس الكلية وهن  :إيما وليلي وفضيلة ،في توعية زمالئهم
بالمشاكل البيئية .محبطات ،فيقررن إنشاء مجموعة غامضة على
وسائل التواصل االجتماعي ،تسمى الجميالت الخضر ،والقيام
ببعض اإلجراءات الرائعة لزيادة الوعي .هدفهم األول :إفشال
إطالق سفينة حاويات عمالقة  ،أرغو  ...لكن بالنسبة لألطفال
الذين تبلغ أعمارهم  13عامًا ،فإن عبور البالد والهجوم على
قارب في حوض بناء السفن هو أمر ال يخلو من المخاطر!

أصدقاء ومنافسون

FIND OUT MORE
> سلسلة القصص المصورة مقتبسة من سلسلة روايات نشرها
ناثان وكتبتها إليزابيث بارفيتي
جانغل 9782822228510 | 2019
48 pages | 17x19,5 cm | 10.95 €

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

لننقذ المحيطات

اليزابيت بارفيتي
لور انغو

قصة خيالية موثقة بشكل
جيد جي ًدا عن الحياة اليومية
للراقصين الشباب في مدرسة
باليه أوبرا باريس.

جانغل 9782822230803 | 2020
72 pages | 19,5x27 cm | 13.50 €

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

4... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

أنطوان لستي
لويك نيكولوف

ال زال هناك فرصة إلنقاذ
الكوكب!

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
http://steinkis.com

كتب للناشئة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
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ستانكيس

www.editions-jungle.com

ستانكيس

Chroniques de San Francisco

Danse avec moi (Tome 1) : La révélation

قصص سان
فرانسيسكو

ارقص معي
(الجزأ )1
االكتشاف

ماري آن سينجلتون تصل إلى الخليج بعد قطع الحبل السري
وترك موطنها أوهايو .تجد مالذا في نزل عائلي في 28
بارباري لين .المالكة السيدة مادريغال ،تعامل المستأجرين بلطف
ال ينضب .وفي الحقيقة الكل محتاج لذلك.

FIND OUT MORE
> اعتمدت عدة مرات على التلفزيون ()Netflix ، BBC
والمسرح والراديو ...
9782368463598 | 2020 | 128 pages
21,5x28,5 cm | 19.00 €

أرميستاد موبان
ساندرين روفيل
ايزابيل بوتيان

تجد سيليست صعوبة في اثبات نفسها بين والدين يشعران
بالرضا عن نفسهما و أختها الصغيرة الطباخة المتميزة .هل
يمكن لدروس الهيب هوب ،التي تعلمتها مؤخرً ا أن تكون وسيلة
الظهار نفسها؟ تسمع المراهقة عن مسابقة رقص إقليمية .فتقرر
على الفور إنشاء مجموعة والمشاركة في هذه المسابقة.
جانغل 9782822225960 | 2018
48 pages | 22x29,5 cm | 10.95 €

اقتباس القصة المصورة
لروايات بيست-سيلر
ألرميستيد موبين األكثر مبيعًا!

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

داركو
فيز
ايزابيل بوتييه

مغامرات سيليست ،مشجعة
الهيب هوب ،وفرقتها الراقصة
"ماجيكال فايف".

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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ستانكيس

http://steinkis.com

ستانكيس

Entre Neige et Loup

Évadées du Harem

بين الثلج و الذئب

هاربات من
الحرملك

تربت ليلى على يدي والدها وتعيش منعزلة في منزلها على
جزيرة كثيرة الثلوج .قام والدها بحمايتها منذ صغرها من لعنة
ومن شيطان يالحقها .وذات يوم ،غاب عن البيت لفترة طويلة،
فتتخيل ليلى أنه سجن وتقرر الخروج للبحث عنه ،فتكتشف غابة
نائمة تحت الثلج ،تسكنها مخلوقات غامضة وذئب أبيض.

