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مدرسة الترفيه
بعد منتصف الليل
Après minuit (Tome 1) :
Trop de sel dans les pâtes

كتب للناشئة

بعد منتصف الليل
(الجزأ)1

هل قرأت
كالسيكيات األدب؟

يوجد الكثير من الملح في الطعام
بدأ كل شيء بسبب والدي الذي وضع الكثير من الملح في
المعكرونة .مما جعلني أنا وروزالي ،أختي الصغيرة ،نشعر
بالعطش في منتصف الليل .سمعنا ضجيجً ا في البيت المجاور،
عند الجارة التي هي أيضًا مدرستنا في المدرسة .ذهبنا لنرى
(على الرغم من صغر روزالي) واكتشفنا أن مدرستنا هي في
الحقيقة مستذئبة ! أستطيع ان اقول لكم ،أن رؤية مستذئب يرتدي
فستانا مزركشا بالزهور ويشم رائحة الخزامى تبدو غريبة ،لكن
هذه كانت البداية فقط ،يجب أن أخبركم...
9782211303712 | 2020 | 72 pages
12,5x19 cm | 8.00 €

Avez-vous lu les classiques
? de la littérature

قصة مصورة ورواية مصورة

كليمونتين ميلوا
رودي سبيسيرت

لقد أعيد النظر في كل قواعد
الكتابة الخيالية :المستذئبين،
والتماثيل ،وحوريات البحر،
والغيالن ،ومصاصو الدماء،
اوالمومياوات

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،
ولنره 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 €
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سوليداد برافي
باسكال فري

وها هي اإلجابة لكل تساؤالتك
المتعبة؟
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مدرسة الترفيه
Bpocalypse

كتب للناشئة

ببوكاليبس
عندما تذهب سامسرا إلى المدرسة الثانوية ،ال تنسى أب ًدا مضرب
البيسبول والتعويذات وسكين الصيد .كل ما تحتاجه لمواجهة
الحيوانات الطافرة واألشباح والمخلوقات األخرى التي نزلت إلى
شوارع كونكورديا .قبل  8سنوات ،نجت سامسارا من صراع
الفناء وجميع االضطرابات التي تلت ذلك .وهي اآلن تواجه
تحديًا جدي ًدا :رفعت مدينة كونكورديا لتوها الحجر الصحي عن
الحديقة العامة القديمة وتستعد للترحيب بسكانها ،الذين قيل إنهم
تحوروا .يبدو أن التوأم في فصل سام خير مثال على ذلك ،كل
من يسخر منهم أو يدفعهم في األرجاء يقع ضحية حوادث غير
مبررة .كل الدالئل تشير إلى شعور القادمين الجدد بالذنب .لكن
في مدينة مثل كونكورديا ،هل يمكنك الوثوق حقا بالمظاهر؟
هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة ذلك :مواجهة مخاطر المناطق
المحرمة  ...والمخاطرة بفقدان حياتك.
9782211310161 | 2020 | 416 pages
14,8x21,8 cm | 17.00 €

Chien Bleu

الكلب األزرق

كتب للناشئة

تمكن الكلب الضخم واألزرق ،الغريب والمألوف ،المسؤول
والمتوحش ،من كسب ثقة شارلوت بمجرد النظر في عينيه
الزمرديتين .لكن األمر سيستغرق أكثر من ذلك للتغلب على
مخاوف والديه :لتبدأ بذلك مغامرة رائعة ،ظهر فيها الكلب
األزرق شيان بلو مجد ًدا بمالبس احتفالية،في أوج أناقته .عمل
مرفق بملف استثنائي تخبرنا فيه ناديا بأسرارها حول تقنيات
ونشأة األلبوم.

RIGHTS SOLD

أرييل هولز

البقاء على قيد الحياة بعد نهاية
العالم  ...والبقاء على قيد الحياة
في المدرسة الثانوية!

نشر العمل بتسع لغات  :العربية ،الصينية ،األلمانية ،اإليطالية،
الكورية ،البولونية وااليبانية

FIND OUT MORE
> تم بيع  500000نسخة في فرنسا
9782211014175 | 1989 | 52 pages
26x31 cm | 19.00 €

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ناديا

عيد ميالد سعيد أيها الكلب
األزرق
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مدرسة الترفيه
داغفريد
Dagfrid : A Thor et à travers

كتب للناشئة

داغفريد

بالفعل أمر غير عادل

دكتور بوبوف
قرر بوبوف اليوم أن يكون طبيبًا وأن يعالج الكالب ،إال أنهم
ال يرغبون في اجراء فحص طبي وال في ابتالع الدواء ،فيبدأ
بوبوف بالبكاء .وإن كان األمر كذلك ،فسيشرب هو كل الشراب.

