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في حقيبته

زرقة السماء

أوفرو البومة

الفيلة من األلف الى الياء

الحياة المزدوجة لميدور

سكن اإلقامة الطيبة

طفل وحيد و أفتخر بذلك

رحلة تسكع

هيمبو هيمبو

خارطة الكنز الرائعة

ساحرات ! قصة السحرة من
خالل الفن

يمكنك اختيار قصتك !

موردو  :كتاب األحالم
المستحيلة

ال يمكنني البقاء في
مكاني !

بيتنا الخشبي

كتاب مصور حي

كل ما أعرف عن الكالب

لو سوي للناشئة
 Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.frالحقوق في الخارج seuiljeunesse.com
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لو سوي للناشئة
Dans sa valise

في حقيبته

Éléphants de A à Z

كتب للناشئة

الفيلة من األلف
إلى الياء

ذات مرة كان هناك منزل صغير يسكنه رجل صغيريحزم
حقيبته للذهاب في رحلة .أثناء تنقله في المحيطات وتسلقه الجبال
سينتقل الرجل الصغير من مفاجأة إلى مفاجأة .كل ما تقدمنا
في هذا الكتاب ،نقرأ أكثر من  35لوحة ،التي تشبه الكثير من
العوائق التي يجب اجتيازها .خالل هذه المغامرات ،سيحتاج
الرجل إلى ما وضعه في حقيبته للمضي قدمًا ،ولكنه سيعثر أيضًا
على أشياء يضعها في حقيبته .ما بقي في الحقيبة في نهاية هذه
الرحلة!
9791023514407 | 2020 | 20 pages
23,5x25 cm | 16.90 €

كلوتيد بيران

انطلق في رحلة رائعة على
خطى هذا الرجل الصغير .ال
ترفع عينيك عن حقيبته!

هل تعلم أن الفيلة تخاف من النحل وليس من الفئران ،وأن لديها
 6أسنان فقط ويمكن أن تكون صامتة مثل القطط؟ من خالل
الجمع بين الروايات بجميع أنواعها (مقتطفات من مذكرات
المؤلف أو قصة كيبلينج القصيرة أو حتى القصص العجيبة)
والمعلومات العلمية والنوادر ،تهدف "موسوعة" الفيلة هذه إلى
أن تكون شاملة وغير نمطية .يذ ّكر هذا األلبوم الوثائقي الملتزم
األطفال بهشاشة الفيلة.
9791023513066 | 2020 | 96 pages
24,5x24,5 cm | 16.90 €
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كتب للناشئة

مارك دانيو

كتاب وثائقي رائع لتصبح
خبيرًا في الفيلة!
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لو سوي للناشئة
Fils unique et fier de l'être

طفل وحيد وأفتخر
بذلك
راوي قصتنا هو طفل وحيد ويفتخر بذلك! أهله يحبونه كثيرا
ولديه الكثير من األصدقاء الذين لم يحالفهم الحظ مثله .فهم
يعانون من سوء معاملة أخيهم أو ما هو أسوأ ،سوء معاملة
أختهم! تقاسم األلعاب وأن ال يكون محط اهتمام الجميع هي أمور
ال تعني له شيئا! الراوي هو ضحية إنكار رهيب ،فهوال يريد
فعال أن يرى ما يبدو واضحً ا للعيان ،ألنه على وشك أن يفقد
مكانته كطفل وحيد وهذا أمر جيد!
9791023514070 | 2020 | 56 pages
15x19 cm | 13.90 €

Himboo Humboo

كتب للناشئة

هيمبو هيمبو

كتب للناشئة

هيمبو هيمبو وحش كثيف الشعر و ودود ،لكن مزاجه سيئ هذا
الصباح ،فهو يكافح لفك رموز المقاالت الصحفية .من محرر
إلى طبيب ،ومن طبيب إلى متخصص ،يبحث هيمبو هيمبو ً
عبثا
عن حل لمشكلته ،كما أنه سيحتاج إلى استبصار إنسان صغير
ليرى بوضوح :ال شيء يستحق الذكر لكنه يعاني من قصر
نظر! ال شك في أن النظر للحياة بالنظارات يجعلها ملونة وأكثر
وضوحً ا!
9791023513400 | 2020 | 48 pages
27x38 cm | 16.00 €

