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األشياء الثالثون التي ال
يجب فعلها مع الحيوانات
بما تحلم النجوم؟
النحالت ودودات األرض

الفضاء

البطة الصغيرة القبيحة

أزهار الموسم

قصص أشجار القيقب
وأشجار الكرز  -الجزأ 1

أكتشف األوركسترا

ثلج

أعزف ألحاني الرائعة
على البيانو

أنا أيضا

بيل يحب السفر

أغنية الثعلب

موسيقا المايسترو

ليلة سعيدة

الغابة

بوني ومورتيمير  -الجزأ
الثاني

أسطورة البيجاماسكيين

كيف كانت فترة الحجر
بالنسبة لك؟

ألما ،إن الريح تهب

!إنها أمي أيها الشقي
الصغير
قل ال
ايميل خفي

رحلة الحيوانات
تحدي يوالن
كتاب األدغال
آكل األمل
عالم ليكريس  -الجزأ
الخامس

وردة ،الوردة الصغيرة
علبة الوحوش
رياضات
تروترو وزازا في روضة
األطفال
تأشيرة سفر  -الجزأ األول

غاليمار للناشئة
 Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.frالتصدير |  So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.frالحقوق في الخارج www.gallimard-jeunesse.fr

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

غاليمار للناشئة
30 choses à ne surtout pas faire
! avec les animaux

كتب للناشئة

األشياء الثالثون
التي ال يجب فعلها
مع الحيوانات

هل سبق لك أن أيقظت أس ًدا من قيلولته بعد الظهر ،أو رسمت
ً
فيل ورديًا ،أو قفزت على الحبل مع ثعبان؟ ال؟ ال تحاول القيام
بذلك إذا! وإال  ...يدعونا العمل لالنضمام إلى موسى وجده
ومجموعة متنوعة من الحيوانات لنكتشف كيف يجب علينا أن
نتصرف!

FIND OUT MORE
> تم بيع  3300نسخة في فرنسا
9782075098007 | 2020 | 56 pages
21x24 cm | 13.90 €

? A quoi rêvent les étoiles

بما تحلم النجوم؟

كتب للشباب الراشدين

ال يغادر تيطوان غرفته في الوقت الحاضر ،ويحلم أليكس
بالمسرح ،والعزاء للوس منذ وفاة زوجها ،وتتمسك غابرييل
بحريتها لدرجة تمنعها من التعلق بأحدهم ،وبنى أرماند حياته
كلها حول ابنته.
 5شخصيات ،تفصلهم وحداتهم الفريدة ،لكن مصائرهم تتشابك
عندما يظهر رقم غير معروف على هواتفهم" .الحظ ،المصير،
محاذاة الكواكب؟ سمها ما تريد ،أما أنا فأسميها السحر".

سمير سنوسي
الرسومات لهنري فيلنر

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

درس مرح في كيفية التصرف
من قبل الجد لحفيده!

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

مانون فارجيتون

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

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

غاليمار للناشئة
Abeilles et vers de terre

النحالت ودودات
األرض

كتب للناشئة

ما هي العالقة بين النحل وديدان األرض؟ األولى تطير في
الهواء ،والثانية تنزلق عبر التربة .االولى تذهب من زهرة إلى
زهرة لجمع رحيقها واآلخرى ال ندري ما تفعله تحت األرض.
كالهما ضروري للتوازن الطبيعي ،للتنوع البيولوجي ،ولبقائنا.
تعرف عليها عن قرب لتتمكن من حمايتها بشكل أفضل فهي
المستقبل بالنسبة لنا.
9782075138161 | 2020 | 44 pages
23x29 cm | 16.00 €

فلورونس تينارد
بينجامان فلو

لماذا يعتمد التوازن الطبيعي
على بقائهم؟

Alma, le vent se lève

ألما ،إن الريح
تهب
عندما يختفي شقيقها الصغير فجأة تبدأ ألما البالغة من العمر 31
عامًا بالبحث عنه تاركة وراءها عائلتها والوادي األفريقي الذي
كان يحميها من العالم الخارجي .في الوقت نفسه وفي ميناء
لشبونة ،يختبئ جوزيف مارس ،وهو يتيم فرنسي شاب يبحث
عن كنز مخفي كبير على متن سفينة عبيد تسمى ال دوس ايميلي.
يعبر االثنان المحيط األطلسي العاصف ،وتتشابك مهامهما بشكل
مصيري في مكان ما بين افريقيا ،أوروبا والكاراييب.