ليس لدى داغفريد أي رغبة في المساعدة في تحضير مأدبة
الطهاة .قد يكون ذلك شر ًفا ،لكن األمر غير عادل .ألنه في عالم
الفايكنج ،يتعين على الفتيات طهي األسماك ذات الرائحة الكريهة
بينما يتدرب األوالد ليصبحوا محاربين أو بحارة .أما بالنسبة
لشقيق داجفريد ،فيبدو أنه يستعد لمستقبل يتكاسل بشأنه .في
غضون ذلك ،لن تجهز المأدبة دون أن يقوم أحد بذلك ....
9782211307567 | 2020 | 48 pages
12,5x19 cm | 6.50 €

Docteur Popov

كتب للناشئة

9782211310871 | 2020 | 32 pages
21x26 cm | 11.00 €

أنييس ماتيو دوديه
أوليفييه تالك

بإله الرعد ، ،إن أصبح لدينا
يومًا ما أطفاال  ،فسيفعلون ما
يريدون!
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دوروتيه دو مونفريد

مغامرة جديدة مع الكالب!
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مدرسة الترفيه
Doucement, Palomino

بهدوء يا بالومينو

كتب للناشئة

ال يمكن إيقاف بالومينو منذ أن التقى بسكارليت ،فتاة أحالمه
الصغيرة .بمجرد حلول عطلة نهاية األسبوع يذهب لمقابلتها.
وعندما يرى أصدقائه روكسي وأريزونا ،عليه فقط أن يسابقهم.
بالقرب من الوادي القديم حيث يجتمعون جميعًا للعب ،يركض
مثل الريح ! وعندما تختفي سكارليت ،يركض بالومينو إلنقاذها،
وال يمكن إيقافه .موقف كوميدي ناجع وحوارات مضحكة للغاية.

L'âge des possibles

عمر االحتماالت

كتب للناشئة

ينتطر شاول وراحيل مستقبل مشرق :فالحياة عند األميش مخطط
لها وفق خط مستقيم .سوف تسمح لهم طقوس الرومسبرينج،
وهي بمثابة ما بين قوسين خارج نطاق األميش ،باكتشاف العالم
الحديث ورفضه بعد االطالع الكامل عليه .يجب على تمبل أن
تترك حياتها المنزلية الصغيرة لتنضم إلى أختها في المدينة،
وهذه األخيرة تطرح على نفسها الكثير من األسئلة وأولئك الذين
ال ينبغي لهم أن يفعلوا مثلها سيضيعون وسيعثرعليهم .لكنهم
سيخرجون أيضًا بإجابات ربما كانوا يفضلون تجاهلها .يستقطب
أسلوب ماري شارتر في الكتابة الحماسة والشك في فترة
المراهقة بشكل كبير.

9782211309264 | 2020 | 32 pages
20x24,5 cm | 12.20 €

ماتيو موديه
ميكائيل ايسكوفييه

9782211309714 | 2020 | 240 pages
14,8x21,8 cm | 15.00 €

اركض يا بالومينو ،اركض!
المغامرة الثانية للمهر المفضل
لدينا وفتاته الصغيرة الحبيبة.
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ماري شارتر

إن العالم كبير جدا ! كم نحن
محظوظون !
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مدرسة الترفيه
L'ours qui chante

La balançoire de l'espace

كتب للناشئة

الدب المغني

أرجوحة الفضاء

بمجرد أن يرتفع القمر فوق الغابة ،يغني الدب بير بهدوء لينام
أصدقاءه األرنب والدجاج والكتاكيت وصديقه العصفور ميرل
الذي علمه كل األغاني .فميرل كان يغني من قبل أن يتقدم في
العمر للغابة بأكملها ومنذ ذلك الحين ،أصبح الدب صوته..

كتب للناشئة

يصنع ميم وكروكوس مع بابا أرجوحة .لكنها مختلفة ومميزة
ألنها فضائية ،ويدعون بعد ذلك أمهم لتجربتها .يقرع بابا جرس
البداية ،بينما يطلق ميم وكروكوس األرجوحة في الهواء .دي
لينغ دي لينغ! يقرع بابا جرس نهاية الرحلة إن العالم كبير جدا !
كم نحن محظوظون!