سيلين لورانس
لوران سيمون

ألبوم مضحك للغاية لتعلم
الترحيب بأخ صغير أو أخت
صغيرة!
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كريستوف بيرنوديه
لوران سانغينتي

ستحبون هذا الوحش الذي يشبه
لعبة الدب المحشو العمالق!
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لو سوي للناشئة
Histoires à piocher

يمكنك اختيار
قصتك !
قصص تختار منها ما يحلو لك ،لتضحك وتحلم وترتعش!
طفل يمشي على سلك فوق تماسيح جائعة ،ذئب يتسلق كعكة
كريمة ،كائن فضائي عالق في المصابيح األمامية للسيارة ...
سلم كريستيان رو الصور التي أنتجها إلى فيليب ليتشرماير
الذي غاص في أعماق هذا الكون الرائع والغريب والمضحك
والمدهش ليجعلنا نقرأ أكثر من ثالثين قصة ،بأشكال ونغمات
متنوعة وفريدة.
9791023514100 | 2020 | 208 pages
17,5x25 cm | 18.00 €

Imagier du vivant

كتب للناشئة

كتاب مصور حي

كتب للناشئة

ستجدون أكثر من  50فاكهة وزهرة ونوع من الخضار
وحيوانات مختلفة للتعرف عليها في هذا الكتاب المصور الكبير
ج ًدا الموضوع بين أيديكم .تسمح لنا لوحات مارتن جاري الحية
باالنغماس في طبيعة غنية ومتنوعة وملونة .سيكتشف الصغار
العالم هناك ،كل بقدر فرحه بالمعرفة .أما البالغون فينغمسون،
من جانبهم،بسعادة في هذه اللوحات الرائعة ،فرحين بالربط
الشيق بين الصورة و الطبيعة.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق للنشر في إيطاليا

فيليب لوسيرمييه
كريستيان رو

9791023513394 | 2020 | 64 pages
25x34 cm | 15.50 €

خمسة وثالثون قصة تختارها
حسب الرغبة لتضحك وتحلم
وترتعش!
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مارتان جاري

لوحات رائعة تغني هذا الكتاب
المصور الكتشاف العالم.
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لو سوي للناشئة
! J'ai la bougeotte

ال يمكنني البقاء
في مكاني !
كتاب لتعلم الحركة في كل االتجاهات مثل الحيوانات .هل يمكنك
الوقوف على ساق واحدة مثل طائر الفالمنجو؟ التثاءب مثل
فرس النهر؟ في هذا الكتاب المرح الغني بالرسوم التوضيحية
المائية ،يكتشف الطفل عالم الحيوانات في نفس الوقت الذي
يكتشف فيه جسده :في لعبة المرآة ،تستنسخ الشخصية الموجودة
على الصفحة اليسرى إيماءات الحيوان على اليمين ،ويمكن
للقارئ القيام بنفس الشيء .قراءة ممتعة ،مثالية للحظة تناغم بين
الوالدين والطفل.
9791023514209 | 2020 | 40 pages
21x21 cm | 12.90 €

L'azur

كتب للناشئة

زرقة السماء

كتب للناشئة

المنشوراألصلي :العالم من خالل عيون اليرقة .تخرج اليرقة
من بيضتها ،وتدخل خطوة بخطوة إلى عالم مجهول .في البداية،
كل شيء يبدو ضبابيا :األصوات والصور والروائح .ثم صفحة
بعد صفحة ،يبدأ الكون بالتشكل .تجتاز اليرقة العواصف وتتعلم
الزحف أو االختباء أو االنكماش أو التمدد .ثم تذهب تحت
شجرة ،وتتكور على نفسها ،وتشكل شرنقة .بعد بضعة أسابيع،
ستخرج متحولة وتطير في زرقة السماء.
9791023515183 | 2020 | 40 pages
18x25 cm | 13.50 €

سارا غافيولي

كتاب لتعلم التحرك مثل
الحيوانات!
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كارولين بيلسييه
ماتياس فريمان

كتاب نكتشف فيه العالم من
خالل عيون يرقة
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لو سوي للناشئة
La double vie de Médor

الحياة المزدوجة
لميدور

La folle équipée

كتب للناشئة

رحلة تسكع
ذات مرة كان هناك ديك وكلب وقطة .وفي يوم من األيام دمر
إعصار منزلهم ،فانطلقوا في عربة ً
بحثا عن مكان لالستقرار
فيه .وفي النهاية ،عندما يتعرض أبطالنا للهجوم من قبل الذئاب
تتحول العربة ،ويقف عشرة أصدقاء في وجه العدو .اقرأوا
الكتاب من البداية وسترون العربة تتحول تدريجيًا ،وتنضم
الحيوانات في المشهد إلى الفريق المجنون!