RIGHTS SOLD
نشر العمل بثالث لغات  :اإلنكليزية ،اإليطالية والتركية.
9782075139106 | 2020 | 400 pages
15,5x22,5 cm | 18.00 €
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كتب للشباب الراشدين

تيموتيه دو فومبيل
الرسومات لفرونسوا بالس

العمل الجديد للكاتبة الناجحة
تيموتيه دو فومبيل
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غاليمار للناشئة
بيل يتكلم لغتين بطالقة
Bill aime les voyages

كتب للناشئة

بيل يحب السفر

Bonne nuit

ليلة سعيدة

يسافر بيل بالقطار والمنطاد ،ويقود سيارته ويركب الدراجة
والدراجة النارية ويعبر المحيط في غواصة ،ويطير في
المروحية ،ولكنه أي ً
ضا يأخذ القارب والشاحنة والحافلة ! وكل
ذلك يمكنه أن يقوله باإلنجليزية!

في الخارج ،هناك قطة تمشي على السطح ،وقطار عابر يضيء
األشجار ،وسنجاب يعود إلى عشه ،وبومة تستيقظ للتو  ...ما هي
أفضل طريقة للخلود إلى للنوم؟ دع مخيلتك تبحر .وهكذا يؤثر
هذا الكتاب الجميل على األطفال النائمين فيأخذهم برحلة من
أسرتهم المريحة عبر المحيطات وحتى النجوم .أحالم جميلة!

تم نشر العمل بـ  5لغات  :باللغة الكاتالونية والكورية
والليكسمبورغية واإلسبانية

9782075146425 | 2020 | 40 pages
22,3x22,3 cm | 12.00 €

RIGHTS SOLD

جيبوليه | 9782075126038 | 2019
24 pages | 18x18 cm | 10.50 €

اليكس سانديراس
بييريك بيسينسكي

بيل يتكلم لغتين بطالقة في
السلسلة الممتازة لتعليم األطفال
الصغار لغة شيكسبير.
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كتب للناشئة

كيكو

أخلد للنوم في سريري الدافئ،
يلف الهدوء ليلتي
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غاليمار للناشئة
األشقياء الصغار

بوني ومورتيمير
Bonnie et Mortimer (Tome 2) :
Cauchemar en cantine

كتب للناشئة

بوني ومورتيمير
(الجزأ الثاني)

كابوس في المطعم المدرسي

كم هذا غريب ! الطعام في مدرسة جول بيري مذاقة لذيذ على
غير العادة .إنه أمر مريب للغاية ! لذا قررت كل من بوني الملقبة
بـ العمالقة ذات األسنان المعدنية ،ومورتيمر الملقب بالقرعة ذات
النظارات التحقيق في األمر ولم يترددوا في الدخول إلى مطابخ
المطعم المدرسي .مما ال شك فيه ،أن هذا الملف هو األكثر
طرافة في مجلتهم The Berryscope
9782075125246 | 2020 | 48 pages
12,7x19 cm | 6.60 €

! C'est maman, petit coquin

إنها أمي أيها
الشقي الصغير !

كتب للناشئة

يحب األسد الصغير أن تحتضنه أمه .و أنت؟ هل تعرف كيف
تحضن حضنا كبيرا؟ افتح ذراعيك واضغط ! طفل الحمار
الوحشي يعتقد أن والدته هي أسرع حيوان على وجه األرض !
ابدأ بالعد معه  ، 3 ، 2 ، 1 :انطلق ! أحسنت يا طفل الحمار
الوحشي!

RIGHTS SOLD

انييس كتاال
الرسومات لكليمون دوفو

ينطلق الثنائي المبهر بوني
ومورتيمر في مغامرات
جديدة!

