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مجموعة ديلكور
الجان
Castelmaure

كاستيلمور

قصص مصورة ورواية مصورة

الجان (الجزأ )28

في مملكة العميان

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

Elfes (Tome 28) : Au royaume des aveugles

قصة مصورة ورواية مصورة

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.

لويس ترودهايم
ألفريد

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

ما هو السر وراء لعنة
كاستيلمور؟
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اوليفييه بيرو
ستيفان بيلو

هل يمكن أن يكون التحدي
النهائي الذي تواجهه شابة
جنية بيضاء أليانا هو مواجهة
شعبها؟
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مجموعة ديلكور
فريجيل وفالفي
Frigiel et Fluffy (Tome 8) :
Au bout du monde

Géante

كتب للناشئة

عمالقة

فريجييل وفالفي
(الجزأ )8

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؟

في نهاية العالم

من سرق شحنة البطيخ التي كان التاجر كريم ينتظرها؟ يغادر
فريجيل وخادمه األمين فالفي القرية برفقة أصدقائهم أليس
وهابيل ،للتحقيق في هذه القضية الغامضة .لكن الخطر في كل
مكان والزومبي تراقب وتنتظر! هناك حاجة كبيرة إلى الشجاعة
والجرأة للقضاء على هذه المخلوقات الرهيبة واكتشاف من هو
لص البطيخ!
منشوؤات سوالي 9782302081710 | 2020
48 pages | 21,7x29,7 cm | 10.95 €

قصة مصورة ورواية مصورة

جان كريستوف دوريان
فر يجيل
مانت

منشورات ديلكور 9782413000167 | 2020
200 pages | 22,6x29,8 cm | 27.95 €

تعرف على أول كتاب مصور
لهؤالء األبطال الذين لديهم
ماليين المعجبين على يوتيوب!
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جان كريستوف ديفيني
نورية تماريت

قصة بحث وتطور نسوية
تتحدث ببراعة عن االختالف،
الحب والحرية...
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مجموعة ديلكور
جريمة قتل
Histoires de fantomes du Japon

قصص أشباح من
اليابان

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

فن وكتب جميلة

جريمة قتل
(الجزأ )5

عام في شوارع بالتيمور

تتناول هذه القصص مجموعة متنوعة من الموضوعات ،انطالقا
من القصص الخيالية إلي قصص الغيالن ومصاصي الدماء،
فالخيال الياباني ال يقتحم فقط أبواب الموت بل يفتح أيضًا أبواب
التناسخ .عمل يجمع فيه بين أرواح الموتى والمخلوقات الخيالية
العجيبة والشياطين ويوكاي ،ويكشف لنا الفكاديو هيرن غنى هذا
الفولكلور ،ويقوم بينجامان الكومب بإبرازه بشكل رائع.
منشورات سوالي 9782302078970 | 2019
192 pages | 20,2x 28,3 cm | 29.95 €

قصص مصورة ورواية مصورة

الفكاديو هيرن
بينجامان الكومب

مجموعة قصص من الفلكلور
الياباني

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 €
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فيليب سكارزوني
دافيد سيمون

ترفض دولي براون ضحية
قاتل يسعى إلى القضاء عليها
الموت بعناد كبير.
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مجموعة ديلكور
جوليوس كورونتان أكفاك
Julius Corentin
Acquefacques (Tome 7) :
L'hyperrêve

الصقر
قصة مصورة ورواية مصورة

الصقر
(الجزأ )10

جوليوس
كورونتان أكفاك
(الجزأ )7

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

L'Épervier (Tome 10) :
La princesse indienne

قصة مصورة ورواية مصورة

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 €
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باتريس بيلران

مهمة محفوفة بالمخاطر تقود
الصقر
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مجموعة ديلكور
خوف ايبيفاني فراير المروع
L'épouvantable peur
d'Épiphanie Frayeur (Tome 2) :
Le temps perdu

L'homme qui courait après sa chance

كتب للناشئة

الرجل الذي كاني
يجري بحثا عن
حظه

خوف ايبيفاني
فراير المروع
(الجزأ )2
الوقت الضائع

بينما تحتفل ايبيفاني بعيد ميالدها التاسع مع والديها ،تتأرجح
بداخل فكرها في العالم اآلخر! لديها عمل تقوم به وهو العودة إلى
طفولتها والبدء بالبحث عن الوقت الضائع ...

RIGHTS SOLD
سلسلة قصص كاملة ،رائعة ومرحة ومليئة بروح الدعابة حول
مخاوف طفولية.

سيفرين غوتييه
كليمون لوفيفر

سلسلة قصص كاملة ،رائعة
ومرحة ومليئة بروح الدعابة
حول مخاوف طفولية.

رجل محاط بالحظ السيئ الذي يلتصق بجلده ،يتم إقناعه بالذهاب
الستشارة ناسك الجبل باعتباره الوحيد القادر على حل مشكلته.
في طريق الذهاب يلتقي برفاق يعيشون نفس المعاناة .نمر بال
شهية ،شجيرة في حالة سيئة ،وامرأة شابة يائسة .يقرر أن يدافع
عن قضيتهمأامام حكيم الجبل ليعود بعد ذلك ويقدم لهم النصح !
منشورات ديلكور 9782413026631 | 2020
32 pages | 24x32 cm | 13.95 €

منشورات سوالي 9782302089730 | 2020
92 pages | 21,4x28,6 cm | 18.95 €
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كتب للناشئة

بوزال

هل نحن مسؤولون عن
سعادتنا ؟
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مجموعة ديلكور
ملحمة حكيم
L'Odyssée d’Hakim (Tome 3) :
De la Macédoine à la France

قصة مصورة ورواية مصورة

ملحمة حكيم
(الجزأ )3

رحلة رامو الكبيرة
في غابة األلف ورقة تعيش قبيلة من المخلوقات الصغيرة .تقول
أسطورة قديمة أنه في يوم من األيام انجذب ثالثة منهم إلى
البشر واختراعاتهم وعاشوا أحداثا درامية ...و منع الجميع من
التواصل معهم منذ ذلك الحين ! وذات مرة ،يقوم مجلس الشيوخ
باستدعاء الشابة رامو ويقرر معاقبتها باآلتي  :يجب عليها أن
تذهب إلى لندن لكي تدرك بنفسها أن عالم البشر ليس جيداً كما
تتصور.