يسحب ذئب جائع جيفته ً
بحثا عن شيء ليأكله .جذبته رائحة
وجبة تغلي ،طرق باب القصر وفتحت امرأة شجاعة له الباب
معتقدة أنه كلبً ضال وانتهى األمر بأنها تبنته .ولكن في مقابل
وعاء مليء بالطعام سيتعين على ذئبنا بذل بعض الجهود .ما
الذي يمكن أن يحدث في رأس الذئب إذا اختفت السيدة العجوز؟
هل يمكنه كبح غرائزه الجامحة؟
9791023514438 | 2020 | 40 pages
24x31 cm | 14.90 €

كتب للناشئة

9791023514650 | 2020 | 40 pages
24x28 cm | 13.90 €

أندريه بوشارد

سيداتي وسادتي احذروا
وأدخلو الى المالجئ! فهناك
ذئب يجوب المدينة وهو ...
جائع!
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كاترينا غوروليك

رحلة يتم خاللها اختبار
مهاراتك في المالحظة!
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لو سوي للناشئة
Ma fabuleuse carte au trésor

خارطة الكنز
الرائعة

Murdo, le livre des rêves impossibles

كتب للناشئة

موردو  :كتاب
األحالم المستحيلة

انطلقوا في ملحمة رائعة ً
بحثا عن الكنز! هذا الكتاب بشكله
الفريد يدعو القارئ إلى المشاركة في رحلة رائعة ! بفضل
خريطة غامضة سيتعين عليه كشفها ،وصفحات دليل سيلتقي
فيه بمغامرين رائعين جاهزين إلرشاده طوال بحثه ،إلى مرآة
سحرية تسمح له باستكشاف الصور وفك تشفير الرسائل
المخفية ،سيتعين عليه البحث عن كنز رائع!
9791023514407 | 2020 | 24 pages
17,5x25 cm | 13.90 €

كتب للناشئة

موردو رجل ثلج صغير خيالي ،هو الراوي في هذه المجموعة.
تصف كل صفحة أحد أحالمه  :كحياكة سترة برفقة كلمات
قصيدة ،االختباء في حذاء ،افضاء أسراره لحصاة ،أكل شطيرة
تحتوي على كل شيء ،بناء جسر بين النهار والليل  ...بلغة
رائعة ترافقها رسومات بسيطة إليفا أوفريدو ،يعطينا أليكس
كوسو اإلحساس بكل شاعرية الطفولة.

غيوم غيرو
رينة بيران

9791023514483 | 2020 | 88 pages
16,5x20,5 cm | 14.50 €

انطلقوا في هذه المغامرة غير
العادية ً
بحثا عن الكنز المفقود!

3 4 5 6 7 8 9 10 11

ألكس كوسو
ايفا ايفريدو

كتاب شاعري غامض
ومضحك .كتاب ال يشبه أي
كتاب آخر.
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لو سوي للناشئة
Notre cabane

بيتنا الخشبي

Ööfrreut la chouette

كتب للناشئة

أوفرو البومة

إنها العطلة ! الشمس مشرقة واألعشاب عالية في الحقول.
كل يوم ،يلتقي ثالثة أصدقاء ويسافرون عبر الريف للذهاب
إلى بيتهم الخشبي .ولكن في ذلك اليوم ،هبت الريح ،واهتزت
األغصان  ...العاصفة قادمة! سيصبح المشي بعد ذلك مغامرة
رائعة ،في طبيعة هادئة أحيا ًنا ،ومهددة أحيانا .سيبقى األصدقاء
الثالثة متحدين ،يدا بيد حتى يصلون إلى مكان لجوئهم وسنعرف
أخيرًا ما إذا كان البيت الخشبي قد صمدت أمام العاصفة ...