تم نشر الكتاب بااليطالية

FIND OUT MORE
> تم بيع  63600نسخة في فرنسا لكامل المجموعة
9782075138123 | 2020 | 10 pages
17x17 cm | 9.90 €
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كاميل شانشول

سلسلة قراءة مبكرة للصغار
صديقةللبيئة
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غاليمار للناشئة
ايميل
! Dire non

كتب للناشئة

قل ال
عندما تكتشف الـ "ال" ،فإنها تعطيك انطباعًا بأنك حر ،وأنك
تتصرف مثل الكبار .تتناول الدكتورة كاثرين دولتو القضايا
المهمة في الحياة اليومية بروح الدعابة والفكاهة.

ايميل خفي
لقد قرر األمر .اليوم ،إيميل سيكون خفيا .ففي الظهيرة ،لن
يتمكن أحد من رؤيته بعد اآلن! لكن لماذا وقت الظهر؟ ألنه
في الظهيرة ،ستكون أمي قد قامت بتحضير الهندباء .الهندباء!
الهندباء فظيعة! على أي حال ،كان إيميل يريد أن يكون خفيا
منذ فترة طويلة  ،لذا  ...تخلق نزوات وأهواء إيميل العديدة دائمًا
مواقف مضحكة مألوفة لجميع األهل.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  6لغات  :باللغة االيطالية واليونانية والكورية
والبولونية والرومانية
جيبوليه 9782075147880 | 2020
28 pages | 17x20,5 cm | 6.50 €

Émile est invisible

أدب وقصص خيالية

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  7لغات  :باللغة الصينية المبسطة والهنغارية
والكورية والرومانية واإلسبانية

كاثرين دولتو
كولين فور بوارييه
روبان رسام

جيبوليه 9782070644254 | 2012
28 pages | 17x20 cm | 6.00 €

ال شك أنه يجب أن نعرف
كيف نقول ال كي نتعلم أن
نقول نعم
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فنسان كيفاييه
رونان باديل

ايميل ليس عنيدا فقط ،بل هو
عنيد جدا !
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غاليمار للناشئة
أول كتبي من الصور متحركة
? Espace : Qu'est-ce qu'une planète

كتب للناشئة

الفضاء

ما هو الكوكب؟
عندما ننظر إلى السماء ليال ،نرى النجوم والكواكب والمذنبات
في الفضاء  ...درس علماء الفلك منذ األزل الكون  -وقاموا بذلك
بداية بالعين المجردة ،ومن ثم بمساعدة التلسكوبات .ومنذ وقت
ليس ببعيد سار اإلنسان على القمر ،واليوم ،يدور رواد الفضاء
حول األرض في محطة فضائية تستكشف الروبوتات النظام
الشمسي.

FIND OUT MORE
> تم بيع  6700نسخة في فرنسا
9782075130820 | 2020 | 16 pages
18x26,5 cm | 9.90 €

كريستوف شافاردون
توم غويون

Fleurs de saison

أزهار الموسم
على مدار العام ،تتبع األزهار بعضها البعض في الحديقة ،معلنة
عن التجدد و حرارة الصيف ونهاية الموسم الجميل كما أنها
تضيف لمسة ملونة في الشتاء .كل زهرة فريدة من نوعها من
حيث شكلها ورائحتها ولونها وأوراقها وساقها .اعتمدت الثقافات
المختلفة األزهار كرموز للعاطفة واألسطورة والبلد .وفي هذل
العمل سيتم اعادة اكتشافها بفضل الرسوم التوضيحية الجميلة ل
ليا مو بتي 73 .زهرة ،ستكون نجوم الحديقة  :األقحوان ،زنبق
الوادي ،الخزامى ،الخشخاش ،أنف العجل ،الفوشيا ،الداليا،
الزعفران ،الغردينيا ،الميموزا ،وطي ،النرجس  ...استمتع مع
النصوص البراقة إليمانويل كسير-لبيتيت التي تخبرنا بآالف
الحكايات عن هذه الزهور.
9782075138192 | 20209 | 6 pages
13x25 cm | 16.00 €

مما تتكون حلقات زحل ؟ ومن
كان أول شخص سار على
القمر؟
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كتب للناشئة

إيمانويل كسير-لبيتيت

كتاب الكتشاف أزهار الحديقة
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غاليمار للناشئة
كتبي عن البيانو