باستيل 9782211306881 | 2020
32 pages | 20x26 cm | 12.50 €

9782211307789 | 2020 | 30 pages
17x20 cm | 10.00 €

ايميلي جادول

قصة قمر ونجوم
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ايال شاربون
جان لوروا

مرافقة النجوم .وقت من
األوقات الممتعة يسمح اآلباء
فيه ألنفسهم بأن يغوصوا في
ألعاب أطفالهم.
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مدرسة الترفيه
La cabane à dodo

! La tempête arrive

كتب للناشئة

كوخ النوم

وصلت العاصفة !

ففي فترة القيلولة في الحضانة ،ال تنام ليون البومة لكنها قامت
ببناء كوخ للنوم .يفتح أوسكار عينه" :إنه ال يشبه األكواخ.
انتظر!" استيقظ جول" :هل يمكنني المجيء؟ انضم إليهما بعد
ذلك بيو وغالديس .إن غرفة القيلولة مقلوبة راسا على عقب ،ال
يحتاجون إلى كوخ بسيط ،بل إلى كوخ رائع للنوم!

كتب للناشئة

حكاية متسلسلة حول المشاركة والمساعدة المتبادلة .يسود ذعر
بين حيوانات الغابة ،وعليهم مغادرة منازلهم بسرعة .بينما تخرج
األشياء عن السيطرة ،يهرب الجميع إلى جيرانهم .لكن سرعان
ما تصبح األماكن كلها غير آمنة .أين يمكنهم ايجاد ملجأ؟
كاليدوسكوب 9782378880330 | 2020
32 pages | 24x22,5 cm | 13.00 €

باستيل 9782211307321 | 2020
22 pages | 21x21 cm | 9.80 €

فريديريك ستير

حان وقت الهدوء
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كريستين دافنييه
ماجدالينا

كل شيء آمن ! الكتاب المثالي
لطمأنة نفسك في أمسية
عاصفة.
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مدرسة الترفيه
أحشاء N
La Venin

قصة مصورة ورواية مصورة

السامة
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 €

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

قصة مصورة ورواية مصورة

قلعة النجوم
(الجزأ )5

من المريخ إلى باريس

لورون استيه

ما يجب لمحبي الويستيرن

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؟
رو دي سيفر 9782810204700 | 2020
72 pages | 24x32 cm | 14.00 €
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اليكس أليس

كوكب المريخ عام ،1873
رافق سيرافان وأصدقاؤه
األميرة وشعبها عبر
المرتفعات.
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مدرسة الترفيه
مينوسكوليت N
Le grand livre de Minusculette

كتاب مينوسكوليت
الكبير

كتب للناشئة

في هذا الكتاب الرائع ل مينوسكوليت نكتشف كل ما نريد
أن نعرفه عنها  :منزلها ،و كيف انها تزن  17جرامًا كما
يزن عصفور صغير أو حبتين من الكستناء .نلتقي بأصدقائها
وأخواتها ،ونتعرف على كل ما تفعله في كل يوم من أيام
األسبوع ،وفي كل موسم ،وما الذي تأكله  ...نتعلم الكثير من
األشياء في هذا الكتاب عن الجنية الصغيرة !
9782211305228 | 2020 | 32 pages
23,5x30 cm | 12.50 €

Le livre des petits bonheurs

كتاب المتع
الصغيرة

كتب للناشئة

عندما ال نكون على ما يرام نذهب لنعانق أمنا ونفكر أيضا
في أشياء لطيفة ،وأشياء صغيرة مثل خنفساء تقف على يدنا،
أو عندما نأكل البطاطس المقلية .هذه هي ببساطة متع الحياة
الصغيرة!

كريستين دافنييه
كيميكو

9782211309288 | 2020 | 74 pages
14x14 cm | 11.50 €

كل شيء عن مينوسكوليت

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

سوليداد برافي

متع الحياة الصغيرة على مدار
الفصول  :متع مبهجة لألطفال
وللوالدين أيضا!
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مدرسة الترفيه
Le mot le plus gros

الكلمة األكثر بذاءة

كتب للناشئة

"ها نحن على الهواء مباشرة من ساحة قرية جروفيل لهذ العدد
الجديد من  :الكلمة األكثر بذاءة!" فيفي ولولو هما المقدمان
الشهيران لمسابقة الكلمات البذيئة التلفزيونية .منافسة تشبع الخيال
وتستبعد الشر.

