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فالماريون لألطفال
شارلوك
Chapeau d'été

قبعة للصيف

Charlock : La disparition des souris

قصص لألطفال

شارلوك

كتب لألطفال

اختفاء الفئران

دعوة لقراءة القصص لألطفال منذ والدتهم لتشجيعهم على التو
اصل و التعبير عن أنفسهم و التحدث سلسلة قصص للتحدث
والغناء والرقص واللعب واالستمتاع مع الطفل ،لمشاركته
األصوات وإيقاع ورقص الكلمات!
9782081495265 | 2020 | 20 pages
17x21,5 cm | 12.90 €

جو فيتك
ايمانويل هاغان

تعليم األطفال بالكلمات خالل
فصول السنة األربعة

شارلوك قط ككل القطط ،لديه العديد من األرواح .يعتقد البعض
أن القطط لديها تسعة أرواح ،لكن هذه الفكرة مشكوك فيها للغاية،
فالجميع يعلم بأن القطط ال تستطيع العد  .لتشارلوك سيد جديد
في كل حياة جديدة يعيشها ،يقضي عدة سنوات بجانبه ،ويشبه
هذا األمر اليانصيب فتشارلوك ال يعرف أب ًدا مع من سينتهي به
األمر كل مرة أكثر ما يثير الدهشة هو إمكانية الوالدة الجديدة
لصديقنا القط في أي مكان وفي أي وقت على كوكبنا .هذا
هو أعظم األلغاز! هكذا يتواجد تشارلوك أينما قرر القدر أن
يأخذه .في هذه المغامرة األولى ،تختفي ماجالي الفأرة الصديقة
لتشارلوك في ظروف غامضة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بست لغات :االسبانية ،الكتالنية ،الباسكية ،التركية،
واإليطالية.
9782081519060 | 2020 | 80 pages
14x19 cm | 8.00 €
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سيبستيان بيريز
بنجمان الكومب

خبر حادث غريب في باريس:
اختفاء الفأرة ماجالي واختفاء
كل فئران الحي معها.
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فالماريون لألطفال
تشارلوك
Charlock : Le trafic de croquettes

شارلوك

في حديقتي
Les insectes de mon jardin

كتب للناشئة

حشرات حديقتي

تجارة الكروكيت

في هذه السلسلة سيكتشف األطفال جمال الطبيعة من خالل كتاب
مصنوع بالكامل من الورق المقوى ،مصمم خصيصًا لأليدي
الصغيرة.

على أسطح المنازل في نيويورك ،يُجري شارلوك نقا ًشا رائعًا
مع صديقه كلود الحمامة الصغيرة الحجم التي تعاني من الحول.
فجأة يالحظ وجود قتال بين القطط الضالة والكالب .تتهم الكالب
اآلخرين بتسميم طعامهم ،ويتولى القط المحقق القضية ،مصممًا
على توضيح الحقيقة .في هذه المغامرة الثانية ،تكتشف فرقة من
الكالب الضالة سو ًقا ألطعمة الكالب المسمومة سلسلة جديدة
للقراء الناشئة من تأليف ثنائي من المؤلفين الالمعين :سيباستيان
بيريز وبنيامين الكومب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  6لغات  :االسبانية ،الكتالنية ،الباسكية ،التركية
واإليطالية.
9782081511804 | 2020 | 80 pages
14x19 cm | 8.00 €

كتب للناشئة

RIGHTS SOLD
نشر باإلسبانية

سيبستيان بيريز
بينجامان الكومب

9782081493926 | 2020 | 12 pages
16x16 cm | 9.95 €

مهمة جديدة محفوفة بالمخاطر
لـتشارلوك  :عصابة كالب
ضد عصابة قطط.
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أدلين رويل

سلسلة وثائقية جديدة لألطفال
الصغار
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فالماريون لألطفال
في حديقتي
Les oiseaux de mon jardin