اكتشافاتي الصوتية الصغيرة
Je découvre l'orchestre

كتب للناشئة

أكتشف
األوركيسترا
األوتار ،وآالت النفخ ،والنحاس ،واإليقاع ...
تعلم كيفية التعرف على هذه اآلالت ،واضغط على الرقائق،
واستمع إلى كل قسم من أجزاء األوركسترا وهو يضبط ويعزف
لح ًنا مألو ًفا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  8لغات  :الصينية التقليدية ،األلمانية ،اليونانية،
الكورية ،االسبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  10000نسخة في فرنسا
> تم بيع  34000نسخة في العالم .تم بيع  15000نسخة في
ألمانيا

شارلوت رويديريه رسامة

مجموعة من أربع مؤلفات
يحتوي كل منها على ست
مقطوعاتموسيقية

Je joue mes grands airs au piano

أعزف ألحاني
الرائعة على
البيانو
ال داعي لمعرفة النوتات الموسيقية أو حتى األلوان :يضغط
الطفل على المفاتيح التي تضيء ويتابع بمفرده ليعزف نغماته
الرائعة المفضلة :نشيد الفرح ل بتهوفن ،البوليرو ل رافيل،
الترويت ل شوبير ،الربيع ل فيفالدي ،بيانو سوناتا رقم 11
لموزار ،أغنية النوم لبرامز .باالضافة إلى ذلك ،هناك استخدامان
آخران :وضع "أستمع إلى األلحان" ووضع "أعزف ما أريد /
اخترع اللحن الخاص بي".
9782075138659 | 2020 | 20 pages
24,6x25,6 cm | 17.90 €

9782075138635 | 2020 | 14 pages
16,5x16,5 cm | 10.00 €
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كتب للناشئة

ماريون بييه رسامة

كتب عن البيانو تسمح لألطفال
بعزف مقطوعات أسطورية
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غاليمار للناشئة
أول كتبي من الصور متحركة
La Chanson de Renart

قصة مصورة ورواية مصورة

أغنية الثعلب
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.

La Forêt

الغابة

كتب للناشئة

ما هي تلك الشجرة الرائعة في الفسحة؟ لماذا يركض السنجاب
من جذع إلى جذع؟ أين ينمو الفطر؟ ستفتح األبواب و تدور
العجالت إلثارة فضول األطفال واإلجابة على أسئلتهم .

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  7لغات  :باللغة الصينية المبسطة و التشيكية
وااليطالية و اليابانية واإلسبانية

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

FIND OUT MORE
> تم بيع  160000نسخة في فرنسا

جوان سفار

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

9782075143813 | 2020 | 10 pages
18x18 cm | 8.90 €
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عمل جماعي
ايلسا فوكييه

سلسلة تساعد األطفال على
تطوير لغتهم ومفرداتها
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غاليمار للناشئة
La Légende des pyjamasques

كتب للناشئة

أسطورة
البيجاماسكيين
ذات يوم قررت الساحرة سورسولين االستيالء على قواهم
الخارقة ،فالتقطت في سحابة كثيفة من الحشرات ،كل الحيوانات
الرمزية ،إلى أن نسيهم األطفال حتى أنهم توقفوا عن رؤيتهم في
أحالمهم .إال أنه ذات ليلة ،هربت  3حيوانات رمزية من سحابة
الحشرات! لقد وعدوا بالعودة مع "األبطال الشجعان" لتحرير
الجميع .غضبت سورسولين و ضربتهم بصواعقها  ...تمكنوا
من الفرار إلى األرض والتقوا في عصرنا هذا بثالثة أطفال
صغار! لم يكونو ال األقوى وال األشجع ،بل كانوا األكثر حماقة،
واألكثر لطفا .لذلك حولتهم الحيوانات الرمزية إلى بيجاماسك.
 | 9782070667666 | 2016هيلوبيج
36 pages | 20,5x27 cm | 9.90 €

La traversée des animaux

رحلة الحيوانات

كتب للناشئة

بدأ الثلج بالتساقط في فصل الشتاء .يقود الدب قطيعا غريبا مؤلفا
من ثالثة ذئاب وطير ونيص وبطريق وحيوانات أخرى .يمشون
ويطيرون ويهرولون ،وكلما مشوا وطاروا وهرولوا ،كلما عادوا
مرة أخرى كما كانوا دائمًا  :حيوانات برية.
جيبوليه 9782075116817 | 2020
32 pages | 25,5x32 cm | 19.50 €