Lisette et le gros mensonge

ليزيت والكذبة
الكبيرة

كتب للناشئة

هل يكذبان؟ هل يكذبان فعال؟ هل يقوالن كذبة كبيرة؟ شيء
لم تقم به أبدا ليزيت وصديقها بوبي .لكن على ما يبدو هو أمر
مضحك ،ماذا لو حاولنا لنرى كيف سيكون شعورنا؟ ها هو
الفيل بوبوف يأتي ويطرح سؤاال  ...وها هي االبداعات تنطلق!
إن مشكلة األكاذيب تكمن في أننا نعرف من أين نبدأ ،ولكن ال
نعرف متى نتوقف.

كاليدوسكوب 9782378880231 | 2020
40 pages | 20x28,7 cm | 13.50 €

كريس دس جساكومو
ميكائيل ايسكوفييه

9782211310697 | 2020 | 32 pages
21x23 cm | 12.20 €

قصة مليئة بالتقلبات عن
الكلمات البذيئة !
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كاتارينا فالكس

مغامرة جديدة من مغامرات
ليزيت

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مدرسة الترفيه
Lucky Joey

Ma baby-sitteuse
et les petites personnes

كتب للناشئة

الكي جوي

كتب للناشئة

جليسة األطفال
والناس الصغار

يعيش السنجاب جوي مع عائلته في حديقة كبيرة في مدينة
نيويورك .سريع ورشيق  ،يحب وظيفته على الرغم من
المخاطر .جوي هو منظف زجاج! من أعلى المباني ،يحلم جوي
بالسفر والزواج من لينا حبيبته .كالهما يعمالن بجد لمحاولة
تحقيق أحالمهما .هل سيسمحون ألنفسهم بأن ينغمسوا في تقلبات
الحياة  ،أم سيتحسن حظ الكي جوي أخيرًا؟
باستيل 9782211301695 | 2020
36 pages | 24x34 cm | 15.00 €

ستيفان بوالن
كارل نوراك

دعوة لإليمان بنفسك والتمسك
بأحالمك

تم افتتاح متجر للحيوانات األليفة بجوار المدرسة .يباع فيه أحدث
الصيحات المجنونة للموضة :أشخاص صغار ،وهم أنواع من
البشر طولهم بحجم أقالم الرصاص .تدخل الدجاجة جاكوت،
تجرها المهرة شيال مربية األطفال المفضلة لديها .تريد شيال
شراء واحد من األشخاص الصغار بأي ثمن ،مثل صديقتها
االنسة مزعجة .لكن هذا األمر يربك جاكوت التي تتساءل :هل
يمكن ل األشخاص الصغار أن يكونوا سعداء في األسر حيث
يأكلون طعاما مذاقه سيء جدا ؟
9782211307079 | 2020 | 88 pages
20x27 cm | 13.50 €
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أليس بونيل

رسومات مميزة بتأثيرات
البوب

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مدرسة الترفيه
Milo l'ours polaire

ميلو الدب القطبي

كتب للناشئة

Miranda Chocolat

ميراندا شوكوال

ال تقع الدببة القطبية في الحب إال مرة واح ًدة فقط في الحياة:
القتال .ميلو دب مختلف ،يحب أن يقوم بعد الشهب والعناية بمن
هو مكلف بحمايتهم من ذوي المعاطف البيضاء .ولكن اآلن،
وبسبب سوء فهم مؤسف ،تم اختياره للقتال في حلبة .يجب على
ميلو المسالم أن يترك جليده للتوجه إلى نيويورك ،لمباراة مالكمة
القرن ...ألوان مائية رائعة ووصف يخطف األنفاس لنيويورك.

آباء أنيقون للغاية ،ومدبرة منزل ،وقائمة ال نهاية لها من
المحظورات وأخرى مماثلة لها في الطول لاللتزامات .تربية
ميراندا مثالية لكن حياتها مملة جدا .الشيء الوحيد الذي ينقذها
هو وجود عائلة بيتروس السعيدة وحلوياتها األسطورية .كما أن
ميراندا ليست الشخص الوحيد الذي يحبها ،واندرفول العمالق
الصناعي يحبها أيضا ألسباب أخرى ...