طيور حديقتي

سلسلة تحريات
Des enquêtes au poil :
Mystères sous la neige

كتب للناشئة

كتب للناشئة

سلسلة تحريات

أسرار مخبأة تحت الثلج

سوف يكتشف األطفال جمال الطبيعة من خالل كتاب مصنوع
بالكامل من الورق المقوى ،مصمم خصيصًا لأليدي الصغيرة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باالسبانية
9782081495296 | 2020 | 12 pages
16x16 cm | 9.95 €

أدلين رويل

سلسلة وثائقية جديدة للصغار

تحدث حاالت اختفاء غامضة في الغابة  :أوالً وشاح الظبي
الصغير ،ثم قبعة جرو الثعلب ،وجزرة األرنبة مدام البين،
وأخيراً حبات جوز السنجاب ! وفي كل مرة نالحظ آثارًا غريبة
في الثلج ...
طلب سكان الغابة مساعدة المفتش أوسلو واآلنسة كيس اللذين
قاما بتتبع اللص إلى أن عثرا على دب يافع ساقه مكسورة
ويستخدم عكازات ! سرق هذا الدب الصغير أشياء الحيوانات
دون التفكير في أذيتهم ،أراد فقط أن يصنع رجل ثلج لطيف !
اعتبارا من سن ال  6سنوات.
9782081512016 | 2020 | 32 pages
14,7x18,9 cm | 5.60 €
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آن ماري ديسبالدوك
آن دوميرغ
فابيان أوكتو لومبير

سلسلة جديدة من القراءات
األولى ،مع استطالعات رأي
قام بها ثنائي قطة وكلب .قصة
فيها الكثير من التسلية والمرح
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فالماريون لألطفال
مدرسة الشارع الصاعد
L'école de la rue qui monte (Tome 1) :
La plus belle des toiles

حكايات من البندقية
La cité lagune : Le pouvoir des sœurs

كتب للناشئة

تائه في البندقية

مدرسة الشارع
الصاعد (الجزأ )1

قوة االخوات

تتكفل سيمونيتا ومايسترو كارلو بتربية كارال وروزا األختان
التوأمان اللتين تم تركهما في قارب .وعند بلوغهما سن العشر
سنوات تختفي كارال في حفل راقص ،فتقرر روزا القيام بكل ما
تستطيعه للعثورعلى أختها!

أجمل اللوحات

في رحلة إلى متحف الفنون الجميلة يتعرف أنزو على والدة
كاميل رفيقته في لوحة فينادي ،فيخبر رفاقه بذلك ،لكن الفتاة
ترتبك ،فهي لم تكن تعلم بوجود هذه اللوحة الموقعة من قبل
عاشق غامض .لحسن الحظ ،ستختصر والدة ريبيكا ،التي
ترافقهم ،التساؤالت من خالل الكشف عن هذا السر الذي ال
يعتبر سرا في حقيقة األمر :فعندما كانت أصغر سنا ً،عملت
والدة كاميل كموديل للرسام لكسب بعض المال ،ووالد كاميل
على علم بهذه القصة .فال يجب أن تخجل كاميل من وظيفة
والدتها كطالبة ،خاصة عندما يسمح هذا العمل باإلعجاب بأجمل
اللوحات !

كتب للناشئة

9782081451131 | 2020 | 152 pages
14,5x20 cm | 10.00 €

أوبير بن كيمون
سيس

السلسلة الجديدة من "القراءات
األولى" ألوبير بن كيمون

9782081505391 | 2020 | 48 pages
14,7x18,9 cm | 5.95 €
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آن كاليكي

سلسلة جديدة تجمع بين
الغموض والتحقيق والسحر،
نتعرف فيها على امرأتين
قويتينوملتزمتين!
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فالماريون لألطفال
التواصل الغير عنيف
Tu es le jardinier de ton cœur :
ou le secret du bonheur