أوفرو البومة تراقب العالم من أعلى غصن الشجرة .ال تهتم
باألشخاص ،لكنها مفتونة بفتاة صغيرة فهي مختلفة ،تحب
الخروج في الليل وال تخاف من الظالم .تعرف كيف تحيي
األشجار وتستمع إلى أصوات الغابة .ستولد صداقة غريبة
بينهما ،تكبر وتكبر وصوال إلى تلك الليلة عندما يطارد خنزير
الفتاة الصغيرة وستساعدها أوفرو في العثور على طريقها.

RIGHTS SOLD

9791023512434 | 2020 | 40 pages
21x26 cm | 13.50 €

تم نشر العمل باللغة الكورية
9791023513073 | 2020 | 48 pages
23x32 cm | 14.50 €

ماري دورليان

انطلق في هذه المسيرة الرائعة
والتي ستأخذك إلى بيت
أحالمك الخشبي.
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كتب للناشئة

سيسيل روميجيير
كليمانس مونيه

"هي التي تعيش في الليل"
تخبرنا عن صداقتها التي ال
مثيل لها مع فتاة صغيرة ال
تعرف الخوف.
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لو سوي للناشئة
Résidence beau séjour

سكن اإلقامة
الطيبة
لقد أصبح األمر رسميا :الحيوان المفضل الجديد للفتيات والفتيان
على حد سواء هو الغروليفيو ذو الشعر الناعم .انتهى األمر
بالنسبة للحصان وحيد القرن! نحن نحبه لكننا رأيناه كثيرًا! وفي
فترة انتظارهم الستعادة مجدهم السابق ،سيستمتعون براحة
استحقوها في سكن بو سيجور .مسبح ومنتجع صحي ودروس
لياقة بدنية ومصفف شعر وغرفة شاي وعروض وأنشطة
متنوعة ،كل شيء منظم بشكل رائع لتوفير حياة األحالم
للحصان وحيد القرن والحيوانات األخرى التي تفقد شعبيتها ...
أو تقريبًا ...
9791023514193 | 2020 | 36 pages
24x33 cm | 15.00 €

! Sorcières
Une histoire des sorcières
à travers l'art

كتب للناشئة

كتب للناشئة

ساحرات ! قصة
السحرة من خالل
الفن
جيل باشليه

تم استبدال الحصان وحيد
القرن بـالغروليفيو في قلوب
األطفال ...

الساحرة موجودة منذ أقدم العصور في التاريخ .بالنسبة للطفل،
هي مخلوق رائع مثل أي مخلوق آخر .مصدر أساسي للخوف،
اتخذت الساحرة وجوهًا مختلفة على مر التاريخ :من المرأة
القوية الملتهمة إلى المرأة العجوز القبيحة في القصص الخيالية،
مرورا بالفتاة الصغيرة البسيطة التي يُزعم أنها تسكنها روح
الشيطان ،كانت شخصية الساحرة مصدر إلهام للعديد من الفنانين
وهو اليوم موضوع إعادة صياغة حقيقي.
9791023514803 | 2020 | 72 pages
23x27,5 cm | 17.00 €
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بولين ديكلو غرانيه

من سيرسيه إلى بابا ياغا،
قصة ساحرة في الفن ،تم
إغناؤها بالرسومات الرائعة.
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لو سوي للناشئة
Tout ce que je sais sur les chiens

كل ما أعرف عن
الكالب

كتب للناشئة

األطفال يحبون الكالب ،كل الكالب :كبيرة ،صغيرة ،كريهة
الرائحة ،كالب بوليسية ،كالب إرشادية  ...في هذا الكتاب،
يعرّفنا طفل صغير بكلبه :اسمه بوبول ،ألنه يشبه الكرة .رائحته
ليست دائما جيدة ،يشخر ،ويصدر ضجيجً ا مثل الغسالة عندما
يتنفس ويأكل أحذية الوالدين .إنه يزعج الكبار وليس لديه عمل
ح ًقا ،لكننا نحبه كثيرًا!
9791023512601 | 2020 | 26 pages
20x20 cm | 10.90 €

كليمانس ميلوا
رودي سبيسر

كتاب يهدى لجميع األطفال
المحبين للكالب! صندوق
من الورق المقوى المضحك
والرسومات.
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