تم نشر العمل باللغة الكورية

9782211309660 | 2020 | 144 pages
13,5x20,5 cm | 11.00 €

RIGHTS SOLD

كاليدوسكوب 9782378880156 | 2020
36 pages | 21,5x29 cm | 13.50 €

جولييت الغرونج
لوران سوييه

بطل سلمي يقاوم الوحشية
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كتب للناشئة

أستريد ديبورد

يمكن للحلوى أن تكون شكالً
من أشكال مقاومة الحياة
اليومية.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مدرسة الترفيه
Mission Mammouth : Histoires naturelles

مهمة الماموت

كتب للناشئة

قصص عن الطبيعة

تعيش أموسكان أقدم شخص في البشرية في سيبيريا ،على حافة
العالم ،بالقرب من مجال األرواح .كل ما تبقى لديها اآلن هو
ذكرياتها ،وثالثة أشياء ثمينة أعطيت لها :تعويذة جلدية ،وحقيبة
صور ،وفستان رائع ارتدته مرة واحدة فقط منذ فترة طويلة
جداً .لقد كان والدها الصياد يفضل أن يكون لديه ولد ليعلمه كيف
يصطاد الرنة في الشتاء ،والسلمون في الصيف .ولذلك قام بتربية
أموكسان كما لو كانت صبيا .لكن في ذلك العام ،يكتشف االثنان
معا عمال ًقا عاد من عصور سيتعرفا إليها معًا .إنه الماموث الذي
سوف يمنحهم أكثر المغامرات دهشة في حياتهم.
9782211305204 | 2020 | 208 pages
13,5x20,5 cm | 12.00 €

! Mission p’tit déj

مهمة طعام
الفطور

كتب للناشئة

آرثر هو ولد صغير محظوظ .والدته مستعدة لفعل أي شيء
يجعله سعي ًدا ،فهي تستسلم ألهوائه المجنونة .ففي كل صباح،
عند الفطور ،يأتي آرثر بفكرة جديدة مجنونة .إلى أي مدى
ستكون أمه مستعدة إلرضائه؟ حب األم الغير المشروط لطفلها.

اكزافييه لورون بوتي

كاليدوسكوب 9782378880415 | 2020
32 pages | 22,5x30 cm | 13.00 €

تجوب أموكسان روسيا عبر
العصور ،من سهول سيبيريا
إلى بالط القيصر.
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بارو

وجبة الفطور  :مغامرة اآلباء
اليومية

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مدرسة الترفيه
! Moi veux ça

On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille

كتب للناشئة

أريد ذلك !

ال يمكننا قطع
أقدام فتاة صغيرة

اليوم ،يذهب سيمون وشقيقه الصغير غاسبارد للتسوق مع
والدتهما في السوبر ماركت .كانت أمهم واضحة ج ًدا  :سيقومون
بشراء احتياجاتهم للوجبات ،وال شيء غير ذلك .يقوم األرنبان
بعدة محاوالت أمام الحلوى وبطاقات كيكوجون ولعب البلوبيجا
اللينة " :أنا أريد هذه!" إال أن األم لم تقبل أبدا ،أخذت تمأل عربة
التسوق بالخضروات الجيدة ،وفجأة بدأت هي أيضًا بالصراخ ...

كتب للناشئة

كيف يمكن للوجود االستمرار؟ إنها فقاعة هواء ،نوتة موسيقية
لألصدقاء ولألصحاب التعساء ،وللخيال ،وفي المعاناة اليومية
التي تعيشها نوال منذ إجراءها عملية جراحية في المستشفى لم
تنجح بشكل جيد ،لكنها ليست وحدها  :في رأسها يسكن مهرج
وطائرة مع طيار وجندي .ينطلقون معا إلى الحياة!

9782211307444 | 2020 | 32 pages
22x27,5 cm | 12.70 €

ستيفاني بالك

9782211310857 | 2020 | 320 pages
14,8x21,8 cm | 15.50 €

فقدان صواب عام ،وممتع
لألطفال وللوالدين
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تاي مارك لو تان

ما الذي يسمح للوجود
باالستمرار؟

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مدرسة الترفيه
مصاص دماء صغير N
Petit Vampire (Tome 1) : Le film d'horreur

مصاص دماء
صغير

Pikkeli Mimou

كتب للناشئة

بيكيلي ميمو
يأتي أول تساقط للثلوج في الشتاء في عيد ميالد بيكيلي ميمو،
أحد أصدقاء كيليوك .يقرر زيارته وياخذ معه حقيبة نومه
وبعض الطعام وكعكة وهدية لميمو .يقول كيليوك في طريق
الذهاب :ال أعرف ح ًقا أين أنا ولكني سعيد بوجود ثلوج هنا فهي
تنير طريقي ،ووصل أخيرًا إلى وجهته .عيد ميالد سعيد بيكيلي
ميمو!"