La folle épopée de Victor Samson

كتب للناشئة

مغامرات فيكتور
سامسون
المجنونة

أنت بستاني قلبك

أو سر السعادة

ضاع بونبون  ...بعد أن أوقعه صديقه بليز في مقلب بشع،
وغضب األرنب الصغير ورفض االستماع إلى ما يقوله
أصدقاؤه .فتطمئنه والدته بلطف ويكشف له والده سرًا .إن القلب
مثل البستان :األمر متروك لكل شخص ليقرر ماذا يريد أن
يزرع لينمو هناك .نحن نشعر بسعادة كبرى عندما نزرع بذور
الحقيقة (التي تجلب المعرفة) ،بدالً من بذور األكاذيب (التي
تؤدي إلى الخوف) .يجب علينا أن نرفض اإليمان األعمى ،بل
يجب أن نفكر ونسأل اآلخرين قبل االستسالم للخوف  ...هذا هو
سر السعادة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين  :الصينية المبسطة والتركية.
9782081513686 | 2020 | 48 pages
18x24 cm | 12.00 €

أوليفييه كليرك
غايا بورديكشيا

ازرع األفضل في حديقتك
الداخلية

يعيش فيكتور سامسون في قرية موندينو الصغيرة ،هو ابن
يعقوب سامسون مخترع اليعقوبية ،وهي مياه غازية ذات صفات
خارقة ،يمكنها أن تعالج أحزان الحب كما تعالج األكزيما ! بعد
موت والدته فجأة ،يعاهد فيكتور نفسه بتحقيق حلم والده وهو
تصدير اليعقوبية إلى أمريكا .فتبدأ رحلة غير عادية ستأخذه من
موسكو إلى بيكين ،ومن جوريس إلى تشابلن عبر أوروبا في
فجر القرن العشرين.

FIND OUT MORE
> تم بيع أكثر من  500000نسخة في فرنسا
9782081522312 | 2020 | 352 pages
13,5x21 cm | 15.90 €
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قصص للناشئة

لوران سيكسك

أول رواية للناشئة كتبها لوران
سيكسك ،مؤلف القصص
األكثر مبيعًا
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فالماريون لألطفال
كرة مانون
Le ballon de Manon (Tome 7) :
Je rentre en CP

مدرسة الشر
Le collège maléfique (Tome 1) :
Le marche-rêves

كتب للناشئة

كرة مانون
(الجزأ )7

مدرسة الشر
(الجزأ )1

سأدخل المدرسة االبتدائية

صانع االحالم

وجدت مانون كرة في صندوق وقالت بأنها ستستطيع إذاً اللعب
بها مع شقيقها سيمون .كم هو ممتع أن تتمكن بلعب الكرة مع
جميع أفراد األسرة.
في هذه السلسلة يقدم كل كتاب قصة ممتعة مع جمل قصيرة
وبسيطة ومفردات مختارة خصيصًا للقراء المبتدئين ،جميع
العناصر مجتمعة لتعليم األطفال القراءة!

إيما دريميكر ليست طفلة عادية ،إنها تمتلك قوة غامضة ال
يمكنها قياس مداها .تم استدعائها في يوم من األيام لدخول
مدرسة إعدادية خاصة ،يتعلم فيها األطفال السحرة السيطرة على
قواهم .لكن الوصول إلى أحالم اآلخرين قد يكون أمرًا خطيرً ا
للغاية ،خاصة عندما تتحقق  ...هل ستكون إيما قادرة على
محاربة شياطينه؟

9782081495562 | 2020 | 32 pages
15x19,5 cm | 5.00 €

كتب للناشئة

ماغدلينا
شارلوت روديرير

سلسلة أعدت خصيصًا
لمساعدة األطفال واسعاد جميع
القراء المبتدئين!

FIND OUT MORE
> تم بيع  150000نسخة من مالينفير و 3000من أسطورة
األربعة
9782081513907 | 2020 | 256 pages
13,5x21 cm | 11.50 €
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كساندرا أودونيل

شياطين وسحر في سلسلة
من األحداث الجديدة هذه التي
ستسعد قراء مالينفير!
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فالماريون لألطفال
Le Croco Blues Band