نص تاريخي بجدارة ،يسري بخطى سريعة كرواية وشهادة
حساسة عن حالة المرأة المسلمة في بداية القرن العشرين ،يسلط
ضوءًا رائعًا على مسألة عالقات االنبهار المعقدة بين الشرق
والغرب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية
جانغل 9782822229517 | 2019
96 pages | 17x19,5 cm | 14.95 €

انيس دو ميرغ
هلين كاناك

9782368462614 | 2020 | 119 pages
20x26 cm | 18.00 €

حكاية تعليمية مستوحاة من
أسطورة يابانية.

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

ديدييه كيال غيو
أالن كيال فيليجيه
ساره كالون

فضيحة حركت الصحافة
العالمية عام  :1906هروب
شابتين عثمانيتين من عائالت
مرموقة إلى باريس!

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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كتب للناشئة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
للراشدين الشباب علوم إنسانية واجتماعية  -دراسات علوم ،تكنولوجيا ،طب أدب وقصص خيالية

 moc.sikniets//:ptthستانكيس

 moc.sikniets//:ptthستانكيس

Guerilla Green :
Guide de survie végétale
en milieu urbain

Ils ont tué Léo Frank

لقد قتلوا ليو
فرانك

غيرييا غرين

دليل الحفاظ على حياة النبات في
وسط حضري
على الرغم من أن مدننا مليئة بالمساحات غير المستغلة ،إال
أن الفواكه أو الخضروات ال تنمو فيها .في هذا المكان تعمل
غيريا غرين ،بمجارفها وبذورها وأباريق الري ! يدافع النشطاء
الالعنفيون المنتمون إلى هذه الحركة عن البستنة السياسية :ال
يتعلق األمر بمجرد جعل الشرفات تزهر ،بل تتعلق باستعادة
الفضاء الحضري و إعادة الروابط االجتماعية والعودة الى
االستقاللية.

RIGHTS SOLD

في عام  ،1982أصبح ألونزو مان الصحفي السابق ،رجال
عجوزا يشعر أن نهايته قد اقتربت .فقرر اإلدالء بشهادته مرة
أخرى في قضية مزقت أمريكا في عام  .1913وهي القضية
المتعلقة بخطأ ارتكبه القضاء وإعدام رجل :ليو فرانك ،رجل
يهودي متهم بقتل عاملة شابة ،عانى جراء ذلك من الكراهية...

أوفيلي دامبليه
كوكي كالكير

9782368463734 | 2019 | 102 pages
20x27 cm | 18.00 €

ازرعوا في كل مكان

نشر العمل باللغة اإلنكليزية

خبر هز أمريكا في بداية القرن
العشرين وال يزال يتردد حتى
اليوم.

9782368463253 | 2019 | 175 pages
17x20 cm | 18.00 €

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

كزافييه بيتوكور
أوليفييه بيريه

 Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.comجراخلا يف قوقحلا
 Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.comجراخلا يف قوقحلا
 Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.comريدصتلا
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ستانكيس

http://steinkis.com

ستانكيس

L'Enfant Océan

La Baronne du jazz

ابن المحيط

بارونة الجاز

لقد حل الليل ،استيقظ يان على جدال بين والديه ،وسمع الحديث
الذي دار بينهما ،فيذهب لتحذير إخوته الستة األكبر سنا من أن
والديهم يريدون ايذائهم ويقنعهم بمغادرة المنزل في الليل وتحت
المطر .وهكذا ،يسافر األشقاء في طرق فرنسا تحت إشراف
شقيقهم األصغر نحو المحيط .في طريقهم سيقومون بالعديد من
اللقاءات المفاجئة.

بالرغم من أنه لم يكن هناك شيئا يدل على أن بانونيكا
األرستقراطية الشابة من عائلة روتشيلد ستصبح بارونة الجاز،
فإن نيكا تجد مكانها في نوادي مانهاتن المليئة بالدخان .في
نيويورك ،صادقت أعظم الموسيقيين :ارت بالكي و ديزي
جيلسبي و شارلي باركر و ...تيلونيوس منك .لقاءها مع ملك
البي بوب الذي ال يمكن التنبؤ به سيغير حياته بالتأكيد ،لألفضل
كما لألسوأ ...