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 إنسانا في عالم ينسى
أحيا ًنا أن يكون كذلك.
منشورات ديلكور 9782413023739 | 2020
256 pages | 17x23,7 cm | 24.95 €

Le grand voyage de Rameau

كتب للناشئة

فابيان تولميه

منشورات سوالي 9782302090170 | 2020
216 pages | 24x32 cm | 26.00 €

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

قصة مغامرة مبهجة تختلط
فيها اللقاءات والفرح وخيبة
األمل.
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مجموعة ديلكور
النجم المتجول
)Le vagabond des étoiles (Tome 2

النجم المتجول
(الجزأ )2

األراضي الخمس
قصة مصورة ورواية مصورة

األراضي الخمس
(الجزأ ) 4
نفس الشراسة

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.
منشورات سوالي 9782302090248 | 2020
104 pages | 20x21 cm | 17.95 €

Les 5 terres (Tome 4) : La même férocité

قصة قصيرة ورواية مصورة

ريف ريبس

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

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 €
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ليو لين
جيروم لوروسيلي

قصة في سلسلة ملحمية جديدة
وطويلة عن الحيوانات ،بين
المؤامرات وحروب العشائر
من أجل اعتالء العرش.
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مجموعة ديلكور
لولو ونيلسون
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 €

قصة قصيرة ورواية مصورة

Lulu et Nelson (Tome 1) : Cap sur l'Afrique

لولو ونيلسون
(الجزأ )1

كتب للناشئة

افريقيا  :نحن قادمون

نادية نخلة

ما الذي يدور في رأس طفل
هارب من الحرب؟

في نابولي سنة  ، 1964ترغب لوسيا ،البالغة من العمر 10
سنوات ،أن تعمل كوالدها وأن تصبح مروضة أسود كبيرة .في
مساء يوم من األيام يدمر حريق سيركهم بالكامل ،ويتسبب في
وفاة جميع النمور وفي غضون دقائق تتالشى األحالم المستقبلية
للفتاة الصغيرة .لكنها ال تريد االستسالم أبدا! تتوجه لوسيا إلى
جنوب إفريقيا حيث يتواجد األسود للبحث عنهم وتقابل هناك
نيلسون ،شاب جنوب أفريقي في عمرها يأخذها للعيش في
محمية طبيعية  ...لولو ال تعرف حتى اآلن ما الذي ينتظرها
هناك.
منشورات سوالي 9782302091382 | 2020
56 pages | 22x29,4 cm | 14.95 €
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جان ماري أومون
شاربوت جيرار
اوليري نيريت

تغادر لولو بصحبة والدها
إيطاليا متوجهين إلى جنوب
افريقيا حيث تلتقي بنيلسون
شاب جنوب افريقي
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مجموعة ديلكور
رواد
)Mythics (Tome 10

األساطير
(الجزأ )10

Pionnières : Nellie Bly

كتب للناشئة

رواد

نيلي بلي

تم تعيينها عام  1887من قبل امبراطور الصحافة جوزيف
بوليتسر في نيويورك وورلد .تقوم نيلي بلي البالغة من العمر 32
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.

في الزمان القديم حيث كانت تعيش اآللهة واألبطال ،حاول الشر
السيطرة على العالم تحت ستار ستة آلهة مختلفة ،فانتفض ستة
أبطال يتمتعون بقوى غير عادية ويحملون أسلحة مقدسة ضد كل
من هذه التجسيداتت ليتمكنوا من االنتصار عليه واحتجازه في
مكان سري .اليوم ،سيواجه ستة ورثة وخلفاء األبطال القدامى،
أعظم تهديد عرفه العالم!
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قصص مصورة ورواية مصورة

باتريك سوبرال
باتريسيا ليفوغ
فيليب أوغاكي
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أبطال محبوبون جدد ،من
جميع األصول االجتماعية
والثقافية ،في قصة قوية يلعبون
فيها األساطير والقصص
الشعبية!
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نيكوال جاري
غييوم تافرنييه

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

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مجموعة ديلكور
ساشا وتومكروز
Sacha et Tomcrouz (Tome 3) :
Les Shaolin

عبودية
Servitude (Tome 6) :
)Shalin (Seconde partie

كتب للناشئة

ساشا وتوم كروز
(الجزأ )3

عبودية (الجزأ )6

شاالن (الجزأ )2

الشاولن

يعيش ساشا بازاريك بمفرده مع والدته تاجرة التحف الغريبة
األطوار قليال .في عيد ميالده العاشر ،يحلم ساشا بفأر فائق
الذكاء يساعده في أبحاثه العلمية كهدية ،إال أنه يتلقى شيواوا ...
الكلب الغير مطيع ! ذات صباح ،يعود توم كروز وهو مغطى
بطبقة جليدية متوهجة وتحدث ظاهرة غريبة  :يجد االثنان
نفسيهما منقولين عبر الزمن إلى مكان غريب ...
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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؟

أناييس هالرد
باستيان كينيون
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يقدم ساشا وتوم كروز رحالت
ساحرة عبر التاريخ والزمن!
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فابريس دافيد
ايريك بوجييه

القوى هي أول من سكن
األرض

