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لو موسكادييه
(Dé)connexions :
! Au secours je suis accro aux écrans

كتب للشباب الراشدين

(قطع)االتصال

النجدة ،أنا مدمن على استخدام
الشاشات
نتعرف في هذا العمل على ثالث مراهقين مانون وكليمان وإنزو.
تريد مانون أن تصبح مصممة ألعاب لكنها تفتقر إلى الصبر.
إنزو مدمن على األلعاب عبر الشبكات وألعاب األلغاز ،ويدفعه
عدم شعوره باالرتياح للتشبه بهذه الصور الرمزية .فقد كليمان
للتو كلب طفولته وال يجد آذا ًنا حنونة إال بين متابعي وسائل
التواصل االجتماعي .ثالث تجارب مختلفة توضح مدى تعقيد
وتنوع ما يُعرف عمومًا باسم إدمان الشاشة.
9791096935512 | 2020 | 96 pages
14x19 cm | 12.50 €

À corps parfait

الجسم المثالي

كتب للشباب الراشدين

أنطون مغرم بأودري ،ويود أن ينقذها من مرض فقدان الشهية.
يعيشون في حي بيلفيل ،لكن في عالمين مختلفين .يقود والد
أنطون مترو األنفاق .ووالدة أودري تعمل مراسلة إخبارية.
من خالل قصائد الهيكوس التي كتبتها الفتاة الصغيرة ،يتم نسج
القصة غير المحتملة لصبي يبلغ من العمر  61عامًا ،يواجه
صعوبات في المدرسة ،وتلميذة المعة تبحث عن هويتها .هل
سيتغلبون على خالفاتهم ؟ صوتان ،شخصيتان .ولكل رؤيته
الخاصة للعالم.

كريستين دوروان
أالن ديفرو

9791096935574 | 2020 | 224 pages
14x19 cm | 13.50 €

قصة خيالية ونصائح نفسية
للمساعدة في الفصل أو منع
اإلدمان على الشاشات.
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فانسيان موشلير

قصة حب غريبة تدور أحداثها
على خلفية مرض فقدان الشهية
العصبي.
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لو موسكادييه
À la belle étoile

في العراء تحت
النجوم

Barjoland

كتب للناشئة

أرض الجنون
ينقلب عالم داميان رأسًا على عقب في اليوم الذي يعلم فيه ،أن
األمريكيين قد انتخبوا دونالد ترامب على رأس الواليات المتحدة،
وأن والدته تخطط لبدء حياة جديدة مع معالج نفسي يعمل في
ً
محاطا بأصدقائه المقربين،
برنامج إذاعي موجه لللمراهقين.
طالب المدارس الثانوية المتصلين بانترنت وشبكاتها بشكل
دائم ،سيبذل الشاب قصارى جهده لمحاولة تشويه سمعة المعالج
النفسي في عيون والدته  ...حتى أنه يرتكب ما ال يجب ارتكابه
ويصل بذلك إلى حد الجنون.

في صباح أحد األيام ،تعرض يائيل على أخيها األكبر المعاق
بييرو مرافقتها إلى المدرسة .يشعر بييرو بالسعادة  :فهو يحلم
دائما بالذهاب إلى مدرسة األشخاص العاديين منذ فترة طويلة.
لكن اآلخرين سخروا منه حين ذهابه ،ليفقد الفتى كل قدرة لديه،
فيهرب ويضيع في المدينة ،ويلتقي هناك بالسيدة التي تعيش في
الشارع ،في قلعة من الورق المقوى.
9791096935062 | 2018 | 80 pages
14x19 cm | 9.50 €

كتب للشباب الراشدين

أيريك سانفوزان

9791096935383 | 2019 | 184 pages
14x19 cm | 12.50 €

عمل يروى بثالثة أصوات
لدعم الشباب في فهم اإلعاقة
الذهنية.
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جان لوي لوسياني

اختراق غريب في حياة
مراهق وحياة مدرس يحاول
كل على طريقته الخاصة،
أن يجد مكانه في عالم أصبح
مجنو ًنا.
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لو موسكادييه
Black Friday