روميال

كل طفل مرتبط بحيوان رمزي
يظهر له في أحالم الطفولة كي
يعطيه قوى خارقة سحرية.
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فنسان كيفاييه
بريس بوستما ايزل

في منتصف القرن الماضي,
هربت بعض الحيوانات من
حديقة حيوان موسكو.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

غاليمار للناشئة
قصصي الصوتية
Le défi de Youlan

Le livre de la jungle

كتب للناشئة

تحدي يوالن

كتاب األدغال

يوالن فتى يفيض بالحيوية ،يعيش في وادي نهر اسمه يانغي.
وفي أحد األيام يذهب للقاء السيد تشين لونغ :فقد قيل إنه يعرف
كيف يقطع جبال بحافة يده.
بدأت المفاجآت للتو بالنسبة ليوالن.

كتب للناشئة

استمع إلى الصغير ماوكلي يضحك ويتأرجح من غصن الى
غصن والنمر شيريخان يزأر وبالو الدب يغني .استمع إلى
صراخ القرود المجنونة وسحر الثعبان المنوّ م ،وأغنية االنتصار
التي ينشدها ماوكلي بعد أن انتصر على شيرخان!

FIND OUT MORE

FIND OUT MORE

> تم بيع  1500نسخة في فرنسا

> تم بيع  12200نسخة في فرنسا

9782075107075 | 2020 | 28 pages
19x26 cm | 13.00 €

9782075121187 | 2019 | 24 pages
18,5x21 cm | 13.50 €

تيان

يعيش يوالن الفتى الذي يفيض
بالحيوية في وادي النهر
يانغزي
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بنجامان شو

اكتشفوا كتاب األدغال المسلي،
ستعشقون قراءة كل صفحاته

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

غاليمار للناشئة
عالم ليكريس
Le Mangeur d'espoir

قصة مصورة ورواية مصورة

آكل األمل
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 ...

)Le monde de Lucrèce (Tome 5

عالم ليكريس
(الجزء الخامس)

كتب للناشئة

تهرب سكارليت من المنزل وتتصرف األم كمراهقة ،في حين
يصل ضيف مفاجئ إلى المنزل .لكن الحياة ال تزال مجنونة
بالنسبة إلى ليكريس .ستبدأ عطلة نهاية أسبوع كاألحالم مع
شخصيات الالينس ،وفي برنامجنا  :ركوب الخيل ورحالت
بحرية وإثارة ،وسيكون فيها ليكريس جاهزا للمغامرة.

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

RIGHTS SOLD

كريم فريحة

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

تم نشر العمل باللغة االيطالية و البولونية.
9782075136839 | 2020 | 192 pages
14,5x21 cm | 12.50 €
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ان غوسيني
كاتيل

سلسلة ابتكرتها ابنة ريتيه
غوسيني مؤلف سلسلة نيكوال
الصغير و الذي تم بيع أكثر من
 120000نسخة منه

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

غاليمار للناشئة
قصص أشجار القيقب وأشجار الكرز

قصصي لالكتشاف
Le vilain petit canard

كتب للناشئة

البطة الصغيرة
القبيحة

قصص أشجار
القيقب و أشجار
الكرز (الجزأ )1

عندما تخرج من قوقعتها ،ال تبدو البطة الصغيرة مثل إخوتها ...
"كم هي قبيجة!" صرخت جميع حيوانات المزرعة .ولكن هل
ستظل دائما كذلك؟

FIND OUT MORE

قناع نو

> تم بيع  1700نسخة في فرنسا
9782075138086 | 2020 | 32 pages
22x17 cm | 12.00 €

Les Chroniques de l'érable
et du cerisier (Tome 1) :
Le masque de No

كتب للراشدين الشباب

فيليب لو شيرمييه
ميلين ريغودي رسامة

قصة كالسيكية أعيدت
صياغتها ،العادة االكتشاف
والتصفح والقراءة بصوت عال
مرارا وتكرارا