فرقة كروكو بلوز

Les lettres de Biscotte Mulotte

كنب للناشئة

رسائل بيسكوت
مولوت

يعيش توم في مزرعة تماسيح يديرها والديه ،عليه أن يعتني
بالحيوانات ،لكن ما يعشقه توم هو الموسيقى! لذلك عندما سمع
اثنين من التماسيح يقرعان الطبول ويصفران بطريقة إيقاعية،
قرر أن يشكل معهم فرقة الكروكو بلوز معهم ! عندما اكتشف
والده ذلك غضب ومنعه من ممارسة الموسيقى ،مقتنعًا بأن
ابنه يضيع وقته ! بالرغم من ذلك ،تقوم الحيوانات بإعادة تقديم
المجموعة أمام الزوار وتعزف أحدث مؤلفات توم .ليكون والد
توم أول من يصفق لفرقة كركو بلو!
9782081486195 | 2020 | 32 pages
24x30 cm | 13.50 €

كتب للناشئة

هذا الصباح ،على طاولة المعلمة ،هناك رسالة تنتظراألطفال.
إنها رسالة من بيسكوت مولوت ،الفأر الذي يعيش في حفرة
خلف الخزانة .يقرر األطفال ،بسعادة غامرة ،إجابته .فتبدأ
مراسالت مذهلة .يحتوي العمل على  6أظرف مع رسائل
بيسكوت مولوت ،سيستمتع القارء باكتشافها.

FIND OUT MORE

اليكساندر الكروا
ماري موفيون

العمل لمؤلف السلسلة الناجحة
"التنانين ،األب واالبن".

> منشورات في ألبوم بقياس مريح جدا للقراءة وصور جديدة لـ
"حكايات األب كاستور" ،تم بيع أكثر من  120000كتاب من
المنشورات بالفرنسية.
9782081500624 | 2020 | 32 pages
22x27 cm | 13.00 €
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آن ماري شابوتن
ليلي ال بالين

قصة الكتشاف متعة الكتابة
والقراءة
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فالماريون لألطفال
أسئلة صوفيا الكبيرة
? Maman, papa, il y avait qui avant moi

أمي ،أبي،
أخبروني من كان
قبلي؟
أتت الفرصة بالنسبة لوالدي صوفيا للعودة بالزمن إلى الوراء
والتحدث عن أصول عائلتيهما ،عن حياتهما معًا ،وعن األجداد
الذين عرفوا بعضهم البعض منذ المدرسة ،وأجداد األجداد الذين
كانوا عبي ًدا ،وزمن الفرسان ،الفراعنة ،أو حتى رجال الكهوف.
قبل كل هذا ،لم يكن هناك بشر على األرض ،بل حيوانات فقط،
وحتى قبل ذلك ،كان هناك االثقب األسود ،كان هناك  ...أنا!"
هكذا تختم صوفيا كالمها قصة تحكي أصول أسرة ومن خاللها
تروى قصة أصل البشرية ،في طرح يتم من خالله انتقاد فكرة
األحكام المسبقة.

RIGHTS SOLD
نشر باللغتين األلمانية والصينية.

القط بيبير
Pépère le chat : Une famille au poil

كتب للناشئة

القط بيبير

كتب للناشئة

مباهج الحياة األسرية

تيري لونان
ستيفاني مارشال

من خالل حكاية عائلتها ،تأخذنا
صوفيا من قصة إلى قصة
أخرى :قصة اإلنسانية.

بيبير قط كبير يعيش حرا في أنابيب الصرف ،ولكنه سئم الحياة
على أسطح المنازل واألقبية المهجورة .في يوم عيد ميالده
السابع (  24عامًا بالنسبة للبشر) ،يتخذ بيبير قرارًا مهمًا  :تغيير
حياته والعثور على منزل به حديقة وأريكة .ستقوده الفرصة
والطقس السيئ للسكن مع بيير وماريون ولويز وفيكتور ،ولن
تكون األيام األولى من اإلقامة المشتركة سهلة ،ال لذوي الشعر
وال لذوي الوبر  ...فالحياة األسرية تتطلب تنازالت ،ألنه في أي
وقت ،يمكن لالنسجام األسري أن ينهار ليفسح المجال لفوضى
لذيذة.
ومن كان يتخيل أن لدى بيبير حساسية من شعر اللحية؟
9782081446793 | 2019 | 48 pages
17x22 cm | 6.95 €