الجمعة السوداء

كتب للشباب الراشدين

Caméléon :
! Les filles Asperger déboulent

كتب للشباب الراشدين

حرباء

انهيار اسبيرجير يا فتيات

فساتين و مكياج ،جهاز لوحي من الجيل الجديد .قانون جديد
عن التقادم ،متجر صغير غير قانوني ،وسانتا كلوز ضائع في
قلب إفريقياو ،طفل يتغذى بشكل جيد .الجمعة السوداء ،هي ست
قصص فكاهية سوداء ممتعة جدا .لكن احذر" ،الجمعة السوداء"
ستترك طعمًا مرً ا في فمك  :عندما يسود االستهالك المفرط
وعروض التخفيضات المستمرة حتى الغثيان ،فإن كوكبنا يعاني
من عسر الهضم.
9791096935475 | 2020 | 112 pages
14x19 cm | 11.50 €

كريستوف ليون

ستة قصص قصيرة تتحدث
بعنفوان عن تجاوزات مجتمعنا
االستهالكي.

أليس فتاة مراهقة وصفها الجميع دائمًا بأنها ذات إمكانات عالية
دون إدراك عمق انزعاجها .سيؤدي تغيير مكان السكن وتغيير
الكلية إلى زعزعة استقرارها وإبراز شخصيتها .إعجابها
بفاني نجمة الفصل ،ورغبتها في أن تكون مثلها من أجل أن
تكون محبوبة ،سيفجر معاييرها ويعرضها للخطر .نادرًا ما يتم
تشخيص اضطراب أسبيرجير في مرحلة الطفولة .إن اكتشافه
مبكرًا سيساعد الفتيات المراهقات على االزدهار ومساعدة من
حولهن على التعامل معه.
9791096935529 | 2020 | 96 pages
14x19 cm | 12.50 €
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كريستين دوروان
جيل مارتينيز

قصة خيالية ونصائح نفسية
لفهم واستكشاف /إزالة
الغموض عن أيسبرجير لدى
الفتيات الصغيرات
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لو موسكادييه
Ce point qu'il faut atteindre

النقطة التي يجب
الوصول إليها
فيوليت وأرنود ،طالب مدرسة ثانوية في  17من العمر ،لم
ينفصال منذ الصف الخامس ،تربطهما عالقة تزداد قوة مع
الوقت .يحبان بعضهم البعض ،والحياة جميلة بالنسبة لهما ...
فيوليت ،نشطة للغاية على شبكة اإلنترنت ،تدير منتدى أدبيًا
ومدونة تعبر فيها عن شغفها بالكتابة .لكن بعد حفلة في باريس
نظمها أعضاء المنتدى ،تغيرت فيوليت .أرنو ،الذي لم يكن
حاضرا في الحفلة ،قلق ويريد أن يفهم .ما الذي حدث في تلك
الليلة؟ ولماذا ال تتمكن فيوليت من تذكر ما حدث؟
9791096935505 | 2020 | 192 pages
14x19 cm | 13.50 €

كتب للشباب الراشدين

ميراي ديسديرو

تستأنف مدوّ نة تبلغ من العمر
 17عامًا مسيرة حياتها ببطء
بعد أن اغتصبها محرر
باريسي.

Comment j'ai réparé le sourire de Nina

كيف أصلحت
ابتسامة نينا
غاسبارد ولد جدي ،حتى أنه جدي ج ًدا بالنسبة لوالديه الغير
منظمين أبدا ،فهم يسخرون ويتشاجرون ،سخيفون وغريبو
األطوار .في الحياة اليومية ،غاسبارد يعتني بكل شيء .يهتم
بأخته الصغيرة أنابيل وباراسيتامول القرد الذي نجا من مختبرات
سيرفايس؟ وهو يفعل ذلك بشكل جيد جدا! إال انه ذات يوم ،تبكي
نينا الجميلة بسبب غاسبار الذي لم يكن يقصد ذلك أبدا ،سيبذل
غاسبارد قصارى جهده إلصالح واستعادة االبتسامة المفقودة.
9791096935666 | 2020 | 146 pages
14x19 cm | 12.50 €
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كتب للناشئة

نيكوالس ميشيل

رواية مبهجة ومتناغمة تجعل
األطفال والكبار يموتون من
الضحك.
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لو موسكادييه
Dysfférent

مختل

! Et si demain... : le retour

كتب للناشئة

وإذا في الغد : ....
العودة !