باعتباره طفال يتيما ،تربى إيشيرو مثل االبن على يد ساموراي
غامض علمه فنون القتال .كان يعيش منعزالً في الجبال في
قلب الطبيعة البرية و يكبر على وقع الفصول ،بين المباالة في
حياة سعيدة وخالية من الهموم من جهة ،والتدريب الذي يتطلب
المثابرة والشجاعة .ولكن في إحدى الليالي الرهيبة ،رأى إيشيرو
حياته تنقلب رأسًا على عقب .أصبح اليوم مجبرا أن يدير ظهره
لطفولته ليواجه العالم ومصيره.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية
9782075126977 | 2020 | 416 pages
15,5x22,5 cm | 20.50 €
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كامي مونسو

انتقام ،حب وساموراي  :أول
كتاب عن رباعية ملحمية تتابع
مصير الشاب ايشيرو

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

غاليمار للناشئة
كتبي المصورة و الصوتية الصغيرة
Moi aussi

! Musique Maestro

كتب للناشئة

أنا أيضا

موسيقا المايسترو

في إجازة على البحر ،تريد نينون أن تفعل كل شيء مثل شقيقها
األكبر :جمع الحطب ،والمساعدة في تحضير الطعام ،وتسلق
الصخور ،وركوب الدراجة  ...لكننا نقول لها دائمًا أنها صغيرة
ج ًدا! ومع ذلك ،بقليل من الخيال ،ستظهر أنها قادرة أيضًا على
تحقيق أشياء عظيمة ...

كتب للناشئة

اثنتا عشر لوحة ملونة واثنتا عشر قطعة موسيقية يمكنكم
االستماع إليها بالضغط على المفاتيح الكتشاف األلحان الرائعة
للموسيقى الكالسيكية ومؤلفيها :باخ ،شومن  ،موزارت بيتهوفن،
ولكن أيضًا بيزيت ،فيفالدي ،شوبان ،ديبوسي ،فوري ،ريمسكي
كورساكوف ،سانت ساينز وروسيني.

RIGHTS SOLD

9782075145985 | 2020 | 28 pages
20x24 cm | 12.00 €

تم نشر العمل بـ  10لغات  :باللغة األلمانية والهولندية وااليطالية
واليابانية والنروجية

كلويه الميراس

للصغار اللذين ينتظرون أن
يكبرو بفارغ الصبر ،مع خاتمة
مميزة عن أهمية الفن واالبداع
عند األطفال

FIND OUT MORE
> تم بيع  11500نسخة في فرنسا
> تم بيع  67700نسخة في العالم .تم بيع  20000نسخة في
ألمانيا
9782075109864 | 2019 | 12 pages
21,5x21,5 cm | 16.50 €
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ماريون بييه (رسامة)

السلسلة التي تجعل األطفال
األكثر صغرا يكتشفون
الموسيقا األكثر عظمة
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غاليمار للناشئة
Neige

Pour toi, le confinement
? c'était comment

كتب للناشئة

ثلج

كتب للناشئة

كيف كان فترة
الحجر بالنسبة
لك؟

تتألق بعض بقع الضوء على التالل المغطاة بالثلوج .مسحت
العاصفة خطواتي ،كيف سأجد جحري؟ الثلج يتكسر ويظهر أنف
صغير لحيوان هنا وآخر هناك .وبعد ذلك ،يعم السكون .تبدو
الغابة نائمة.
9782075125918 | 2019 | 10 pages
21,5x26,5 cm | 25.00 €

ايلينا سيلينا

نزهة رائعة في ربوع خمسة
عوالم مميزة ابتكرتها ايلينا
سيلينا

مرت علينا لحضات جميلة ،وأخرى صعبة جدا وأحيا ًنا سعيدة
للغاية .كم هو صعب أن يقلق األهل بشأننا ،عندها سنشعر
بالوحدة والملل .ولكن من الرائع أيضًا التسلية مع أبي وممارسة
اليوغا معوالدتي وتحضير الطعام مع األخ األكبر!
األمر األكثر روعة هو أن نجتمع معًا لوضع خطط رائعة للحياة
بعد ذلك.
جيبوليه 9782075150187 | 2020
36 pages | 21x23,5 cm | 9.90 €
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ارنو الميراس
روبان (رسام)