فيلم رعب

بدأ كل شيء بفيلم رعب ،وبالرغم من تحذيرات ميشيل مصاص
الدماء الصغير بأن هذا الفيلم ليس مناسبا لعمرك يا ميشيل ،لكننا
ذهبنا لرؤية كوماندو األموات األحياء .في الفيلم ،كانت الزومبي
النازية مخيفة ،لكن فكرة أن هذا عمل سينمائي خففت من حدة
األمر .المشكلة تكمن في عودة هؤالء المروعين مساءا في
حلمي .للتخلص منهم اخترعت بابًا وغادروا أخيرا! إال أنني لم
أكن أعرف إلى أين يقود هذا الباب .جاءت مارجريت بعد ذلك
لتقول لي أن آتي بسرعة ،ألن الزومبي المروعين دخلوا عند
مصاص الدماء الصغير.
9782211311021 | 2020 | 96 pages
13,5x20,5 cm | 9.50 €

كتب للناشئة

باستيل 9782211306584 | 2020
36 pages | 20x26 cm | 12.50 €

جوان سفار

في هذه الرواية البطل هو
مصاص الدماء الصغير !
حلمنا به ،وجسدها جوان
سفار!
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آن بروييار

عيد ميال سعيد بيكيلي ميمو

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مدرسة الترفيه
المنقذ واألبناء
)Sauveur & Fils (Saison 6

كتب للناشئة

المنقذ واألبناء
(الموسم )6
من هو هذا الرجل الذي يريد أن يتم استقباله في الساعة 7
صباحً ا في  12شارع دي مورلين والذي يبدو أنه يعرف منزل
المنقذ كما لو كان قد عاش هناك بالفعل؟ من أين أتى جيلبرت
الشيطان الذي يزعج سارة الصغيرة بالصراخ في أذنها بكلمات
نابية؟ ولماذا سرقت غزل الناصري مفتاحً ا من حقيبة مدرس
مادة علوم الحياة والتكنولوجييا؟ ما الذي ستفعله كيمي بهذا
السالح الذي وقع بين يديها؟ وهل جوفو مختل كاذب أم مريض
نفسي؟ هل سنتعرف أخيرًا على ماضيه؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات  :الهنغارية ،اإليطالية ،الروسية
والسلوفينية.
9782211309097 | 2020 | 352 pages
14,8x21,8 cm | 17.00 €

ماري أود موراي

في هذه المرة كان العالج
النفسي يشبه تحقيق الشرطة
بشكل كبير جدا !

Sidonie Souris

الفأرة سيدوني
تحب الفأرة سيدوني أن تكتب ،وأكثر ما تحبه هو سرد قصص
المغامرة .لكن في يوم من األيام ،حدث ما منعها عن ذلك ،لم
يعد لديها المزيد من األفكار  ...لحسن الحظ ،لدى أمها أكثر من
راو مثير للقلق :
خدعة في جعبتها رحلة عبر الزمن يرويها ٍ
وهو عبارة عن حصاة .من المعروف أن الحجر ال يتحرك ،قد
تثرثر األحجار فيما بينها ،لكنها تشعر بالملل بعض الشيء .وقد
تلتقط الحصى الجميلة والناعمة ،وتجمع ،وتستبدل ،وتنقل في
األسفار .أما هذه الحصاة فهي لم تعد تريد أن تتحرك أو تستقر
هناك بين الحجارة .من أين أتت؟ هل كانت دائما حصاة؟ ماذا
كانت من قبل؟ إنها قصة مدهشة وطويلة  ...لن تمل الحجارة أبدا
بعد اليوم.
9782211308502 | 2020 | 48 pages
12,5x19 cm | 6.00 €
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كتب للناشئة

كلوتيلد دوالكروا

أمستعد أنت للمغامرة؟ قصة
بطلة صديقة للبيئة تكتفي بالحد
األدنى من األشياء وتحب
المغامرة.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

مدرسة الترفيه
Silex

كتب للناشئة

سيليكس
على كوكب هومو دين ،يأكل الكبار الصغار .كيف يمكن أن
تصبح صيا ًدا عندما يكون طولك يعادل ثالث تفاحات ؟ إلسكات
سخرية اآلخرين ،يطلق سيليكس رها ًنا خطيرًا  :في أقل من
سبعة دورات قمرية ،سيصل إلى القمة  ...في األكل الفظيع لكل
شيء! رسالة عن الصيد لمعالجة قضية الرفق بالحيوان.