يا لها من فكرة غريبة أن نطلق على طفل اسم شارلمان !
تشارلي متأكد من أنه سيكون ً
طفل مثل أي شخص آخر
بدون هذا االسم األول الغريب ...يقال في الواقع أنه مشتت
للغاية ومشتت للغاية  ...األمر الذي يثير استياء البالغين من
حوله ،واستهزاء رفاقه .يعاني شارلمان من عسر القراءة
وديستوغرافيك وديسبراكسيك .ولكن من قال أن األطفال متعددي
المشاكل في القراءة ال يمكنهم فعل شيء؟ شيء؟ قد يكون هذا
االختالف فرصة جيدة له!
9791096935116 | 2018 | 96 pages
14x19 cm | 10.50 €

فاني فنديرميرش

قصة طفل يعاني من عسر
القراءة يتعلم التغلب على إعاقته
من خالل الموسيقى.

إحدى عشرة قصة قصيرة قوية وشيقةُ ،تظهر االنجرافات
المحتملة لعالم قريب ج ًدا من عالمنا  -عالم الغد .ماذا لو ...أصبح
البشر أغبياء؟ ماذا لو أصبحت اإلنسانية حمقاء غدا  ...ماذا لو
تمكنا من التجسس على بعضنا البعض؟ ماذا لو كان للمال تاريخ
انتهاء ؟ ماذا لو ارتدت الكالب نظارات غدا؟ نقلق بشأن ذلك
ولكن دائمًا بروح الدعابة .والصورة برمتها ترسم مستقبال يبدو
أنه غير صحيح لما هو واقعنا المقلق بالفعل.
9791096935635 | 2020 | 120 pages
14x19 cm | 11.50 €
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كتب للشباب الراشدين

ميشيل بيكمال

عندما تجعل الديستوبيا التنديد،
بحكمة ودعابة ،بتجاوزات
مجتمعنا المعاصر أمرا
ممكنا...
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لو موسكادييه
Je les entends nous suivre

أسمعهم يتبعونا

كتب للشباب الراشدين

عندما يلتقي ليو مع ليونور في درس المالكمة ،تبدأ قصة حب
من النظرة األولى .وفي عيد ميالدها الخامس عشر ،قرر تقبيلها،
وفي نفس الحفلة ،كان هناك شاب يدعى روبن ،وجهه نحيف،
وعيونه المعة كالذهب ،شخص ساحر .يترك ليو نفسه بين
ذراعيه ،لكن لماذا استسلم؟ وهو الذي كان قبل ساعة ينظر بحب
إلى ليونور؟ كيف تعيش العالقة مع صبي وأنت تخاف من نظرة
العائلة واألصدقاء؟ إلى يوم وقوع روبن وليو ضحية لهجوم معا ٍد
للمثليين ...
9791096935130 | 2018 | 96 pages
14x19 cm | 9.50 €

فلورونس كادييه

رواية عن الحب والهوية
الجنسية ونظرة اآلخرين.

Je voulais juste être libre

كنت أريد فقط أن
أصبح حرة
لماذا هرب مانون ،البالغ من العمر  16عامًا ،والمعروفة
بحكمتها الشديدة ،من المنزل في إحدى الليالي في شهر يونيو؟
لماذا انتظرت والدتها كل هذا الوقت لإلبالغ عن اختفائها؟ لماذا
لم يكن لدى سالومي صديقتها المقربة أخبارا عنها؟ ولماذا ال
يريد فالنتين أن يكشف إلى أي بعد وصل حبا بمانون؟ إذا قبل
الجميع بمشاركة ما يعرفونه ،فربما سنكتشف في النهاية لغز هذا
االختفاء الغريب  -اختفاء فتاة صغيرة حلمت للتو بأن تكون على
طبيعتها ،بحرية تامة.
9791096935321 | 2019 | 216 pages
14x19 cm | 13.50 €
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كتب للشباب الراشدين