 24صورة مصغرة مضحكة
لشرح وجهة نظر طفل المسلية
حول الحجر
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غاليمار للناشئة
حيوانات صغيرة عجيبة
Rose, petite rose

كتب للناشئة

وردة ،الوردة
الصغيرة
الحياة ليست وردية دائمًا  :روز تعرف ذلك جيدا! و صديقتها
ليلي ،نحلة الزنبق ،تعطيها أمثلة عن ذلك من خالل تصرفاتها !
ألنها تشبه الوردة تصعد قطرتي ندى إلى رأسها :تصبح عنيدة
جدا و ال شيء يوقفها .من شدة غيرتها ليلي تتجاوز حدودها
لدرجة أنها تلعب دور روز أمام خطيبها أرلوكان لكن في
النهاية تسقط األقنعة و تعود ليلي إلى زنابقها .أما روز فتلجأ الى
فراشتها اللطيفة لمواساة حزنها ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اليابانية والرومانية
جيبوليه 9782075140935 | 2020
28 pages | 19,5x19,5 cm | 6.20 €

Shaker monster

علبة الوحوش

قصة مصورة ورواية مصورة

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

انتون كرينج

قصص حنونة وشيقة تركز
على أصغر سكان الحديقة،
النحالت

تم نشر العمل باللغة اإلسبانية
غاليمار للقصص المصورة 9782070663804 | 2016
64 pages | 20x26 cm | 11.90 €
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ماتيلد دو ميك
مستر تان

لقاء بين جيمانجي و بوكيمون،
من أعمال ورتيل اديل
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غاليمار للناشئة
بام
Sports

كتب للناشئة

رياضات
من سبيريدون لويس ،الفائز بماراثون أول دورة ألعاب حديثة
في عام  1896في أثينا ،إلى ميكائيل ايدغسون ،بطل السباحة
في ألعاب سيئول األولمبية في عام  ،1988الى نادية كومانسي،
العبة الجمباز الموهوبة التي فازت ب  5ميداليات ،منها 3
ذهبية ،في عام  1976في ألعاب مونت﷼ ،أو بوب بيمون،
الذي حقق قفزة طويلة ال تصدق في مكسيكو وصلت إلى 8.90
متر عمل فيه عودة إلى ملحمة األلعاب األولمبية بأكملها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  7لغات  :اللغة االنكليزية واليونانية والكورية
واإلسبانية والصربية

FIND OUT MORE
> تم بيع  5000نسخة في المملكة المتحدة
9782075135641 | 2020 | 96 pages
13,5x18,2 cm | 9.90 €

جان ميشيل بييو
غونو

االنجازات الرياضية التي
حققها أكثر من  40رياضيا
عظيما أثروا في تاريخ األلعاب
األولمبية

Trotro et Zaza à la crèche

تروترو و زازا في
روضة األطفال
زازا سعيدة بالذهاب إلى روضة األطفال ،فهي تحب نيني السيدة
التي تعتني بهم .كما تلتقي هناك بصديقتها ديدي التي تلعب معها
طوال اليوم .كما أنها تساعد البالغين على ترتيب المائدة وتتعلم
تناول الطعام بشكل صحيح ،دون أن تقوم بوضعه في شعر
ديدي .وكم هو مسلي أن يأخذ الجميع قيلولتهم معًا .في المساء
عندما يأتي والدها الصطحابها ،ترغب زازا في البقاء مع نيني،
لكن شقيقها األكبر تروترو ينتظرها.
سلسلة مصنوعة من الورق المقوى مع غطاء مبطن ،تم
تصميمها خصيصًا لألطفال الذين يحبون األعمال اليدوية.
جيبوليه 9782075125987 | 2020
20 pages | 16,5x16,5 cm | 5.50 €
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كتب للناشئة

بنيديكت عيتييه

تابعو تروترو و زازا في
مغامراتهم.
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غاليمار للناشئة
)Visa transit (Tome 1

قصة مصورة ورواية مصورة

تأشيرة سفر
الجزء األول
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
2.00 €2 | 136 pages | 21x28 cm

نيكوال دو كريسي

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