Tiguidanké

تيجيدانكي

كتب للناشئة

ال تريد تيجيدانكي إنهاء طعامها .إال أن أباها غير موافق على
ذلك ويهدد باالتصال بالذئب ،وعند وصول هذا األخير ،ال تسير
األمور كما هو مخطط لها.
كاليدوسكوب 9782378880255 | 2020
40 pages | 22x31 cm | 13.50 €

كاليدوسكوب 9782378880224 | 2020
48 pages | 20x30 cm | 13.50 €

ستيفان سينيغاس

قابل أعظم صياد للديناصورات
عبر كل العصور!
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فرونسوا سوتيف
فانيسا سيمون كاتالن

بطلة ذات شخصية قوية ال
تخاف من أي شيء!
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مدرسة الترفيه
? Tu étais où avant

أين كنت من قبل ؟
تحب الفأرة سيدوني الكتابة ،وأكثر ما تحبه هو سرد قصص
المغامرة .لكن في يوم من األيام،حدث ما منعها عن ذلك ،لم
يعد لديها المزيد من األفكار  ...لحسن الحظ ،لدى أمها أكثر من
خدعة لحثها على الكتابة.
راو مثير للقلق  :حصاة من المعروف
رحلة عبر الزمن يرويها ٍ
أن الحجر ال يتحرك ،قد تثرثر األحجار فيما بينها ،لكنها تشعر
بالملل بعض الشيء .وقد تلتقط الحصى الجميلة والناعمة،
وتجمع ،وتستبدل ،وتنقل في األسفار .أما هذه الحصاة فهي لم
تعد لديها رغبة بالحركة أو االستقرار هناك بين الحجارة .من
أين أتت؟ هل كانت دائما حصاة؟ ماذا كانت من قبل؟ إنها قصة
مدهشة وطويلة  ...لن تمل الحجارة أبدا بعد اليوم.
9782211309424 | 2020 | 44 pages
17x19 cm | 12.50 €

Un loup sort dans la nuit

كتب للناشئة

ذئب يتجول ليال

كتب للناشئة

عزيزي القارئ ،هل أنت مستعد لسماع قصة مدهشة؟ عليك أن
تجلس بارتياح ،ألن المغامرة ستبدأ ! يخرج ذئب في الليل ،إلى
أين هو ذاهب؟ نحو قلعة غول عمالقة على المحيط الهائج أو إلى
أمام طبق من المعكرونة؟ الكتشاف ما سيحدث ،يجب ان تفتح
الكتاب وتبدأ بتقليب الصفحات ...
9782211309448 | 2020 | 36 pages
23x19 cm | 13.00 €

ايفان بومو

أمستعد أنت للمغامرة؟ قصة
بطلة صديقة للبيئة تكتفي بالحد
األدنى من األشياء وتحب
المغامرة.
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رودي سبيسيرت
كليمونتين ميلوا

ألبوم مزدوج وتفاعلي يسمح
للقارئ بالمشاركة في بناء
القصة
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مدرسة الترفيه
Un peu beaucoup

كثير بعض الشيء

كتب للناشئة

تعتبر الشجرة هشة  -عليك االعتناء بها ومعاملتها كصديق .أنا
وشجرتى نعتني ببعضنا البعض ،ففي بعض األحيان تعطني أحد
أكواز الصنوبر .ليس بالشيئ الكثير ،إال أنه ال يمكنها أن تعطيني
كل ما تملك ،فهي تحتاج إلى إيجاد التوازن الصحيح .وإن فقدت
يومًا ما أكوازها فستظل لها إبرها وفروعها وجذورها.
باستيل 9782211307758 | 2020
36 pages | 20x28 cm | 12.50 €

أوليفييه تاليك

دليل جديد على حب السنجاب
تاليك لشجرته
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