كلير غراتياس

رواية عن االختفاء المقلق لفتاة
"رزينة" تبلغ من العمر 16
عامًا ...
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لو موسكادييه
L'avertissement des abysses

تحذير من الهاوية

كتب للشباب الراشدين

La faille

الصدع

بينما يبدو االحتباس الحراري أمرًا ال مفر منه ،يصبح طالب في
المدرسة الثانوية ،الناطق باسم الشباب الذي يحلم بمستقبل سعيد
في عالم مستدام .بعد استدعائه إلى الهاوية من قبل حيتان غريبة،
يتلقى جايسون تحذيرًا أخيرًا من الطبيعة يجعله ،في الواقع،
رسوال للفرصة األخيرة .منذ ذلك الحين ،تحول وجوده إلى
زوبعة كبيرة لم تكن مجرد إعالمية .ال عجب عندما تعلم أن كل
شيء يبدأ في قلب مثلث برمودا ...

تبلغ ميريد من العمر  21عامًا وتدور في رأسها الكثير من
األسئلة .تراقب من نافذتها المصنع الكبير في نهاية السد وطيور
النورس على صواري القوارب .يبدأ فصل الصيف بشكل جيد،
إلى أن يأتي شخص غريب يسألها عن عائلتها ،ويبدأ رجل
غامض يرتدي قبعة في مالحقتها دون سبب واضح ،وتغامر
الفتاة بالخروج إلى أرض صناعية .ثم تجد نفسها بعد ذلك في
قلب سر يغرقها في أفظع التقلبات واالنعطافات للطاقة النووية ...

9791096935406 | 2019 | 352 pages
14x19 cm | 16.50 €

9791096935628 | 2020 | 200 pages
14x19 cm | 13.50 €

أرتور تينور

فيلم إثارة بيئي استباقي كتب
عندما كانت غريتا ثونبرج في
الرابعة من عمرها فقط ...
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كتب للشباب الراشدين

ليتيسيا كاسادو

تحقيق مثير أجري كقصة
بوليسية حول فضيحة نووية.
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لو موسكادييه
Le fils du héros

ابن البطل

كتب للشباب الراشدين

يغادر كل من لوكاس وأغاث وتوم ،طالب المدرسة الثانوية
الباريسية ،إلى برلين .هذه هي رحلتهم األخيرة قبل البكالوريا.
قال والد لوكاس ،وهو ألماني ،إنه في عام  1984اجتاز الجدار
الذي بني عام  1961ليقسم المدينة إلى قسمين .لكن في النصب
التذكاري الذي يكرم النساء والرجال الذين ماتوا وهم يحاولون
العبور من الشرق إلى الغرب ،يكتشف لوكاس أن اسم والده
موجود بين األسماء .كيف ؟ ثم يبدأ الفتى تحقي ًقا كبيرا في برلين
عام 2019يختلط فيه الماضي والحاضر والمستقبل.
9791096935413 | 2019 | 144 pages
14x19 cm | 11.50 €

Le gardien des moabis

حارس الموابي

كتب للناشئة

موبو هو باكا بيغمي يبلغ من العمر عشر سنوات .يعيش في
معسكر يقع في قلب حوض الكونغو .تعد الغابة الغامضة التي
تعج بالحياة ملعبه المفضل .ذات يوم ،يأتي لزيارة صغار سكان
الغابة مسؤول من كينشاسا :لقد باعت الحكومة للتو جزءًا من
أراضيها إلى قاطعي األشجار األجانب ،وصدرت أوامر للبيغمي
باالنتقال  ...إلى أكواخ إسمنتية .لذلك ،أنشأ موبو مع عائلته
ترسانة دفاع كاملة.
9791096935659 | 2020 | 160 pages
14x19 cm | 12.50 €

كريستين دوروان

تحقيق مثير في برلين أمس
واليوم.
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سيلين جاكو