فالماريون للناشئة 9782081469174 | 2020
32 pages | 20x23,5 cm | 9.50 €
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رونان باديل

تابع مغامرات بيبير ،وهو قط
مزعج ولكنه محبب للغاية!
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فالماريون لألطفال
فلنتنزه
Pierre, feuille, ciseaux

حجرة ،ورقة،
مقص

Promenons-nous dans la nuit

قصص للناشئة

لنتنزه ليال
حل الليل وحان وقت النوم .داخل المنزل ،طفل صغير ينام،
ووالدته تهز سريره .لكن ما الذي يحدث في نفس الوقت في
الخارج ؟ ماذا تفعل الحيوانات؟ تدعو الضفادع والقنافذ والعث
والثعالب والبوم القارئ الكتشاف عجائب وشعر حياتهم الليلية.

ألبوم مسل يساعد األطفال على اكتشاف لعبة "حجرة ،ورقة،
مقص" .تبدأ اللعبة بين فأر صغير مؤذ والقارئ وتعمل خمس
مناورات كبيرة على إضفاء اإلثارة على اللعبة من خالل إضفاء
عنصر التشويق والجانب المرح للكتاب.
9782081500662 | 2020 | 32 pages
20,1x24 cm | 12.00 €

كتب للناشئة

9782081495098 | 2020 | 24 pages
19x25,5 cm | 15.50 €

ايسكوفييه ميكائيل
كارين بيلونجيه

KI
KS

هل يمكن للعبة أن تبدأ؟ ،2 ،1
 ،3هيا!

مشاهد مصورة تفاعلية في كل
صفحة !
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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

فالماريون لألطفال
الكثير من المشاعر !
? Qui dit mieux

ثمن باهظ جدا

Un bol de tristesse pour Nour

كتب للناشئة

جرعة من الحزن
لنور

تعيش زوي مع والدتها وشقيقتها وكلبها جان لويس .وغالبًا ما
يأتي المحضر إلى منزلهم ألخذ أشياء كمقابل لسداد ديون عائلته.
لكن هذا ال يمنعهم من أن يكونوا سعداء ج ًدا! وفي هذه المرة،
عندما أتى المحضر لم يأخذ شي ًئا من األغراض ،بل أخذ جان
لويس .ثارت األسرة على ذلك ،هي التي قبلت كل شيء حتى
ذلك الحين بابتسامة .فجان لويس جزء من العائلة ،وال يمكن بيعه
بالمزاد ! ستناضل زوي بمساعدة أصدقائها إلعادة شراء كلبها !
في هذا العمل يتم طرح موضوع الفقر بعفة كبيرة.
حكاية مستوحاة من قصة حقيقية.
9782081512634 | 2020 | 192 pages
13,5x21 cm | 13.00 €

ايمانويل بوردييه

قصة مؤثرة ومضحكة عن
العائلة والصداقة

ذات صباح ،وجدت نور قطا صغيرا على نافذتها ،وشي ًئا فشي ًئا
تنشأ بينهما صداقة .في يوم من األيام لم يعد القط إلى المنزل
وبدأت نور تبحث عنه في كل مكان مع والدها ،وعندما تعلم أنه
وجد عشيقته ،تبدأ الفتاة الصغيرة في البكاء .ألبوم عن المشاعر
اليومية قصص عن المشاعر لألعمار من  4إلى  6سنوات،
تتضمن كل منها صفحة مزدوجة تحتوي على معلومات لآلباء،
من إنتاج األخصائية النفسية لويسون نيلمان.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بتسع لغات  :اإلنكليزية ،االسبانية ،الكتالنية،
الباسكية و الكورية
9782081420922 | 2020 | 32 pages
20x23,5 cm | 8.00 €
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كتب للناشئة

كوشكا
ماريليغيما

لدينا جميعًا في قلوبنا خزانة
مليئة بالعواطف التي تنام في
داخلنا مثل البذور.