جانغل 9782822230056 | 2020
64 pages | 22x29,5 cm | 14.95 €

9782368462751 | 2020 | 160 pages
19x25,5 cm | 20.00 €

ستيفن تامايون
بريسيليا أورفييه

ماكس ليرمانييه
ستيدو
جان كلود ميرلوفا

صورة عاشقة موسيقى الجاز
التي فعلت كل المحرمات من
أجل حب الموسيقى والحرية.

تمت إعادة صياغة قصة عقلة
األصبع الكالسيكية بمرح
وحداثة في هذا العمل.

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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كتب للناشئة فن وجودة الحياة ،تنمية ،ترفيه فن وكتب جميلة
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 moc.elgnuj-snoitide.wwwستانكيس

 moc.elgnuj-snoitide.wwwستانكيس

La Brigade des cauchemars (Tome 4) :
Mélissandre

La Guerre des Mondes

حرب العوالم

فرقة الكوابيس
(الجزأ )4

في عام  1894يشهد علماء الفلك أنشطة غريبة على سطح
المريخ ،كالبرق أو انفجار الغازات المتوهجة .النيازك القادمة من
الكوكب األحمر تتجه قريبًا نحو األرض .تتحطم األسطوانات
وتحرر أجهزة ميكانيكية تسيطر عليها كائنات متعددة األطراف
بداخلها ،وتشق هذه الحامالت الثالثية القوائم ،مسلحة بشعاعها
الناري وغاز سام يسمى "الدخان األسود" ،طريقها إلى لندن،
وتفكك كل شيء .يرد الجيش البريطاني على هذا الهجوم ،لكن
سرعان ما تتحول المعركة لصالح الغزاة .ثم تبدأ رحلة الهروب
من عالم مدمر ...

مليساندر

تتألف فرقة الكوابيس من البروفيسور الغامض أنجوس وثالثة
مراهقين :تريستان وإستيبان وسارة .وبفضل عملية تكنولوجية
جديدة ،يمكنهم اختراق أحالم الناس والوصول إلى نفسهم .ومع
ذلك ،فإن الحدود بين الواقع وعالم األحالم مخيفة ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

FIND OUT MORE

فرانك تيلييه
يومغي ديمون

جانغل 9782822231510 | 2020
136 pages | 22x28,6 cm | 16.95 €

مجلد جديد في سلسلة قصص
االثارة لليافعين!

> تم بيع  100000نسخة في فرنسا
> في طور اعتمادها كمسلسل تلفزيوني مباشر (كالت)

اقتباس من رواية الخيال
العلمي الكالسيكية التي كتبها
إتش جي ويلز.

جانغل 9782822230582 | 2020
64 pages | 17x19,5 cm | 13.95 €

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

إتش جي ويلز
تيلو كراب

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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La vie mystérieuse, trépidante
et héroïque du Dr James Barry
)(née Margaret Bulkley

ستانكيس

Le Baron Perché

البارون ساكن
األشجار

الحياة الغامضة والمحمومة
والبطولية للدكتور جيمس
باري (اسم الوالدة :
مارغريت بولكلي)

في  21أغسطس  ،1865كشفت صحيفة مانشستر جارديان
أن الطبيب جيمس باري ،ضابط طبيب يعتبر على أنه أحد أكثر
الجراحين ذكا ًء في جيله بالنسبة لجميع الذين عرفوه ،هو في
حقيقة األمر امرأة  ...قصة رائعة ،لكنها بنفس الوقت مهينة
للجيش الذي سيحاول إسكات اإلشاعة ودفن الوثائق المتعلقة
بالدكتور باري لمدة قرن .ففي ذلك الوقت ،عمل الجيش على
اخفاء األعمال الضخمة التي قامت بها الطبيبة الجراحة لتحديث
الطب وإضفاء الطابع اإلنساني عليه.