رواية مغامرة بيئية في قلب
حوض الكونغو.
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لو موسكادييه
Maman les p'tits bateaux

أمي ،القوارب
الصغيرة
ماري بينيديكت تبلغ من العمر  12عامًا ،حصلت في عيد
ميالدها على جهاز كمبيوتر كهدية من والديها .تكشف الفتاة
سرها الرهيب لجهاز الكمبيوتر  :فمنذ خمسة أشهر ،كل يوم
أربعاء عصرا ،كان عمها لوران  -األخ األصغر لوالدتها الذي
قضت معه إجازة رائعة عندما كانت طفلة  -يسيء إليها جنسيًا.
تكتب عن عدم ارتياحها ومعاناتها وشعورها بالذنب وإحباطها
أمام من حولها ممن ال يستطيعون أو ال يريدون رؤية أي شيء.
لكن كيف يمكن كسر حاجز الصمت؟
9791096935499 | 2020 | 88 pages
14x19 cm | 9.50 €

كتب للشباب الراشدين

Phobie

فوبيا

كتب للناشئة

صوفيا طالبة متفوقة .لكن عندما تلتحق بالمدرسة اإلعدادية،
يتغير كل شيء .تتراجع درجاتها ،ويتخلى عنها أصدقاؤها،
ويأكلها الرعب .إلى أن يأتي اليوم الذي لن تشعر فيه بعدم
قدرتها على عبور بوابة المدرسة .بمساعدة والديها وما تبقى
من أصدقائها ،ستتمكن من وضع كلمات تسمي ما تعاني منه:
إنها تعاني من رهاب المدرسة .رواية تزيل الغموض وتدعو
للمشاركة في نقاش موضوع يمس العديد من المراهقين اليوم.
9791096935468 | 2019 | 96 pages
14x19 cm | 10.50 €

كلير مازارد

كتاب قوي لكسر الصمت حول
سفاح القربى.
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فاني فنديرميرش

رواية إلزالة الغموض بدون
محرمات أو صدمات ،عن
ظاهرة الرهاب المدرسي
المنتشرة.

خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

لو موسكادييه
Pierre le voleur

بيير السارق

Plastique apocalypse

كتب للناشئة

نهاية العالم
البالستيكية

في قريته ،يقوم بيير بسرقة كل ما يجذبه .وبما أن ذلك معروف
للقرويين ،فهم يذهبون الستعادة ممتالكتهم منه ألنه ال يختبئ
ويعيدها دائمًا .تبناه السكان كما هو ،وحتى الشرطة تركته .ولكن
في يوم من األيام ،تصبح األمور أكثر خطورة ،ويتم سرقة
السكان الغير دائمين .لكن في هذه المرة ،نفى بيير الحقائق.
رواية ريفية عن اإلحسان والتسامح والتضامن ،مفيدة للروح
المعنوية وتعيد اعطاء معنى لفكرة اإلنسانية.
9791096935642 | 2020 | 104 pages
14x19 cm | 10.50 €

ايف فريميون

عرض يمدح الكاتب الموهوب
من خالله البساطة والفطرة

يعد روبوت البالتيفوراكس تقدما هائالً في مجال التكنولوجيا
الحيوية .فهو من جهة يسمح بمعالجة جميع النفايات البالستيكية
على األرض دون بقايا أو تلوث .ومن جهة أخرى ،يمكن
لمخترعه الحصول على مليارات الدوالرات .لكننا لم نعتمد على
"تلك التفاصيل الصغيرة القاتلة" .تفصيل تافه رفض هذا الساحر
المتدرب (الذي اعتقد أنه أتقن كل شيء ،حتى قوانين الطبيعة)
رؤيته .النتيجة :ال شيء أقل من نهاية العالم حسنا  ...كما نعرفه.
9791096935093 | 2018 | 80 pages
14x19 cm | 9.50 €
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كتب للناشئة

ارتور تينور

مغامرة تخطف األنفاس تأخذ
قرائها إلى عالم مجهول ...
وربما إلى ما هو أفضل؟