ايزابيل بوتيان
أنييس موبريه

في سن الثانية عشرة بالكاد ،قرر كوم ،االبن األكبر للبارون
الفيرس دو روندو ،بعد مشادة مع والديه حول طبق من القواقع
التي رفض تناولها ،الصعود إلى قمة شجرة في حديقة منزلهم،
ويقسم أنه لن ينزل مرة أخرى .في القمة ،ينتقل من شجرة إلى
شجرة ،يعمل على تطويرطريقة تفكيره ويلتقي بالعديد من الناس
 ...قصة فلسفية ذات أهمية عالمية ،يقرأها الكبار وكذلك األطفال
وقد ترجمت في جميع أنحاء العالم!
جانغل 9782822229982 | 2020
128 pages | 22x29,5 cm | 16.95 €

سيرة ذاتية لجراح يخدم في
الجيش البريطاني في القرن
التاسع عشر

9782368462492 | 128 pages
19x26 cm | 19.00 €

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

كلير مارتان
ايتالو كالفينو

كالسيكية رائعة من األدب
العالمي ،ألول مرة تصدر
بشكل قصة مصورة!

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.editions-jungle.com

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

ستانكيس

www.editions-jungle.com

Les aventures d'Alduin et Léna (Tome 1) :
Les Guerriers de glace

ستانكيس

Les Misérables (Tome 1) : Fantine

البؤساء
(الجزأ )1

مغامرات ألدوان
ولينا (الجزأ )1

فونتين

محاربي الثلج

في قرية زوشيم ،يعتبر ألدوان و لينا أفضل صديقين في العالم،
بالرغم االختالفات التي تفرق بينهما :ألدوان هو ابن الزعيم
ولينا هي ابنة الساحرة .في أحد األيام ،اكتشفوا أن محاربي الجليد
هذه الكائنات القاسية التي تعيش وراء الجبال ،تعود إلى القرية
الختطاف فتاة صغيرة .سمع ألدوان نقا ًشا بين القرويين :إنهم
مستعدون للتضحية بصديقته النقاذ بناتهم ،فتقرر لينا الهرب ...
جانغل 9782822230971 | 2020
48 pages | 22x29 cm | 10.95 €

نلتقس في قصة فونتين الجزء األول من "البؤساء" بجان فالجان،
السجين السابق الذي ستنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يلتقي
برجل دين .نتابع مغامرات حياة فونتين ،والدة كوزيت الصغيرة.
نلتقي أيضًا بجافير ،وهو شرطي ال يعرف الهوادة ألنه لم يستطع
االمساك بالهارب جان فالجان باإلضافة إلى صاحبي فندق
غيرمحببين ،التيناردييه.

اليزا بوسيتا
ناتانيل لوجاندر

سلسلة مقتبسة من روايات
إستل فاي في دار نشر ناتون.

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في بلدين  :هولندا والصين.
جانغل 9782822228381 | 2019
72 pages | 22x29,5 cm | 14.95 €

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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ماكس ليرمانييه
لوكي
سيام

رواية فيكتور هوغو ،مقتبسة
من سلسلة من أربع قصص
مصورة.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
www.editions-jungle.com

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

ستانكيس

www.editions-jungle.com

ستانكيس

Les voyages de Lotta (Tome 1) :
Les Renards de feu

Lothaire Flammes (Tome 1) :
Chasseurs de monstres

رحالت لوتا
(الجزأ )1

لوثير فالم
(الجزأ )1
صائدو الوحوش

ثعلب النار

منذ وفاة زوجته إستر ،يعيش أوالف ،وهو راعي غزال الرنة
في البالند ،بمفرده مع ابنتيه لوتا وسولفيغ اللتين تبلغان من
العمر خمسة عشر عامًا .على الرغم من كونهما توأما ،إال أنهما
مختلفتان تمامًا .تبدو سولفيغ هشة للغاية ،متحولًة ،ومنغل ًقة في
عالمها وبالكاد تتواصل مع من حولها .أما لوتا فهي تتحدث عن
شخصين .ديناميكية وحازمة ،مرتبطة ج ًدا بأختها وتحميها من
األخطار الخارجية المحتملة .لوتا تريد أن تصبح شامان ،لكن
هناك تدريب طويل وصعب ينتظر المراهقة التي سيتوجب
عليها مواجهة العديد من األخطار .تأمل لوتا في شيء واحد
فقط :االتصال باألرواح والعثور على الروح المفقودة لسولفيغ.
هل ستكون قادرة على إكمال تدريبها؟ وهل ستكون قادرة على
استعادة روح أختها المفقودة بسهولة؟

ماري زيمير
ايلينا بيا

الرحلة الرائعة ألختين في قلب
أساطير الشمال!

برفقة قطة الحراسة التي ترافقه ،شاتيرتون ،يبيع لوثاير خدماته
كصائد للوحوش من أجل تخليص سكان المدينة من الكيميرات
التي تسكنها في أوقات محددة ،إلى أن يأت اليوم الذي تطلب فيه
أليرين نيرا ،فتاة صغيرة من قرية مجاورة ،أن يتعقب وحشا
غريبا يرعبها .يلتقي لوثر بصيادة وحوش مخضرمة ويتعرف
على قصتها.
جانغل 9782822225687 | 2019
64 pages | 22x29,5 cm | 12.95 €

جانغل 9782822231985 | 2020
48 pages | 22x29,5 cm | 11.95 €

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

 Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.comجراخلا يف قوقحلا
 Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.comجراخلا يف قوقحلا
 Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.comريدصتلا
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ماريان ألكسندر

مغامرات صائد الوحوش
الشاب في عالم ملون وساحر.

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

قصة مصورة ورواية مصورة
http://steinkis.com

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

ستانكيس

www.editions-jungle.com

On se reposera plus tard

ستانكيس

Zoya (Tome 1) :
Quand le grand crique me croque

سنستريح فيما بعد

زويا (الجزأ )1

فألشنق

ماري هي سبعينية جريئة بصحة جيدة .تريد كل شيء  ...ماعدا
الراحة ! لسوء الحظ ،بسبب حادث تعرضت له ،هذه المرة ،ال
خيار لديها .حتى ال ُتترك وحيدة في شقتها ،وافقت ماري على
االنتقال إلى مأوى العجزة بسبب عدم قدرتها على خدمة نفسها
بنفسها.
9782368463352 | 2020 | 128 pages
20x26 cm | 18.00 €

بريجيت ليسياني
كلير لو ميل

بيا وشقيقتها مييت هما من "النشالين" ،أيتام يفرغون جيوب
المارة نيابة عن هيلبورن الرهيب .تلتقيان بـ غابان ،وهو طفل
انضم حديثا لمجموعتهم و يمتلك مهارات حقيقية في النشل ...
لكن حاالت االختفاء تتابع في المدرسة الداخلية ويلعب هيلبورن
دورً ا في التجارب المظلمة التي يقوم بها .يجب على بيا وميت
وغابان الفرار ،لكن قبل ذلك تريد مييت أن تقول وداعًا للمخلوق
الغريب الذي يعيش في األقبية والذي أصبح صديقها ...
جانغل 9782822230421 | 2020
48 pages | 22x29,5 cm | 11.95 €

ما هو البديل عن "مأوى
العجزة"؟ فيلم وثائقي عن
أماكن االستقبال المبتكرة ...

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com

مون لي
بوغ

شقيقتان يتيمتان في عالم
مسحور في القرون الوسطى
...

الحقوق في الخارج Flora Boffy-Prache : fboffy@steinkis-groupe.com
الحقوق في الخارج Clélia Ghnassia : cghnassia@steinkis-groupe.com
التصدير Benoit Frappat : bfrappat@steinkis-groupe.com
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